
 1شمبرٌ جذيل 
 

 بسمٍ تعالی 

 

 "َایآمًسشیفدراسیًنکًَىًردیيصعًدَایيرسشیگذاریتمامیديرٌوزخوامٍآییه"

 گزدد. ّایی کِ سیز ًظز ـذراسیَى کٌََّردی ٍ صعَدّای ٍرسشی تزگشار هی جذاٍل پیَستی جْت استفادُ تزای دٍرُ

  جذٍل پزداخت دستوشد عَاهل اجزایی ٍ آهَسشی (1شمارٌ ) جذيلـ 

 ّای آهَسشی(  ّای آهَسشی )هقذهاتی، پیشزـتِ ٍ کارگاُ کالسکلیِ ًزخ ثثت ًام  (2شمارٌ ) يلجذ ـ

اًذ سطح ٍ شزایط هذرسی را احزاس ًوایٌذ تِ آًاى هزتی ٍ یا کوک هذرس گفتِ  تواهی هزتیاًی کِ در آخزیي دٍرُ تاسآهَسی ًتَاًستِ -1

 شَد.  هی

 شَد.  ّای داخلی آًْا هحاسثِ هی ًاهِ ّا هطاتق تا آییيّا ٍ ًْاد کسز هالیات ٍ کسَرات ساسهاى -2

اسکاى ٍ تؽذیِ کادر اجزایی تِ عْذُ هیشتاى است ٍ هثٌای پزداخت ّشیٌِ  تزای هذرساى، هزتیاى ٍ ... ؼیزتَهی ّشیٌِ رـت ٍ آهذ، -3

یذ تَسط هجزی ٍ یا هیشتاى پزداخت رـت ٍ آهذ سهیٌی تَدُ ٍ تز اساس قیوت رٍس تلیط اتَتَس ٍ یا قطار هحاسثِ ٍ تا دریاـت رس

 شَد. هی

 شَد. الشحوِ هزتی هحاسثِ هی اسای ّز جلسِ یک چْارم رٍس حق ـ هثٌای پزداخت هزتیاى شیفتی سالي ت4ِ

 شَد. ساعت در کل تزًاهِ یک رٍس اضاـِ هحاسثِ هی 10تزای رـت ٍ تزگشت تیش اس  -5

درصذ تِ هثلػ هذکَر اضاـِ  25تاشذ تِ اسای ّز شة   هاًی هی ًیاسهٌذ شةشَد ٍ  ّای آهَسشی کِ در طثیعت تزگشار هی دٍرُ -6

 درصذ خَاّذ تَد.  20خصَص تزای رشتِ صعَدّای ٍرسشی رقن هذکَر    شَد. در ایي هی

 هثالػ تا در ًظزگزـتي هٌاـع هالی تاشگاُ لحاظ شذُ است.ـ کلیِ 7

 رس هحاسثِ گزدیذُ است.هثالػ تا احتساب تاالتزیي سقؿ دستوشد هزتی، هذـ کلیِ 8
 

 ًَردی، ؼارًَردی، کٌََّردی تا اسکی سٌگٌَردی، تزؾ، درُ َای مقذماتی شامل: ديرٌـ 7

ًَردی، آتشاریخی،  تزداری ؼار، ًجات ـٌی، اهذاد ؼار، پیشزـتِ ؼار، دیَارُ سٌگٌَردی، تزؾ، ًقشَِای پیشزفتٍ شامل:  ديرٌـ 8

 ًَردی، کٌََّردی تا اسکی درُ

 ریال 000/100هثلػ    ثت ٍ ارسال هذارک اس سَی تزگشارکٌٌذُ تِ ّیأت، تِ اسای ّز ًفزـ ّشیٌِ ث9

 ریال  000/100هثلػ       ـ ّشیٌِ صذٍر حکن تَسط ـذراسیَى تِ اسای ّز ًفز10

 . قاتل اـشایش استدرصذ  45سقؿ تا دستوشد رٍساًِ  1دار جذٍل شوارُ  هَارد ستارُ: تبصزٌ* 

 تاشٌذ.  هی 6ٍّای ّیوالیاًَردی ٍ راٌّوایاى کَّستاى هشوَل تٌذ : هزتیاى اردتبصزٌ* 

التحصیل رشتِ تزتیت تذًی  تزگشار گزدد( هذرساى ـارغ 1)کالسی کِ در سهیٌِ هزتثط تا هزتیاى درجِ  1: هذرساى درجِ تبصزٌ *

 در ًظز تگیزًذ. ّن تا هیشتاىضوي تفا درصذ اس ًزخ حذاقلی در جذٍل پیَستی 50الشحوِ خَد را تا اـشایش  تَاًٌذ حق هی

 باشىذ. وامٍ می َا مأمًر اجزای َزچٍ بُتز ي وظارت بز اجزای صحیح ایه آییه َای کًَىًردی استان َیأت 

 ایه آمًسشی َای گذاری ديرٌ وامٍ وزخ کلیٍ مجزیان، مزبیان ي مذرسان فذراسیًن مًظف بٍ رعایت آئیه السم بٍ تًضیح است 

اگز شکایتی مبىی بز تخلف اس سًی بزگشارکىىذٌ یا يرسشکاران ي ... در خصًص عذم رعایت ایه  َمچىیهباشىذ.  فذراسیًن می

  وامٍ مذکًر بزخًرد قاوًوی خًاَذ شذ. با متخلفیه آئیهوامٍ اس طزفیه بٍ ثبت بزسذ، در صًرت اثبات تخلف،  آییه
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 جديلپزداختحداقلدستمشدعًاملاجزاییيآمًسشی

 عًامل اجرایی / آمًزشی عىًان بروبمٍ
 سطح بروبمٍ

 ملی استبوی

مسببقبت ي 

 َبيارد

 2,000,000 2,000,000 مذیر مسئًل ـ سرپرست

 2,450,000 1,000,000 وبظر

 2,450,000 2,000,000 ت دايریأرئیس َی

 2,450,000 2,000,000 گر حمبیت

 2,150,000 1,000,000 بىذ داير ردٌ

 2,500,000 2,000,000 سرطراح مسیر

 2,150,000 1,050,000 طراح

 1,050,000 1,500,000 داير

 2,000,000 1,000,000 گر )آوبلیسير( تحلیل

 2,400,000 1,000,000 یببویتذارکبت ي پشت

 دستمسد ريزوٍ سمت 

َبی  ديرٌ

 مذرسی

 مربیگری/ مذرسی/ ببزآمًزی/ َبی طراحی/ دايری/ ديرٌ

 ًَستبنک وًردی/ راَىمبیبن َیمبلیب

 4,000,000 1مذرس درجٍ 

 3,400,000 1مربی )کمک مذرس( درجٍ 

 3,200,000 2مذرس درجٍ 

 2,500,000 2مربی )کمک مذرس( درجٍ 

 3,500,000 سرپرست  ـ مذیر مسئًل

 3,000,000 وبظر

 2,400,000 تذارکبت ي پشتیببوی

 آمًزشی

 ديرٌ کبرآمًزی مقذمبتی 
 2,200,000 مذرس

 1,000,000 مربی )کمک مذرس(

 ٌَبی پیشرفتٍ دير 
 2,500,000 مذرس

 1,050,000 مربی )کمک مذرس(

  ،ًَاشىبسی، محیط زیست GPS 2,500,000 مذرس 

 2,500,000 مذرس صعًدَبی يرزشی 

 2,200,000 مذرس شىبسی کًَپیمبیی، غبرپیمبیی، بُمه 

 4,500,000 مذرس پسشکی کًَستبن 

 2,100,000 مذرس ومب، مببوی جستجً در کًَستبن قطب 

 1,000,000 مذرس کًَپیمبیی َمگبوی

حضًر وبظر در 

َبی  ديرٌ

 آمًزشی

 1,000,000 ــ َبی آمًزشی ر جُت حضًر در کبرگبٌوبظ  -1

 1,500,000 ــ َبی عملی )طبیعت( وبظر جُت حضًر در کالس  -2

 1,000,000 ــ َبی عملی )سبله( وبظر جُت حضًر در کالس  -3

راَىمبیبن 

 کًَستبن
 1,000,000 ــ بلذ محلی
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َایآمًسشیَایآمًسشیمقدماتی،پیشزفتٍيکارگاٌمبلغيريدیَزکارآمًسبٍديرٌ


 عىًان ديرٌ ردیف
 َسیىٍ َر وفر

 )بٍ ریبل(

 ديرٌ مذت

 )ريز(

تعذاد وفرات 

 ىىذٌک  شرکت

تعذاد 

 مذرس

تعذاد 

 مربی

 - 1 35  1 5550555 کبرگبٌ آمًزشی مببوی حفظ محیط کًَستبن 1

 - 1 35  1 5550555 ی ًَاشىبسی کًَستبنکبرگبٌ آمًزش 2

 - 1 35  2 9550555 کبرگبٌ آمًزشی پسشکی کًَستبن 3

 - 1 12  2 9550555 ومب خًاوی ي کبر بب قطب کبرگبٌ آمًزشی وقشٍ 4

 - 1 12  3 102550555 پیمبیی کبرآمًزی کًٌ 5

 - 1 12  2 9550555 کبرگبٌ آمًزشی مببوی جستجً در کًَستبن 6

 1 1 8  3 207550555 وًردی آمًزی سىگکبر 7

 1 1 8  3 207550555 کبرآمًزی برف  8

 1 1 8  4 303550555 وًردی کبرآمًزی درٌ 9

 - 1 12  2 9550555 ديرٌ غبرپیمبیی 15

 - 1 35  1 5550555 زمیه شىبسی ي مًرفًلًشی کبرست 11

 1 1 8  3 207550555 کبرآمًزی مقذمبتی غبروًردی 12

 - 1 12  3 102550555 برداری غبرٍ وقش 13

 - GPS 105550555 2  12 1کبرگبٌ آمًزشی کبر بب  14

 - 1 5  4 305550555 پیشرفتٍ سىگىًردی 15

 - 1 4  3 305550555 وًردی ديرٌ دیًارٌ 16

 1 1 8  2 205550555 مببوی وجبت فىی 17

 - 1 5  4 305550555 پیشرفتٍ برف  18

 1 1 12  2 105550555 ردی بب اسکیوً کبرآمًزی کًٌ 19

 - 1 5  3 305550555 ديرٌ آبشبر یخی 25

 - 1 12  2 105550555 شىبسی( کبرگبٌ آمًزشی وجبت در برف )بُمه 21

 - 1 5  4 305550555 وًردی پیشرفتٍ درٌ 22

 1 1 6  4 305550555 پیشرفتٍ غبروًردی 23

 1 1 12  3 205550555 امذاد ي وجبت در غبر 24

 1 1 12  3 203550555 وًردی بب اسکی پیشرفتٍ کًٌ 25

 ـ 1 35  1 2550555 کًَپیمبیی َمگبوی 26

 

َاوامٍکمیسیًنتُیٍ،تديیهيباسوگزیآییه         

 99اسفىد


