
 بسمه تعالی

 )ریال به ازای هر روز( 1399تا پایان سال جدول پرداخت حداقل دستمزد عوامل اجرایی و آموزشی 

 عوامل اجرایی / آموزشی عنوان برنامه
 سطح برنامه

 ملی استانی

رد
و ا
ت 

قا
ساب
م

و
 ها

 2,265,120 1,409,760 سرپرست  ـ مدیر مسئول 

 1,742,400 1,211,760 ناظر 

 1,742,400 1,409,760 رئیس هیات داوری 

 1,742,400 1,409,760 گر  حمایت

 1,473,120 1,211,760 داور رده بند 

 1,742,400 1,409,760 سر طراح مسیر

 1,473,120 1,211,760 طراح 

 1,219,680 1,029,600 داور 

 1,473,120 1,211,760 گر )آنالیزور( تحلیل

 1,742,400 1,211,760 تدارکات و پشتیبانی 

 دستمزد روزانه سمت 

دو
 ره

ی
ها

آ 
از
/ ب
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ار
ی/ 

وز
م

 

 دوره کارآموزی مقدماتی
 1,742,400 مدرس

 1,330,560 مربی ) کمک مدرس (

 دوره کارآموزی پیشرفته 
 1,900,800 مدرس

 1,425,600 مربی )کمک مدرس(

ــی / داوری /مربی ــری/    ــای طراح دوره ه

نــوردی /   الیــا مدرســی / بــازآموزی /هیم  

 راهنمایان کوهستان 

 2,772,000  1مدرس درجه 

 2,106,720 1مربی )کمک مدرس( درجه 

 2,185,920  2مدرس درجه 

 1,647,360 2مربی )کمک مدرس( درجه 

 

 2,455,200 سرپرست  ـ مدیر مسئول

 2,185,920 ناظر

 1,742,400 تدارکات و پشتیبانی
 

 شود.  اند سطح و شرایط مدرسی را احراز نمایند به آنان مربی و یا کمک مدرس گفته می که در آخرین دوره بازآموزی نتوانستهتمامی مربیانی  -1

  شود. میهای داخلی آنها محاسبه  نامه ها و نهادها مطابق با آیین کسر مالیات و کسورات سازمان -2

 .استهزینه رفت و آمد، اسکان و تغذیه کادر اجرایی به عهده میزبان  -3

 شود. مین پرداخت مبنای پرداخت هزینه رفت و آمد زمینی بوده و بر اساس قیمت روز بلیط اتوبوس و یا قطار محاسبه و با دریافت رسید توسط مجری و یا میزبا -4

 شود. الزحمه مربی محاسبه می روز حق یک چهارمجلسه ازای هر  ـ مبنای پرداخت مربیان شیفتی سالن به5

 شود. میساعت در کل برنامه یک روز اضافه محاسبه  10برای رفت و برگشت بیش از  -6

 توانـد بـه صـورت    طور مستقیم برگزار نکنند مـی  کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور به هیأتهایی که فدراسیون یا  محاسبه دستمزدها در کلیه برنامه -7

 االجرا است. نامه در اینگونه موارد به عنوان حداقل دستمزد، الزم توافقی بین برگزارکننده و مجری محاسبه و پرداخت گردد، مفاد این شیوه

خصـو      ندر ایـ  شـود.  میدرصد به مبلغ مذکور اضافه  25باشد به ازای هر شب   مانی می شود و نیازمند شب های آموزشی که در طبیعت برگزار می دوره -8

 درصد خواهد بود.  20برای رشته صعودهای ورزشی رقم مذکور 

  د.نباش می 6مربیان اردوهای هیمالیانوردی و راهنمایان کوهستان مشمول بند  :تبصره
 ریال 000/100مبلغ   ، به ازای هر نفرهیأتـ هزینه ثبت و ارسال مدارک از سوی برگزارکننده به 9

 ها نامه کمیسیون تهیه، تدوین و بازنگری آیین       ریال 000/100مبلغ     راسیون به ازای هر نفرـ هزینه صدور حکم توسط فد10
 


