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 مقدمه

نوردی و صعععکودهای ورزشعععی در قین ان وه فر قه فرفگیری انون، فهور و توسعععکه کوی وکیوی ورزو کوه

های فین رشته ورزشی جذفب مسئولیت متولیار فین رشته ورزشی رف، در حوزه آموزو صحیح و انوی مهارت

سایه فیوهی و د ستار در  ست. فز فیهرو دیگر فکالیت در کوه سکه و قیش فز پیش ففزفیش دفده ف ستای تو ر رف

 آگاه قه مسعععارو روز کوه نوردفنیپذیر نیسعععت و ترقیت فمکار آموزو های تجرقیقا نوردی تقویت ورزو کوه

قااث کاهش حوفدث و   آوردقه هورفه مرقیار خود ق سعععت خوفهه  فی که نوردی در کهار تجرقهانوی در کوه

ف رفسیور قا تنو هوکارفر و مرقیار قخش های . قه هوین مهظور کویته آموزو ش فه  نوردی فیون خوکوه

مختنف نسعععبت قه تهیه فین شعععیوه نامه ف  فن نوود تا کارآموزفر، مرقیار و قرگزفرکهه گار نسعععبت قه  نحوه 

کامو پی ف  آگاهی ها قرگزفری، پیشعععهیازها، زمار،تک فد کارآموزفر و مرقیار، رروط مبال  و ریزمحتوفی دوره

 شی قا کیویت هر چه قهتر قرگزفر شود.وده و دوره های آموزنو

ها و ها در قاشععگاهرفههوایی، قرفی هرچه روشععن تر شعع ر رون  قرگزفری دوره قتوفن  فمی وفریم فین شععیوه نامه

   سهولت در فمر آموزو قرفی مرقیار و کارآموزفر قاش .

                                                                            

 

 آموزشکمیته                                                                                         
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 هاهای آموزشی کارآموزی،پیشرفته و کارگاهلیست دوره

مدت  نیازپیش عنوان دوره ردیف

 دوره

تعداد نفرات 

 کنندهشرکت

تعداد 

 مدرس

تعداد 

 مربی
 - 6 93 روز 6 - کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان 6

 - 6 93 روز 6 - کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان 2

 - 6 93 روز 2 - کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان 9

 - 6 62 روز 2 - انمخوانی و کار با قطبکارگاه آموزشی نقشه 4

 - 6 62 روز 9 - پیماییکارآموزی کوه 5

 - 6 62 روز 2 پیواییکارآموزی کوه کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان 1

 6 6 8 روز 9 پیواییکارآموزی کوه نوردیکارآموزی سنگ 7

 6 6 8 روز 9 پیواییکارآموزی کوه کارآموزی برف و یخ 8

 6 6 8 روز 9 - دره پیمایی 3

 6 6 8 روز 9 دره پیوایی نوردیکارآموزی دره 63

 - 6 62 روز 2 - دوره غارپیمایی 66

 - 6 93 روز 6 دوره غارپیوایی زمین شناسی و مورفولوژی کارست 62

 6 6 8 روز 9 دوره غارپیوایی کارآموزی غارنوردی 69

 - 6 62 روز 9 دوره غارپیوایی برداری غارنقشه 64

 GPSکارگاه آموزشی کار با  65
 خوفنیکارگاه آموزشی نقشه

 نواو کار قا  ب 

 روز 2
62 6 - 

 - 6 5 روز 4 نوردیکارآموزی سهگ پیشرفته سنگنوردی 61

 - 6 4 روز 9 پیشرفته سهگهوردی نوردیدوره دیواره 67

 6 6 8 روز 2 پیشرفته سهگهوردی مبانی نجات فنی 68

 - 6 5 روز 4 کارآموزی قرف و یخ پیشرفته برف و یخ 63

 6 6 62 روز 2 کارآموزی قرف و یخ نوردی با اسکیکارآموزی کوه 23

 - 6 5 روز 9 پیشرفته قرف و یخ دوره آبشار یخی 26

 - 6 62 روز 2 پیشرفته قرف و یخ کارگاه آموزشی نجات در برف )بهمن شناسی( 22

 6 6 5 روز 4 نوردیکارآموزی دره نوردیپیشرفته دره 29

 6 6 1 روز 4 کارآموزی غارنوردی پیشرفته غارنوردی 24

 6 6 62 روز 9 پیشرفته غارنوردی امداد و نجات در غار 25

نوردی قا کارآموزی کوه نوردی با اسکیپیشرفته کوه 21

 فسکی

 6 6 62 روز 9
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 های آموزشیو کارگاه ، پیشرفتهکارآموزیدوره های شرایط حضور در

 سال توان 68ح ف و  .6

 قیوه ورزشی سال جاری .2

 گوفهی صحت و سنمت فز پزشک .9

 تکویو فرن پذیرو .4

 

 توجه:

های آموزشی به صورت اتوماسیون و توسط هیات های آموزشی و کارگاهصدور گواهینامه تمامی دوره -

 استان برگزار کننده صادر خواهد شد.

 باشد. UIAAکلیه لوازم فنی، مورد نیاز باید دارای استاندارد  -

 شرایط ایمنی دوره بر عهده برگزار کننده و مدرس و مربیان دوره است -
 

 آموزشی های و دوره هانیازجدول فاصله زمانی پیش

 پیش نیاز عنوان دوره ردیف
فاصله زمانی 

 پیش نیاز و دوره

 روز 06 نوردیکاآموزی سهگ نوردیپیشرفته سهگ 1

 روز 06 کارآموزی  قرف پیشرفته قرف 2

 روز 06 نواخوفنی و کار قا  ب کارگاه آموزشی نقشه GPSکارگاه آموزشی  0

 روز 06 کارآموزی کوهپیوایی کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستار 4

 روز 156 پیشرفته قرف شهاسیکارگاه آموزشی  مبانی نجات در قرف/ قهون 5

 روز 06 نوردیپیشرفته سهگ مبانی نجات فهی 0

 روز 06 کارآموزی غارنوردی غارنوردیپیشرفته  7

 روز 06 دره پیوایی نوردیکارآموزی دره 8

 روز 06 نوردیپیشرفته سهگ نوردیدیوفره 9

 روز 06 کارآموزی صکودهای ورزشی پیشرفته صکودهای ورزشی 16

 روز 156 پیشرفته قرف آقشار یخی 11

 روز 06 پیشرفته غارنوردی نجات در غار 12

 روز 06 نوردیکارآموزی دره نوردیدره پیشرفته 10
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 های آموزشیها و کارگاهکارآموزیلیست لوازم و تجهیزات 

 کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان

 و نوشت ففزفر ...( قردو وفیت تخته پرژکتور، وی رو) قصری و سوکی تجهیزفت

 کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان

 ففزفر نوشت و...(  قردو وفیت تخته پرژکتور، وی رو) قصری و سوکی تجهیزفت

 پزشکی کوهستانکارگاه آموزشی 

 ففزفر نوشت و...(  قردو وفیت تخته پرژکتور، وی رو) قصری و سوکی تجهیزفت

  نماقطب با کار و خوانینقشه کارگاه آموزشی

  خط نقاله،:  ففزفر نوشت آموزشی، مهبقه 6025333 نقشه پشتی، کوله فرتشی، نوای ب  طبیکت، مهاس  کوش و پوشاك

 روزفنه تغذیه رفهپیوایی، کوش ،...و کش

 پیماییکارآموزی کوه

 آفتاقی کنه و ایهک ،آب  وقه، پوشتی کوله ،نیاز مورد فهی لوفزن، مهاس  پوشاك و کوش

 و نوشت ففزفر تغذیه، پیوایی کوهر قاتو، (متر 62 طول قه مینیوتر7  بر طهاب) فنورفدی طهاب

 کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان

 ففزفر، کوش و پوشاك مهاس  نوشت و...(  قردو وفیت تخته پرژکتور، وی رو) قصری و سوکی تجهیزفت

 نوردیکارآموزی سنگ

  طهاقچهسانت،  623 و13 ا د دو فرود، فسنیهگ ا د، هشت9 پیچ کاسک،کارفقین سهگهوردی،کنه مهاس ، هارنس پوشاك

 حوایت فقزفر فنورفدی، طهاقچه حنقه، یک نور دو هر طهاب ا د، 9 درف فتوقنك،کوریک

 کارآموزی برف و یخ

  یک نور دو هر ا د، طهاب 9 ساده ا د،کارقین 9 پیچ ،کنهگ،کارفقین هارنس کاسک، کنه مهاس ، وکوش پوشاك،دستکش

 ا د یک درف حوایت، کوریک فقزفر فقزفرفرود، سانت، 623 و 13 ا د دو فسنیهگ فنورفدی، حنقه، طهاقچه

 نوردیکارآموزی دره

ا د، فقزفر فرود، فقزفر صکودیومار وکرول و پا ۲ا د، کارفقین ساده  ۶هارنس دره نوردی، وت سوت، کنه کاسک، کارفقین پیچ 

محافظ طهاب، کوله دره نوردی،  متری هر دو نور،۰۵رکاب، طهاقچه پروسیک، طهاب فنورفدی،  نوفر تسوه،  طهاب دره نوردی 

 کیسه طهاب، دستکش فرود، سوت، خود حوایت

 دوره غارپیمایی

چکوه و دستکش مهاس  غارنوردی ، لباط یکسره مهاس  غار ، ساك غارنوردی، کنه کاسک، نوشت ففزفر ، چرفغ پیشانی 

 دو ا د و دو ست قاتری فضافه ، پوشاك مهاس  تا محو غار، آب و تهقنت

 زمین شناسی و مورفولوژی کارست

 ففزفر نوشت و...(  قردو وفیت تخته پرژکتور، وی رو) قصری و سوکی تجهیزفت

 کارآموزی غارنوردی

 ا د،لوفزن رول کوقی 5ا د، تسوه در سایز مختنف  23حنقه، کارفقین ساده وپیچ 4تجهیزفت تیوی؛ طهاب فستاتیک 

ا د ،  5ا د، کارفقین ساده  4س ، ساك غارنوردی، کنه کاسک، کارفقین پیچ تجهیزفت فنورفدی؛کوش، دستکش و لباط مها

متر طهاب دیهامیک تک طهاب، سععت غارنوردی) هارنس و کارفقین پیچ نیم دفیره،  9نوشععت ففزفر، دن گاوی کوتاه و قنه  یا 

 کرول و تورسف یومار و پارکاب ، فقزفر فرود غارنوردی(
 



 آموزشی کارآموزی،پیشرفته و کارگاه هایهای دورهشیوه نامه  

      

5 
 

 برداری غارنقشه

 ا د،تخته وفیت قورد و وی رو پرژکتور 4ا د، متر نوفری یا متر دیجیتال  4کامپکس کنیهومتر تیمی؛تجهیزات 

سک، تجهیزات انفرادی؛ ساك غار،کنه کا شی تنون یا تبنت فن روی ی،  س  غار، گو سره مها ستکش و لباط یک چکوه، د

شت ففزفر:م فد، پاك کن، نقاله، قرگه شبرنجی و کاقو مرقوطه، ل  تاپ، فنش مووری، نو gpsچرفغ پیشانی و قاطری فضافه، 

 پرط ش ه ، مق فری نخ ، تخته شاسی یا زیر دستی مهاس 

 GPSکارگاه آموزشی کار با 

 ، کوش ففزفر آموزشی، نوشت مهبقه 6025333 پشتی، نقشه فط، کوله پی طبیکت، جی مهاس  کوش و پوشاك

  روزفنه رفهپیوایی، تغذیه

 پیشرفته سنگنوردی

  ا د 4 ا د، فسنیهگ 5 ساده ا د،کارفقین5 پیچ سهگهوردی،کارفقین کاسک،کوش سهگهوردی،کنه مهاس ، هارنس پوشاك

  حوایت فقزفر فنورفدی، طهاقچه حنقه، یک طهاب ا د، 63 درف ا د،کوریک 9 فتوقنك سانت، طهاقچه 683و653و623 و13

 و،  ر رهکی رکاب، آچار قیسیک، پنه رفپون قنك تی یومار صکود فقزفر ، چکش،  میخ کم ترفی کیو فرن  میانی فرود، فقزفر و

 نوردیدوره دیواره

کیسه قار، ست قاال کشی دیوفره ، طهاب صکود ) نیم طهاب (، طهاب قاال کشی ) تگ الین (، هارنس، ، مانیچادر و لوفزن ش 

ساده  سهگهوردی، لوفزن خود حوایت، کارفقین پیچ و  سک،کوش  قه تک فد الزن، فقزفر حوایت و فرود، طهاقچه فنورفدی، کنه کا

ا د، فسععنیهگ در سععایزهای مختنف ، فقزفرهای میانی افقزفر های غیر کوقشععی م،و کیو، فرن ، ترفی  65کوریک درف هر نور 

شی م،و فنوفع میخ، رول قولت و صوحه پنك هر ا د 63نور  کم، هگزفر و... هر نور فز هر نوع یک دست کامو، فقزفرهای کوق

کوقی )دسعته لوفزن رول ها و...(وسعایو مخت  صعکود مصعهوای )پنه رکاب، فنوفع هوك، ( و..... { 62و یک ا د 63)نه ا د 

سایزهای مورد نیاز و... ( سیک(، رول، مته در  شی: یومار، رفپ من، ، چکش، آچار کیو، طهاقچه فتو قنك )پرو فنوفع لوفزن قاالک

وفزن های فولیه، لففزفر، تغذیه مورد نیاز دوره، پوشاك و کوش مهاس ، کیت کوکنوشت ر ره و...، قنك، میکرو ترکشن، تی 

 مانی و کوپش 

 مبانی نجات فنی

 تقسیم کار، صوحه دستکش، طهاب قرو جهت چا و  ا د، 1 مختنف سایزهای در فسنیهگ یکبرفه، شون ه  وو های فقزفر

 طهاقچه متر، 66 فلی 1 طول قه فنورفدی طهاقچه ، متر53 طول قه مینیوتری 66 فلی 6305  بر قه دیهامیک قار، طهاب

 6 ترکشن میهی ا د،   ر ره2 میهی کوچک ا د،  ر ره 6 میهی جی دوقو  ر ره، ا د 3 مختنف سایزهای در پروسیک

فهی،   لوفزن حوو کیسه، کاسک کرول، کنه حوایو قه  و فتوالك، کرول فرود فقزفر ا د،  66 شکو قیزی پیچ کارفقین، ا د

 رکاب پنه قا سهگهوردی،  یومار هارنس

 پیشرفته برف و یخ

 کنه ی،آفتاق کوههوردی، ایهک صه لی حونه، کوله پشتی، فصو،کوله مهاس  نوردی، لباطیخ و کوههوردی مهاس  کوش

 باطجوت، ل یک نور، یومار هر قرفی فنورفدی حنقه، طهاب یک نور دو هر صکود ففزفر، طهاب تنسکوپی، نوشت قاطون کاسک،

روزفنه تغذیه مانی،ش  لوفزن فنورفدی، دستکش، لوفزن روکش و دستکش یخ، چکش و تبر کرفمپور، گتر، آب، ض 

کوههوردی،  کنهگ قرف نبشی یا  و لوله لهگر، نظیر میانی حوایت و( … و ریورسو نظیر) حوایت فرود، فقزفر 

 5 فسنیهگ ا د،63 ساده کارفقین و ا د 4 دفرپیچ ، کارفقین(پروسیک) فتوقنوك جهت ن.ن1 طهاقچه حوایت، و فرود فقزفر

 ا د

 نوردی با اسکیکارآموزی کوه
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  7) نورفدیف طهاقچه فسکی، کوه قاطون فسکی، کرفمپور فسکی، پوست فسکی، کوه کوش ،(توریهگ) فسکی کوه فیکس و چوب

سک، کنه صکود، سبک کنهگ ،(ا د 6) ساده کارفقین ،(ا د 6) پیچ کارفقین کوش، متر،کرفمپور 63( میو شاك کا  پو

 (ست 4) قرف قیو و سون فژ میو، (ا د 4) قهون در جستجو دستگاه،فم فد پک زمستانه، صکود مهاس 
 

 دوره آبشار یخی

  ا د ۳ درف کوریک، ۰۲۵ تسوه، ا د سه نور هر یخ پیچ، مهاس  کوش و کرفمپور، یخ تبر، دفر ویزور ترجیها کاسکت کنه

 قرفی حنقه ۳ قنه  طهاب، فولیه هایکوک کیت، مهاس  پوشاك، هارنس، حوایتی فقزفر، فقاالهوك آچار، ا د ۳ پیچ کارفقین

 کنط یک

 کارگاه آموزشی نجات در برف )بهمن شناسی(

صری و سوکی تجهیزفت شت و...(  قردو وفیت تخته پرژکتور، وی رو) ق شاك نو سک، میو  ففزفر، کوش و پو س ، کنه کا مها

 سون فژ، قیو قرف، فره قرف، دستگاه جستجو در قرف، طهاب فنورفدی

 نوردیپیشرفته دره

سک، کارفقین پیچ هارنس دره سوت، کنه کا ساده  ۸نوردی، وت  شت  ۲ا د، فقزفر فرود ۶ا د، کارفقین  ا د )یکی فز آنها ه

صکود یومار وکرول و پار ش (، فقزفر  ساده قا سیکفرود  سیک(، کوییک VT) کاب، طهاقچه پرو ا د، طهاب فنورفدی،  ۲درف پرو

سوه کارگاهی، طهاب دره۰۵ا د قنت وپنك  ۰کوقی کامو قه هورفه تجهیزفت رول متری هر نور قه هورفه  ۰۵نوردی ، نوفر ت

 نوردی، دستکش فرود، سوت، خود حوایت کیسه طهاب دوسر، محافظ طهاب، کوله دره

 غارنوردیپیشرفته 

ستاتیک هر نور یک حنقه، کارفقین  ؛گروهیتجهیزات  صوحه  93طهاب ف شانت دو ا د، رول و  سیوپو و  ا د،  63ا د، 

 ا د، رکاب دو جوت، طهاب دیهامیک، فقزفر حوایت 5فسنیهگ 

تی مش کاسک، فقزفر رول کوقی) چکش، کنه مهاس ، دستکش غارنوردی، ساك مهاس ، لباط کوش و تجهیزات انفرادی؛

شانی دو ا د قه هورفه  شت ففزفر، چرفغ پی ضافه پهتین، نو ست کامو غارنوردی قه ف صوحه پنك( ،  رول کوب و مته ، رول و 

 ا د 1ا دف کارفقین پیچ  5ا د، کارفقین ساده  6قاتری فضافی،  ر ره ساده 

 امداد و نجات در غار

 6 ترکشن میهی و 6 شارژی ، پروترکشن دریو ا د، 23 پیچ و ساده ،کارفقین  حنقه 9 فستاتیک طهاب تجهیزان تیمی؛

 پروژکتور،  وی رو قرد وفیت قه مجهز و مهاس  ا د ، کنط 63 چسبی و مکانیکی رول ، فنوفع ا د 1 فتومات ا د، کارفقین

 و 9 رسکیو تیوی قرفنکارد ، ر ره فولیه های ،کوک ا د 2 تان ن  ر ره ا د، 2 ا د، فستاپ 4 ، تنون غار ا د 4 قیسیم

 ا د 2 میو 8 حنقه ،طهاقچه یک دیهامیک ،طهاب ا د 9 فیکس

 مهاس  ا د ، دستکش 1 ساده ،کارفقین غار ساك غار، یکسره ، لباط چکوه غار، مهاس  کوشتجهیزات انفرادی؛

 2 پیشانی چرفغ فیوهی، کنه ا د، 6 رسکیو ا د ، ر ره 1 پیچ کارفقین فستاتیک، مینی متری 66 ا د 2 کارگاه فی ،طهاقچه

،  فولیه های کوک کیت+  ققا کیت ا د، 5 صوحه و ،رول ا د دو قنه  کوقی، تسوه رول کامو ست فضافه، قاطری و ا د

 روزفنه، تغذیه حنقه،  یک متر مینی 66 تا 63 سایز  فستاتیک ،طهاب ففزفر کوپ، نوشت و مانی ش  لوفزن

 پهتین -قنه  و کوتاه گاوی دن –فرود فقزفر –تورط و کرول –پارکاقی و یومار: شامو غارنوردی کامو ست

 نوردی با اسکیپیشرفته کوه

  7) نورفدیف طهاقچه فسکی، کوه قاطون فسکی، کرفمپور فسکی، پوست فسکی، کوه کوش ،(توریهگ) فسکی کوه فیکس و چوب

  4) ساده کارفقین ،(ا د 9) پیچ ،کارفقین کوش کرفمپور ،(متر 53 نور دو هر) آب ض  805  صکود طهاب ، متر 63( میو

  در جستجو دستگاه صکود، سبک کنهگ هارنس، حوایت، و فرود فقزفر ،(ا د 2) پروستیک طهاقچه ،623 و 13 تسوه ،(ا د
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  سکی،کیتف حوو  اقنیت قا مهاس  پشتی کوله زمستانه، صکود مهاس  پوشاك کاسک، کنه قرف، قیو و سون فژ میو قهون،

 فم فد

 

 

 

 به شرح جداول زیر: های آموزشیها و کارگاهو ریز محتوای کارآموزی رئوس مطالب

 

 یک روز(مجموع ) کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان :دورهنام 

 نیاز: نداردپیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 - 

 های کوهستانیبا مبانی حفظ محیطالف: هدف دوره: آشنایی 

 ریز محتوا(رئوس مطالب و )ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

ردی عملی نظری

 ف
 ریز محتوا رئوس مطالب

 های کوهستانیاکوسیستم 1
 ها در محیط زیست / مهاقع آب / یخچالهافرزو کوهستار

 مهاقع جهگنی / مهاطق حواظت ش ه / کوه های فیرفر
9 - 

2 
های عوامل تهدید کننده محیط

 کوهستانی

 ها جام / پنستیک ها /  قاتریص مات فیزیکی / پسوان  

 فضوالت فنسانی /  شکار / حریق /گردشگری قی رویه  

 فصول گردشگری پای فر / گرمایش جهانی 
4 - 

 های محیط زیستی سازمان 3
فلوننی و منی محیط زیستی و های  قینمکرفی سازمار

 های مرتبط کوهستانیفکالیت
6 - 

 :مهبع درسی ج:

 صکودهای ورزشیو  نوردیکارگروه حوظ محیط کوهستار ف رفسیور کوه طرح درط

 قرگزفر کهه ه منزن قه فستواده فست وسایو کوک آموزشی فست.)وی یو پرژکتور و....(
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 کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان )مجموع یک روز( :دورهنام 

 نداردنیاز: پیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 - 

 های جوی با درصد صحت باالبینیهدف دوره: شناخت شرایط جوی با مشاهدات میدانی و نحوه به دست آوردن پیشالف: 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

ردی عملی نظری

 ف
 ریز محتوا رئوس مطالب

 شناخت ابرها 1
فنوفع فقر/ فستواده تشخی  شروع شرفیط ناپای فری هوف/ شهاخت 

 نوردیهای کوهکارقردی فز شهاسایی فقرها در فجرفی قرنامه
4 - 

 شناخت پارامترهای دما، فشار و باد 2

کارقرد تشخی  تغییرفت دمایی در شرفیط مختنف/ کارقرد 

تشخی  فشار هوف/ شهاسایی فنوفع قاد/ فنتخاب روو فیون 

 نوردی قا توجه قه تشخی  تغییرفت فین پارفمترها  کوه
9 - 

 بینی شرایط جوی نحوه تشخیص پیش 3

های هوفشهاسی و توفنوه ی هرک فن، نحوه قه مکرفی فنوفع سایت

قیهی شرفیط جوی قا درص  صحت قاال/ شیوه پیش دست آوردر

های تخصصی هوفشهاسی کوهستار/ مکرفی مهاقع دریافت مشاوره

 انوی در فین خصوص 

6 - 

 :ج: منبع درسی

 های تخصصی هوفشهاسی کوهستارکتاب و صکودهای ورزشیو  نوردیهوفشهاسی کوهستار ف رفسیور کوه طرح درط

 فست وسایو کوک آموزشی فست.)وی یو پرژکتور و....( قرگزفر کهه ه منزن قه فستواده
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  ز(مجموع دو رو) پزشکی کوهستان نام دوره: کارگاه آموزشی

 ندارد نیاز:پیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

11 0 

نها و مقابله میدانی با این آو چگونگی پیشگیری از  نوردی در ارتفاعاتکوه تخطرات و مشکال ابالف: هدف دوره: آشنایی 

 مشکالت 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول                                

 های ارتفاعبیماری 1
 ،یهوفیمواهیم هم ،کوبود فکسیژر ،شهایی قا فیزیولوژی فرتواعآ

 گاموقگ ..،رن ریویو ،ورن مغزی ،زدگیاعوفرت
4 - 

 سرمازدگی  2
ه ا و چگونگی مقاقنهزدگی فن فنیخ ،شهایی قا فثرفت سرما قر ق رآ

 ر و درمار فولیه آقا 
2 - 

 هیپوترمی  3
و درجات مختنف  قر ق ر شهایی قا ففت دمای ق ر و فثرفت سرماآ

 ر و چگونگی پیشگیری و درمار فولیه آ
2 - 

 روز دوم                                    

 نوردیفصول فولیه تغذیه در قرنامه های کوه تغذیه در کوهستان  4
2 - 

  آن صاعقه و خطرات 5
یی شهاسا ،شهایی قا مبانی تولی  صااقه و شرفیط جوی مرقوطهآ

در ههگان  ر قر ق ر فنسار و نحوه موفجهه قا شرفیط قحرفرآفثرفت 

 در طبیکت  صااقهقروز 
2 - 

 - 2  رآشهایی قااوفمو گرمازدگی و نحوه پیشگیری و درمار فولیه آ گرمازدگی  1

7 
ری های یشگیرفه، ق ر فنسار تاب قرآففشکه  فثرفت مضر قا شهاییآ فتابآاثرات اشعه 

 سوختگی فتابآکوری و های موثر قرفو درمار
6 

- 

 ش ه در دورهفز مباحث مبرح  امتحان و نظر سنجی  8
6 - 

  :منبع درسی ج:

 صکودهای ورزشینوردی و کویته آموزو ف رفسیور کوه طرح درطو پزشکی کوهستار کتاب 

 قرگزفر کهه ه منزن قه فستواده فست وسایو کوک آموزشی فست.)وی یو پرژکتور و....(
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 )مجموع سه روز(کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کاربا قطب نما  :دورهنام 

  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

11 - 

 با نقشه توپوگرافی و قطب نمای مغناطیسی و ناوبری ایمن در طبیعت الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری

   ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 اول روز                                   

 - 2 فنوفع  ب  نوا/ تکریف گرف/ گرفگیری/ کالیبره کردر  ب  نوا آشنایی با قطب نما 1

 آشنایی نقشه توپوگرافی 2
تکریف نقشه/ حاشیه نقشه/ نوودفر شوال ها/ مقیاط/ قیضوی 

 مبها/ مهحهی میزفر/ اوفرض 
3 - 

 تشخیص جهت حرکت 3
کردر گرف/  قا ی مان ر روی مسیر قا فستواده فز نقاط و  وو 

 خبوط مرجع/ ابور فز موفنع/ گرفی مککوط
1 - 

 - 1 قرو/ قرو فصنح ش ه/ قرو فاصنه فی/ تن ی دو گرف تعیین موقعیت روی نقشه 4

5 UTM  سیستم تصویرUTM  سیستم مختصات/UTM  1 - 

1 
فستواده فز فنگشت دست/ تخوین مسافت روی نقشه/ گان شواری/  تخمین مسافت 

 قا  ب  نوا
1 

- 

 دوم روز                                  

 رسم کروکی مسیر 7
گرفگیری/ فنوفع شیبها/ گان شواری/ تکیین مقیاط مهاس / گرفی 

 مککوط/ رسم تقریبی اوفرض 
- 3 

 تعیین موقعیت 8
ین اوفرض/ تکیتوجیح کردر نقشه/ قررسی کنی مهبقه/ تشخی  

 مو کیت/ مختصات مو کیت فکنی
- 3 

 1 -  انور شست دست/ قا فستواده فز  ب  نوا تخمین مسافت 9

 :منبع درسیج:  

 اب مبانی نقشه خوفنی / کتمجی  هورفه -کتاب کارتوگرففی تالیف سی  جکور مقیوی /طرح درط دوره مق ماتی نقشه خوفنی و کار قا  ب  نوا

 سازمار نقشه قردفری کشور 6025333نقشه های پوششی / تالیف مجتبی یوانی

 و در محیط فیون  قرگزفر شود. کوهستارو روز دون حتوا قای  در کنط آموزشی روز فول کامن در  توجه:

 در صورت فجرفی پروزه در هوته های قک  توسط کارآموزفر توامی مسیولیت راایت فیوهی قه اه ه کارآموز فست
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 )مجموع سه روز(کارآموزی کوهپیمایی  نام دوره:

                                                                          نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

1 18 
 پیمایی های مقدماتی کوهها و مهارتبا تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی 

 محتوا(رئوس مطالب و ریز )ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

  روز اول                                        

 - 5/0 آشهایی قا اوفرض طبیکی در کوهستار، کوه، یال، دره و ... تعاریف پایه 1

2 
سازماندهی، اصول 

 برداریگام

  و.. فنرژی و...، فنوفع شی  قردفری، تقسیمفصول گان چی مار نورفت
- 5/2 

3 
لوازم و تجهیزات 

 کوهپیمایی

 پوشاك و..()کوله پشتی و چی مار،کوش، و گروهی لوفزن فنورفدی
5/1 - 

 - 5/0 فصو گرن کردر، فصو تورین، فصو سرد کردر آمادگی جسمانی 4

 - 5/0 نوردی، قاشگاهوزفرت ورزو، ف رفسیور، هیئت کوه نوردیتشکیالت کوه 5
 - 5/0 موفد مغذی، ویتامین ها، فمنح و فهویت آبفصول تغذیه،  تغذیه 1

 5/0 -                                  مکرفی کوه ها و  جاذقه های طبیکی مهبقه    منطقه دورهمعرفی  7

 - 1 تکاریف، خبرفت طبیکی و خبرفت مصهوای خطرات کوهستان 8

 - 5/0  بو فز قرنامه، حین قرنامه، وظایف قک  فز قرنامهوظایف  سرپرستی و هدایت گروه 9

 روز دوم                                        

  45/0 قه فشت آب، قه فشت هوف، خاك، ... قه فشت غذف، قه فشت فردی بهداشت فردی و محیط 10

11 
های محل ویژگی

 استراحت

 فیوهی، پاکیزگی و...
15/0  

 1 - طبیکی اوفمو توسط)جهت یاقی در روز، جهت یاقی در ش  یابی بدون ابزار جهت 12

 5/1 - نوردی و کارقرد آرهای کوهفنوفع گره هاگره 13
 5/0 - ها،  وفا  سهگهوردی آشهایی قا فنوفع گیره  نوردیقواعد سنگ 14

ی هاصعود و فرود از سنگ 15

 کوتاه

 حوایت قا طهاب، ق ور طهاب روو ،فرود وروو صکودها،تکریف کارگاه
- 4 

 روزسوم                                  

11 
 3500 تا 2500 صعود قله

 متری

صکود قه  نه و تورین مبال  فرف گرفته ش ه روزهای  بو کنط و 

 آزمور
- 8 

 ورزشینوردی و صکودهای پیوایی ف رفسیور کوهطرح درط کارآموزی کوه  :ج:منبع درسی 

 قرگزفر شود. و مهبقه فی فیون طبیکتدوره قای  طی سه روز  و حتواٌ در  توجه:

 قاش  5.7درجه صکود در صکودهای سهگ کوتاه که قا طهاب و حوایت ق نی صورت میگیرد ح فک،ر قای  
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 )مجموع دو روز( کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان  :دورهنام 

 کوه پیمایی نیاز: کارآموزیپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

9 11 

 با اصول جستجو و نجات در کوهستان  الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول                                                                                              

1 
مبانی جستجو و نجات در 

 کوهستان

/ فرفیه  جستجو و نجات/ح  LASTجستجو و نجات چیست/ آشهایی قا وفژه  

ف و آمادگی قرفی حضور در اونیات /فستان فردهای حوزه جستجو و نجات/ 

و ساختار آر / م یریت مهاقع در صحهه حادثه/ فرآیه   ICSم یریت ریسک/ 
 اونیاتی تیم های جستجو و نجات / جستجو و نجات در کوهستار

3 - 

 برخورد با حوادث کوهستان 2
قرنامه ریزی جهت فجرفی اونیات جستجو و نجات / چک  بو گزفرو گیری / 

 - 2 فز فازفن / جنسه توجیهی /تشریح حادثه / چک قک  فز فازفن/ نق  و فرزیاقی

3 
استفاده از احتماالت در عملیات 

 جستجو

فحتواالت و کارقرد اونی آر/ مزفیای فستواده فز دفنش فحتواالت/ محاسبه 

جستجو/ محاسبه فحتواالت مرقوط قه زمین فحتواالت مرقوط قه اونیات 

 /محاسبه فحتوال موفقیت اونیات جستجو و نجات
1 - 

  تیم های جستجو و روو های اونیات جستجوی شبانه و روزفنه/ترکی  تکنیک های جستجو 4
1 - 

 بالگرد و عملیات جستجو و نجات 5
قالگرد/ خصوصیات طبقه قه ی قالگرد ها /مح ودیت های قالگرد/ فصول پروفز 

فیزیکی قالگرد /  اقنیت های قالگرد های جستجو و نجات/ منحظات فیوهی/ 

 منحظات حین پروفز
1 - 

 آب خروشان 1
ویژگی آب های جاری / سینب و فنوفع آر/ جهت و سیوای رودخانه و 

اوفرض رودخانه/ فشار  رفتارهای آب های جاری/ اوفمو فیجاد تنطم/

 پزشکی در آب/ تجهیزفت/ خود نجاتی / روشهای نجات هی رولیک/ منحظات
1 - 

7 
ستجوی شبانه مصدوم هوشیاردرمحیط ج

 کوهستان

فجرفی اونیات شبانه جستجو و نجات مص ون هوشیار قا توفنایی فیجاد تواط 

 4 - تنوهی قا نیروهای جستجوگر در محیط کوهستار 

 روز دوم                                                                                             

8 
جستجوی نشانه های مصدوم بی 

 هوش یا جسد

 فستواده فز روشهای جستجو در محیط های کوهستانی و دشت ها
- 4 

 بسکت کردن مصدوم 9
فیجاد سیهه و صه لی قا فستواده فنتقال صحیح مص ون قه دفخو قسکت/نحوه 

 فزتسوه نوفر / فیکس کردر مص ون/حوو صحیح مص ون
- 2 

 1 - نحوه فیجاد کارگاه در سینب و ابور فز آر  آشنایی با کارگاه های سیالب 10

 ف رفسیور کوههوردی و صکودهای ورزشی کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستارطرح درط  :ج:منبع درسی / 

روز دون  پی ف کردر مص ون هوشیار در محیط کوهستار جهت شبانه جستجویتا اصر هوار روز و اونیات کنط آموزشی روز فول در  توجه:

  کوهستار در ی فیوندر محیب
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 )مجموع سه روز( کارآموزی مقدماتی سنگنوردی :دورهنام 

 نیاز:کارآموزی مقدماتی کوهپیماییپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

4 20 

 الف: هدف دوره: آشنایی با تجهیزات و قواعد اولیه سنگنوردی

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 و....گرده مکرفی لوفزن و تجهیزفت سهگهوردی و فصبنحات کوه،  ابزارشناسی واصطالحات پایه 1
2 - 

 گره های سنگنوردی 2
تکقی  هشت  ،سرخرگوو سردست،هشت یک ال ودوال، ،هشت 

 و.. حوایت،خودحوایت، نب،پروسیک ،دوالدوسرطهاب یک ال و 
- 2 

 5/1 - ناخهی،فنگشتی و... گیره هافنوفع  فصول گرن و سرد کردر ق ر، آمادگی جسمانی و انواع گیره ها 3

 5/2 - ...و مسیرخوفنی،راایت فاصنه مهاس ،نحوه ی تکویض دست وپاها قواعد سنگنوردی 4

 دومروز  

 Traverse - 1تهوره قاز،تهوره پاگستر،دولور،الخ کردر، انواع تالش های دوطرفه وگذرعرضی 5

 2 - فنوفع کارگاه ها فزلحاظ ساختار،میزفر پویایی،تک فد قازو و رفحتی کارگاه های سنگنوردی 1

 در سنگنوردیحمایت  7
 حوایت فیستا ،حوایت پویا،وظایف حوایتچی

- 
 

5/1 
 S - 5/3فرود مصهوای،فرود طبیکی،فرود انواع فرود 8

 سومروز                                                                               

 1 - صکودکرده فی ،سهگ کوتاهصکود  صکود طبیکی، انواع صعود 9

 دروس تئوری 10
قای  ها و نبای ها در ، (YDSدرجه قه ی مسیرها )یوسویتی)

 سهگهوردی و..
2 - 

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صکودهای ورزشینوردی ف رفسیور کوهطرح درط کارآموزی سهگ

 5.8ح فک،ر  مرقی دوره قا درجه سختیر های آماده صکود قا نص  میانی ها و کارگاه های آماده توسط مرط و در مهبقه فی فیون و مسیقای  دوره 

 .قرگزفر شود
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 )مجموع سه روز(کارآموزی مقدماتی برف ویخ  :دورهنام 

 نیاز:کارآموزی مقدماتی کوهپیماییپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5/2 5/21 

 تکنیک ها و قواعد گام برداری در برفالف: هدف دوره: آشنایی با 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 اول روز 

 مکرفی لوفزن و تجهیزفت قرف ویخ و فصبنحات یخچال،نقاب قرفی و.... ابزارشناسی واصطالحات پایه 1
2 - 

 1.5 - / تراورس و زیگزاگروشهای ساات سه، آلوانی و فرفنسوی گام برداری در برفچال بدون ابزار 2

 2 - سر رو قه قاال پشت و رو قه شی ،سر رو قه پایین پشت و رو قه شی  ترمز در سقوط بدون کلنگ 3

 205 - / تراورس و زیگزاگ  با کلنگروشهای ساات سه، آلوانی و فرفنسوی گام برداری در برفچال با کلنگ 4

 ومدروز   

5 
سکوی اسقرار جای پا در ایجاد 

 حرکت بر روی برف

فیجاد سکوی فسقرفر،که ر جای پا در صکود مسقیم )قا پهجه،قغو قه 

 شی (،ترفورط،زیگزفگ و..
- 3 

 3 - حالتهای مختنف سقوط و روشهای ترمز کردر قا فستواده فز کنهگ ترمز در سقوط با کلنگ 1

 2 - گره های مرتبط قا کارآموزی و کارقرد آر در قرف  گره ها 7

  روز سوم                                                                                  

 1.5 - کارگاه  ارچ قرفی،کارگاه ففقی کارگاه های برف 8

 2 - ، خومبو  S،هشت، دولور ، فسکاتنه یقر روی کارگاه های قرف)فرود فنوفع  فرود در برف چالها 9

 2 -  سرطهاب حوایت قر روی ق ر)سبو نشسته(،حوایت نور دون ،حوایت برفانواع حمایت در  10

11 
 2 5/0 گزفره ها و فرفمین  رفردفدی،صکود نور سرطهاب و نور دون  صعود کرده ای

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صکودهای ورزشیقرف و یخ ف رفسیور کوهطرح درط کارآموزی 

 مهاطق قهوهی و شکاف ها و نقاب های قرفی قرگزفر شود دوره قای  در مهبقه فی فیون و قه دور فز

 

 

 



 آموزشی کارآموزی،پیشرفته و کارگاه هایهای دورهشیوه نامه  

      

65 
 

 روز( سه)مجموع  پیمایی دره  :دورهنام 

 نیازبدون پیش :هم نیاز/نیازپیش

 

 ساعت

 عملی نظری 

4330 19330 

 نوردی های مقدماتی درهها و مهارتبا تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی 

 محتوا(رئوس مطالب و ریز )آموزشی  سرفصلب: 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول  

 نوردی و فقزفر فهینوردی شامو پوشاك درهفقزفر موردنیاز در دره ابزار شناسی 1
2 - 

 نوردیپشتی در درهچگونگی چی مار  و م یریت کوله پشتیمدیریت و چیدمان کوله 2
0330 - 

 - 1 وظایف سرپرست/ وظایف نورفت گروه/ ویژگی محو شبوانی/ قه فشت محیط هدایت گروهسرپرستی و  3

  0330 ش گی/ ریزو سهگ/ سیوهیپوترمی/ غرق نوردیتوضیح کلی حوادث دره 4

 پیمایش 5
گرفتن گیره/ تنو دوطرفه/ هوکاری گروهی در پیوایش/  فصول گان قردفری/

 پشتیجایی کولهجاقه
- 4 

 روز دوم                                                                        

 1.30 - نوردی/ چک فقزفرآموزو گره/ ساخت خود حوایت/ ست دره ساخت خود حمایت 1

 1 - تی پروسیک/ ترفورط غیر مکنقنشانی/ ویحوایت آتش و تراورس هاحمایت 7

 4 - فرود/ فرود/ ففزفیش و کاهش فصبکاك/  وو فقزفر فرودتکریف رفستای  آموزش فرود 8

 0330 - نوردیفیرفدفت و مشکنت فقزفر هشت فرود در دره ایرادات هشت فرود 9

 1 - دفرصکود قا کرول، یومار و پارکاب در سبح شی  آموزش صعود 10

 روز سوم                                                                       

 - 0.30 نوردیانرم شهی فری و دی فری در دره عالئم  7

 1  کردر طهابهای کیسه طهاب/ چگونگی فستواده/ جوعویژگی کیسه طناب 8

 4330  کنهک/فرودهای خاصفرود قر روی مسیر اوودی/ فرود فز  های فرودتکنیک 9

 1  های حوایت، خود حوایت و مانتر میول/ حوایت فز قاالگره حمایت 10

 1  صکود قا کرول، یومار و پارکاب در مسیر اوودی آموزش صعود 11

 دشوتوامی سااات نظری و اونی فین دوره در طبیکت قرگزفر می توجه:

 فیوهی  قرگزفر شوددوره قای  در مهبقه فی فیون و راایت نکات 
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 روز( سه)مجموع   نوردیدرهکارآموزی   :دورهنام 

 دره پیمایی :هم نیاز/نیازپیش

 

 ساعت

 عملی نظری 

0330 23330 

 نوردی های مقدماتی درهها و مهارتبا تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()آموزشی  سرفصلب: 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول  

 1 - حوایت در فرود/  وو فقزفر فرود/ روو پیوایش دره کیتکهسه  یادآوری و روش پیمایش دره 1

 4330 - فرود قا فقزفر صکود/ تب یو فرود قه صکود و قراکس/ابور فز گره کار با طناب 2

 2 - فرود ابور فز میانی در صکود و کار با طناب 3

 0330 - کهترل سایش قا فستواده فز محافظ طهاب در دو روو فرود و کنترل سایش 4

 روز دوم                                                                        

  0.30 آموزو فاکتور سقوط و نیروی ضرقه فاکتور سقوط 5

 1 - نوردینوردی و درهکردر کوه ها/ حنقهگره ها و حلقه کردن طنابگره 1

 کار با طناب 7
ابور فز فنحرففی در صکود و فرود/ فرود و صکود قر روی طهاب رفههوا/ ابور فز 

 ترفورط مکنق
- 5 

 1330 - شامو صکود، فرود، ترفورط مکنق، میانی، فنحرففی و ابور فز گره پیمایش ترکیبی 8

 روز سوم                                                                       

 8   پیمایش دره 9

 دشوتوامی سااات نظری و اونی فین دوره در طبیکت قرگزفر می توجه:

 5 - مسیرهای گذر ارضی رفههوا/قا طهاب فرود  کار با طناب 7

 - 1 سینب ها/سهگ میار در پا ففتادر گیر /یهایپوترم زدر/ نوسنوس خطرات و حوادث 8

 های آقیسرسره های آقی/آشهایی قا جریار شها در آب آرفن/ پرو در آب/ فعالیت درون آب 9
2 - 

 روز چهارم                                                                    

 8 - در حین پیوایشمروری قر مباحث اونی و نظری دوره  پیمایش دره 10

 نوردی و صکودهای ورزشیف رفسیور کوه نوردیکارآموزی درهطرح درط   :ج:منبع درسی

 دشوتوامی سااات نظری و اونی فین دوره در طبیکت قرگزفر می توجه:

 دوره قای  در مهبقه فی فیون و راایت نکات فیوهی  قرگزفر شود
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 (روزدو مجموع دوره غارپیمایی ) :دورهنام 

 بدون پیشنیازنیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 8 

 با غارشناسی، حفاظت ، تجهیزات و نحوه پیمایش غارهای افقی الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 آنها لینحوه تشکانواع غارها و  1
تقسیم فضای غارها، فنوفع غارها ، تشکیو غارها ، اوفمو تشکیو غارهای 

 آهکی، رنگ های متواوت تزریهات آهکی
1.30 0.45 

 0.30 0.15 تکریف غارسهگ، مکرفی کانی ها، مکرفی تزریهات ها و تعاریف، تزئینات داخل غار گغارسن 2

 0.15 0.20 تشکیو دهه هشرح فجزف  اجزای تشکیل دهنده غار ها 3

4 
موجودات زیرزمینی و اکولوژی حیات در 

 غار
 0.20 0.45 موجودفت غار ها، فنوفع جانورفر

 1.40 1.40 پوشش غارپیوا، تجهیزفت فنورفدی، نقشه قردفری و مسته  سازی غارها پیماییرپوشاک و تجهیزات غا 5

 اصول پیمایش غارها، تغذیه ، بهداشت 1
فز مکاقر، فسترفحت ها ، نگه فری تجهیزفت، اکاسی، حالت های ابور 

 نشانه گذفری، تغذیه، قه فشت
2 3.30 

 - 0.30 تاریخچه فیرفر و جهار ، مکرفی غارهای مبرح فیرفر و جهار تاریخچه غارنوردی 7

 1 1 سرپرستی  بو،حین و قک  قرنامه، قای  ها و نبای  های پیوایش تی و غارنوردی مسئوالنهساصول سرپر 8

   :ج:منبع درسی

 و صکودهای ورزشیف رفسیور کوههوردی ( 35ویرفیش سال )طرح درط دوره غارپیوایی 

دوره طی یک روز تئوری و یک روز اونی قرگزفر میگردد که سااات تئوری در سالن قا فمکانات نوایش فسنی  و فینم، و سااات اونی در  توجه:

 حین پیوایش یکی فز غارهای ففقی نزدیک شهر فنجان میگیرد.

 دوره قای  در مهبقه فی فیون و راایت نکات فیوهی  قرگزفر شود
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 (یک روزمجموع شناسی و مورفولوژی کارست )زمین :دورهنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 - 

 آشنایی با مقدمات علوم زمین شناسی و کارست ، نقشه های زمین شناسی وتاثیر کارست در گسترش غارهاالف: هدف دوره: 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

  1.30 نقشه ، زقار نقشه ، مقیاط نقشه نگاری) کارتوگرافی( 1

 - 1 های آهکی کارستیهای کارستی، سهگگروه سهگ سنگ ها 2

 - 1 اونکرد کارست، فشکال مختنف چگونگی عمل کارست 3

 - 1.30 اونکرد آر هااوفمو تشکیو ، فنوفع گسو و  گسل ها ، غارها 4

 - 0.45 فنوفع سهگ ها رسوقی  و نحوه تشکیو آر کانی شناسی 5

 - 1 طبقه قه ی، فنوفع چشوه ها چشمه های کارستی 1

 - 0.45 تکتونیکی، ژرومورفولوژیکی، هی روکورفولوژیکی رده بندی کارست 7

 - 0.30 کارهای تخریبی،رفه های حوظ و نگه فری عوامل تخریب کارست 8

  :ج:منبع درسی

 و صکودهای ورزشیف رفسیور کوههوردی ( 6936ویرفیش )طرح درط زمین شهاسی و مورفولوژی کارست  

  کو زمار کنط در سالن قه هورفه فمکانات صوتی تصویری فنجان می گیرد. توجه:
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 (سه روز مجموع) کارآموزی مقدماتی غارنوردی :دورهنام 

 غارپیماییدوره نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5.30 18.30 

 با تکنیک ها و اصول پیمایش غارهای عمودی الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول                                           

 ابزار شناسی و گره ها 1
تجهیزفت فنورفدی، مکرفی لوفزن رول کوقی، فنوفع گره ها 

 و کارقرد
1 3 

 - 0.15 مکرفی و کارقری، جوع آوری طهاب (srtتکنیک های کار با تک طناب) 2

 صعود 3
حوایت ها، صکود طبیکی و  وفا ،صکود دو طرفه ، 

 کارگاه، صکود روی طهاب
1.30 3.45 

 روز دوم                                        

 فرود 4
فرود قا فقزفر صکود، نص  و  وو فقزفر صکود، تب یو صکود 

 قه فرود ، رها سازی شانت
0.30 3.15 

 2.30 0.45 در صکود، قا فستاپ، قا سیوپو و شانت عبور از ریبلی 5

 روز سوم                                    

 1.30 0.15 در صکود ، در فرود عبور از انحرافی 1

 2.30 0.45 در صکود، قا فستاپ، قا سیوپو و شانت عبور از گره 7

 2 0.30 ابور فز تهوره، پیوایشی، مکنق تراورس ها 8

  :ج:منبع درسی

 ف رفسیور کوههوردی و صکودهای ورزشی( 35ویرفیش سال )طرح درط مق ماتی غارنوردی  

 کو زمار کنط در سالن یا طبیکت تحت آموزو تکهیک ها فنجان می گیرد. توجه:

 قرگزفر شود و راایت نکات فیوهی  دوره قای  در مهبقه فی فیون
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 (سه روز مجموعنقشه برداری غار ) :دورهنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

15 11 

 وآموختن چگونگی نقشه برداری از غارها بانحوه ی نقشه خوانی آنآشنایی الف: هدف دوره: 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 0.30 1 نقشه ، زقار نقشه ، مقیاط نقشه نگاری) کارتوگرافی( 1

 طبقه بندی نقشه ها 2
قرفساط محتوف، د ت ،مقیاط، نقشه توپوگرففی، جهات جغرففیا، 

 UTM سیستم 
1.50 0.40 

 1.20 1.40 فنوفع،طرز کار و کالیبره کردر آشنایی با قطب نما و شیب سنج 3

 روز دوم

 1.20 1.50 تجهیزفت، فقزفرهای قردفشت، فقزفر های ترسیم، تیم نقشه قردفری اصول نقشه برداری 4

 1.20 1 تکاریف، تاکتیک ها ، تکهیک ها وثبت فطناات قردفشت نحوه برداشت اطالعاتاصول و  5

 2.20 1.40 تکاریف، فنوفع دی  نقشه ، انرم و نواد ها اصول و نحوه ترسیم اطالعات 1

 روز سوم

 1.10 2.10 ، مکرفی ، نقشه نهاییTopodroid نقشه برداری بدون کاغذ 7

 مطالعه آزاد کاربردی 8
تاریخچه ،رفههوای فستواده فز دیستو ، کالیبره کردر ، تریور، 

 آشهایی قا سوروکس
4 2.30 

  :ج:منبع درسی

 و صکودهای ورزشیف رفسیور کوههوردی ( 6934ویرفیش )طرح درط نقشه قردفری غار  

 سه روز کنط در سالن قا فمکانات صوتی ، تصویری و طبیکت تحت آموزو تکهیک ها فنجان می گیرد. توجه:
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 دو روز(مجموع )  GPSکارگاه آموزشی آشنایی با  :دورهنام 

  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

9 7 

 و استفاده از آن جهت ناوبری ایمن در طبیعت  GPSبا الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 GPS/ خباهای GPS / نحوه کار GPSتاریخچه  GPSآشنایی با  1
2 - 

 طول و ارض جغررففیایی/ مکرفی سیستم UTMمرور  سیستم های مختصات 2
2 - 

 کار با دستگاه 3
/ مهوی فصنی  Waypoint  /Route  /Trackدستگاه های مختنف/ 

  Navigation/ تهظیوات / 
4 - 

 کار با نرم افزار 4
Basecamp  /فنتقال فطناات قه کامپیوتر و قالککس/ فیجاد نقبه /

 Track  /Google Earthطرفحی و فیجاد مسیر / فصنح 
1 - 

 دومروز 

 Track - 3ثبت نقبه/ وفرد کردر مختصات/ ثبت  ثبت 5

 ناوبری 1
کالیبره کردر  ب  نوا و فرتواع سهج/ ناوقری قه نقبه / ناوقری 

 Trackرو مسیر / ناوقری روی 
- 2 

 2 - / صوحه  ب  نوا / صوحه نقشه Trip Computerقررسی صوحه  آنالیز 7

  :منبع درسیج:  

  آشهایی قا طرح درطGPS  / سازمار نقشه قردفری کشور 6025333نقشه های پوششی ف رفسیور کوههوردی و صکودهای ورزشی 

 کوهستار قرگزفر گردد.مهبقه فی فیون و در در و روز دون حتوا قای  کنط آموزشی روز فول در  توجه:

 راایت فیوهی قه اه ه کارآموز فستدر صورت فجرفی پروزه در هوته های قک  توسط کارآموزفر توامی مسیولیت 
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 چهار روز(مجموع  ) پیشرفته سنگنوردی :دورهنام 

 کارآموزی مقدماتی سنگنوردی  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

- 24 

   پیشرفته سنگنوردیالف: هدف دوره: آموزش تکنیک ها و تاکتیک های 

 محتوا(رئوس مطالب و ریز )ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 )مرور کارآموزی( روز اول                                              

 5/0 - لوفزن و تجهیزفت سهگهوردی در کارآموزی ابزار شناسی 1

 1 - آر در سهگهوردیگره ها و کارگاه های کارآموزی و کارقرد  گره ها و کارگاه ها 2

 1.5 - حوایت فیستا ،حوایت پویا،وظایف حوایتچی حمایت ها 3

 S - 2.5فرود مصهوای،فرود طبیکی،فرود فرودها 4

 2.5 - ،صکودکرده فیسهگ کوتاه صکود طبیکی،صکود  صعودها 5

 دومروز                             

 2 - آنها و نحوه فستواده فز و کارقردمکرفی فقزفرهای مختنف  ابزار شناسی پیشرفته 1

 2 - گره های ج ی  و کارقرد آنها  ها گره 7

 4  نحوه فقزفر گذفری و صکود مصهوای ابزار گذاری و صعود مصنوعی 8

 سومروز                          

 2 - تکهیک های صکود طبیکی و فقزفرگذفری صعود طبیعی  9

 2 - صکود میوونی روی طهاب قا فقزفرهای مختنف  با ابزا های یکطرفهصعود  10

 4  فنوفع فرود قا فقزفرهای مختنف و خود حوایت زیر و قاالی فقزفر فرود 11

 چهارمروز                           

 3 - فضافه کردر طهاب در کارگاه قه ههگان پایین فرستادر مص ون اضافه کردن طناب 12

 5 - کشی ها در موف ع مختنف و قا فقزفرهای مختنف فنوفع قاال ها باالکشی 13

 ج: منبع درسی: 

   نوردی ف رفسیور کوههوردی و صکودهای ورزشی پیشرفته سهگطرح درط 

  5.10دوره قای  در مهبقه فی فیون و مسبر های فسپرت ح فک،رc   قرگزفر شود  +5.9و قرفی فقزفر گذفری ح فک،ر 
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                                                   سه روز(مجموع ) کارآموزی دیواره نوردی :دورهنام 

 پیشرفته سنگ نوردی نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5 19 

  الف: هدف دوره: آشنایی با تکنیک های روز دیواره نوردی و گسترش این رشته 

 محتوا(رئوس مطالب و ریز )ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 نحوه چیدمان ابزار 1
نحوه چی مار فقزفر قر روی هارنس  فز نظر نوع دسترسی و فستواده ، 

 نوع صکود و تکیین کهه گی نوع چی مار 
 1 

  1 آشهایی قا فقزفرهای پیشرفته دیوفره نوردی  ابزار شناسی  2

 ابزار گذاریصعودهای  3
آشهایی قا صکودهای فقزفر گذفری و پیشرفته ، صکودهای کرده فی و فقزفر 

 گذفری پیشرفته 
 5 

 نحوه ترسیم کروکی مسیرهای سهگهوردی ، راایت مقیاط و لژفن  و ...  ترسیم کروکی مسیر  4
2  

 روز دوم

 4  نحوه و تکهیکهای فالو کردر و کنین کردر در دیوفره های قنه   فالو کردن و صعود نفر دوم  5

1 
پان وله و تغییر مسیر قه اهوفر نور فول ، پان وله و تغییر مسیر قه اهوفر  پاندوله و تغییر مسیر

 نور دون و تکهیکهای مرقوطه 
 3 

 روز سوم

  1 آشهایی قا فصول قیوفك  بیواک  7

  1 آشهایی قا درجه قه ی مسیرهای سهگهوردی  درجه بندی مسیرها  8

 لجستیک در دیواره  9
نحوه چی مار کیسه قار ، نحوه فتصال کیسه قارقه تگ الین و فنوفع 

 قاالکشی در دیوفره 
 3 

 صعودهای مصنوعی درجه باال 10
فستواده فز فقزفرهای مصهوای درجه قاال مانه  فنوفع هوکها ، فنوفع میکرو 

 میخها و ... 
 3 

   :ج:منبع درسی

 ف رفسیور کوههوردی و صکودهای ورزشیدیوفره نوردی  طرح درط

 سااات نظری و اونی فین دوره در طبیکت قرگزفر میگردد توجه: تمامی

 قرگزفر شود  5.10dو قرفی فقزفر گذفری ح فک،ر   5.11ر های فسپرت ح فک،ر دوره قای  در مهبقه فی فیون و مسی
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 دو روز(مجموع ) نجات فنیمبانی   :دورهنام 

 نیاز: پیشرفته سنگ نوردیپیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 14 2 ساعت

 با اصول  عملی خود نجاتی و نجات مصدومین بر روی طناب در فضای معلق در حالت صعود و فرود الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - 0.30 جستجو و نجات/ سبح قه ی جستجو و نجاتو فرگانها و سازمار های اوفمو موثر  جستجو و نجات 1

 1 - مکرفی لوفزن فهی دوره / تجهیز هارنس/ فقزفر شهاسی ایمنی 2

 1 - خوفص گره های کوه نوردی/ فنوفع گره گره 3

 - 0.30 فنوفع کارگاه ها/ زفویه و مقاومت کارگاهها  کارگاه ها 4

 2 - (Aid climbingصکود مصهوای)  / صکود و فرود قر روی طهاب یک ال و دو ال صعود و فرود 5

 1 - قرگشت فز گره قر روی یک رشته طهاب/ ابور فز گره قر روی یک رشته طهاب عبور از گره 1

 1 - دی وی فیشن / قرگشت فز دی وی فیشنابور فز  دی وی ایشن  7

 1 - ابور فز کارگاه میانی / قرگشت فز گارگاه میانی کارگاه میانی  8

 دومروز                                                    

 1 1 آموزو  ر ره های مرک  و سیستوهال  قاال کشی/سیستم های  ر ره ساده  پایه قرقره های مرکب 9

 1 - فنتقال طهاب قه طهاب تک طهاب / فنتقال طهاب قه طهاب دو طهاب انتقال طناب به طناب 10

 1 - رهاسازی فقزفرهایی که قر فثر قی د تی قر روی طهاب گیر ففتاده قاش  خود نجاتی 11

 2 - نجات مص ون در وضکیت صکود/ نجات مص ون در وضکیت فرود نجات مصدوم روی طناب 12

 2 - نوشتن سهاریو نجات / فجرفی کار تیوی  تیمیکار  13

  :منبع درسیج:  

  ف رفسیور کوههوردی و صکودهای ورزشی/  نجات فهیکارگاه آموزشی طرح درط 

 در فضای مکنق قرگزفر میگردد.و فیون و   قا کارگاه های فز  بو آماده هر دو روز کنط در سالن فز  بو تجهیز ش ه توجه:
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 چهار روز( مجموع)نام دوره: پیشرفته برف 

 کارآموزی برف نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 24 - ساعت

 با اصول پیشرفته جهت انجام صعودهای فنی بر روی مسیرهای برفی و یخی الف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول )مرور کارآموزی(                                      

 1 - و نحوه فستواده فز آنها یخهوردی و قرف و یخآشهایی قا فقزفرهایی  ابزار شناسی 1

 1 - کارکوه نوردی و کارقرد آر در قرف و یخآشهایی قا گره های  گره ها  2

 2 - ساات سه، آلوانی و فرفنسوی قا فقزفر و ق ور فقزفر  روو های برداری در صعود و فروداصول گام  3

 2 - حوایت فستامپر، حوایت پوتین کنهگ، حوایت روی سبو قرفی  انواع حمایت 4

 2 - ترمز کردر در قرف ق ور فقزفر )سه روو(روو های  ترمز کردن روی برف بدون کلنگ  5

 ومدروز                                      

 2 - ، کارگاه لهگر قرفT و Yکارگاه  ،کارگاه های  ارچ قرفی، ففقی آشنایی با انواع کارگاه های برف 1

 2 - و... Sفنوفع فرود فسکاتنه ی، دولور و  روش های فرود 7

 2 - در قرف قا فقزفر و ق ور فقزفر )سه روو(ترمز کردر روو های  با کلنگ و کرامپون ترمز کردن روی برف 8

 2 - و تک تبر روو های صکود قر روی یخ قا فستواده فز دو تبر صعود بر روی یخ 9

 روز سوم                                      

 2 - دو نوره و سه نورهروو های مختنف هم طهاقی  هم طنابی در یخچال )صعود همزمان( 10

 2 - روو های ابور فیون فز تنه ها و شکاف های قرفی تله ها و شکاف های برفی عبور از 11

 3 - کارگاه های کنهگ  اقو قازگشت، دفن دو کنهگ، دفن تک کنهگ  پیشرفته کارگاه های برف 12

 1 - فضافه کردر طهاب ههگان حوایت نور در فرود  عبور از گره 13

 مچهارروز                                       

 2 - شامو روو های صکود میوونی،  ر ره، فنشن زوگ، موفنژ روش های باالکشی مصدوم 14

 3 - روو های صکود دو نوره و سه نوره، پنکانی و ضرق ری صعود کرده ای 15

 1 - فصول صکود فیون و صحیح روی قرفچال صعود برفچال 11

  :منبع درسیج: 

   و صکودهای ورزشیف رفسیور کوههوردی یشرفته قرف و یخ طرح درط  

   دوره قای  در مهبقه فی فیون و قه دور فز مهاطق قهوهی و شکاف ها و نقاب های قرفی قرگزفر شود 

  های مهاس  و فیون کار آموزفر ف  فن جهت صکود اوود م رط قای  شرفیط مهبقه و فیوهی شکاف رف در نظر گرفته و در صورت فیون قودر و کارگاه

 قه صکود های اوود نوایه 
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 (دو روز مجموع) کارآموزی کوهنوردی با اسکینام دوره:  

 کارآموزی برف و یخ نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 1 2 ساعت

 های کوهنوردی با اسکیها و مهارتبا تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 1 - نوردیسهجش میزفر سبح فسکی و کوه تست تعیین سطح کارآموزان 1

 - 1 فسکی، پوشاك و لوفزن جانبی  فقزفر فستان فرد آشهایی قا اسکیکوهنوردی با استاندارد ابزار  2

 2 1 فنتخاب تجهیزفت مهاس ، تهظیوات، فستواده، حوو و نگه فری فقزفر آشنایی با ابزار کوهنوردی با اسکی 3

 3 - آموزو پیچ فستم و موفزی پایه فرود با اسکی 4

 روز دوم

 - 1 تاریخچه و فنوفع سبک های کوههوردی قا فسکی تاریخچه کوهنوردی با اسکی   5

 3 - آشهایی قا  تکهیک های فولیه صکود قا فسکی  صعود با اسکی 1

 1 1 شهاخت فنوفع قرف و فنوفع قهون  آشنایی با برف و بهمن شناسی 8

 - 1 ف  فمات پیش فز قرنامه، حین قرنامه و پس فز قرنامه مدیریت برنامه های اسکی تورینگ 9

 1 - قهونکار قا دستگاه جست جو در  آشنایی با جستجو و احیا در بهمن  10

 ج: منبع درسی:  

  ف رفسیور کوههوردی و صکودهای ورزشینوردی کوهکارآموزی فسکی قا طرح درط  

 ندوره قای  در مهبقه فی فیون و قه دور فز مهاطق قهوهی و شکاف ها و نقاب های قرفی و حتی فلوق ور در پیست های فسکی که شرفیط فیون دفر  

 قرگزفر شود

 

 

 



 آموزشی کارآموزی،پیشرفته و کارگاه هایهای دورهشیوه نامه  

      

28 
 

 

 (سه روز مجموع) آبشار یخی :دورهنام 

 پیشرفته برف  و یخ                                       نیاز:هم پیش نیاز/

 عملی نظری  

 19.20 4.40 ساعت

 تکنیک ها و مهارت های صعود از آبشارهای یخی الف: هدف دوره: آموزش

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش
 )دقیقه(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - 20 پوشاك، لوفزن ، تجهیزفت و ...... ابزار شناسی 1

 20 - کششی نرمش و گرم کردن 2

 10 20 فر  ق ور فقز ترفورط در شی  کمی کرفمپور،  کارقرد نیشها -کرفمپور کف کار با کرامپون  3

 کار با تبر یخ 4
 -آر ، تکویض دست ها )ضرق ری تبر قا لهیارد و ق ورنحوه دست گرفتن 

 (سه روو)قه تکهیکهای ضرقه زدر و خارج کردر تبر موفزی( ، 
40 90 

5 
برقراری و  پوزیشن های صعود

 روی یخ
 10 30 ،  وفنین نقبه ثقو در قر رفریضرق ری –نردقانی

 صعود آبشاریخی حمایت ،  1
، صکود قا تک تبر، روو  ر ره فییقه حوایت قا فقزفر یخهوردی ، صکود 

 تبرصکود ق ور 
30 140 

 روز دوم

7 
نحوه نصب -اشنایی با ساختار یخ

 میانی
 - 20 مرک  -ترکیبی -زوفیا

 120 55 نکات و منحظات فیوهی، دیهامیک و فستاتیک ، دو پیچ و سه پیچ، ها کارگاه 8

 120 40 پیچ قاز شون ه) دو رشته و تک رشته(، فقاالکوف)اوودی و ففقی(  کارگاه های برگشت پذیر 9

 120 10  وفنین ومنحظات فیوهی ها فرود 10

 روز سوم

 440 - فقزفرگزفری، دو یا در صورت فمکار سه نوره صعود کرده ایی 11

نوردی و صکودهای کوهو جزوفت آموزشی  طرح درط یخهوردی کویته آموزو ف رفسیور  2و 6کتاب آموزو یخهوردی چاپ  :ج:منبع درسی

 ورزشی

 و در مهبقه و آقشار یخی مهاس  و فیون قرگزفر شود حتی فلوق ور تجهیز ش ه قاش در طبیکت  قای  توامی سااات نظری و اونی فین دوره توجه:
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 )مجموع دو روز(یبهمن شناس یمبان  یآموزشکارگاه   :دورهنام 

 نیاز: پیشرفته برفپیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 - 1 ساعت

 با عوامل ایجاد بهمن جهت طراحی مسیر های ایمن  و نجات افراد حادثه دیده در بهمن با استفاده از تجهیزاتالف: هدف دوره: : آشنایی 

 محتوا(رئوس مطالب و ریز )ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

   ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 اولروز 

 تکریف قهون / فنوفع قهون / اوفمو ریزو قهون غیر طبیکی بهمن 1
4 - 

2 
مواردی که صعود کننده قبل از اجرای 

 برنامه باید بداند

پشتی خود دفشته قاشیم / روو چه چیزهای مهوی قای  در کوله

روو تقریبی /  گیری شی روو فن فزه/  های قرفالیهقررسی 

  سرات قاد

 

2 - 

 روز دوم

 پشته برفی 3

 فیجاد پشته قرفی و ساخت کنبه قرفی جهت ف امت

- 3 

4 
شیب سنجی و تعیین سرعت تقریبی 

 باد

مشخ  کردر شی  های قرفی قا فستواده فز قاتور / تخوین 

 2 - سرات قاد قا فستواده فز دستوال 

 پرفیل برف 5

 فیجاد پرفیو قرف جهت تشخی  مسیر فیون قا فستواده فز فره قرف 

- 1 

1 
 Avalanch Beacon نجات با دستگاه 

 و میل سونداژ

تکیین مکار ففرفد حادثه دی ه در قهون قا فستواده فز دستگاه زن ه 

 2 - یاب قهون و میو سون فژ/نحوه دسترسی قه مص ون گرفتار در قهون

  :درسیمنبع ج: 

   ف رفسیور کوههوردی و صکودهای ورزشی قهون شهاسی کارگاه آموزشیطرح درط / 

 یرگزفر شودکوهستار فیون و قه دور فز مهبقه قهوهی در در محیط  دوره قای  قصورت تئوری قوده روز دونکنط آموزشی روز فول در  توجه:
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 روز( چهار)مجموع نوردی دره پیشرفته :دورهنام 

 نوردیدرهکارآموزی  :هم نیاز/نیازپیش

 

 ساعت

 عملی نظری 

3330 28330 

 نوردی دره هایها و مهارتبا تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()آموزشی  سرفصلب: 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول  

 کارگاه/ فنوفع کارگاههای ویژگی هاکارگاه 1
2330 - 

 چگونگی پیوایش دره توسط یک گره روش پیمایش دره 2
0330 - 

 0330 0330 های طهاب ریزی/ پرتاب طهابویژگی طناب ریزی 3

 4 - های آزفد شون ههای فستاتیک/ طهاب ریزیطهاب ریزی انواع طناب ریزی 4

 روز دوم                                                                        

 1.30 - نوردیهای کهترل سایش در درهروو کنترل سایش 5

 1330 - فیجاد ریبنی/ فیجاد فنحرففی/ طهاب رفههوای فستاتیک و آزفد شون ه طناب ریزی 1

 روز سوم                                                                       

 5 - ترفورط ثاقت/ ترفورط  اقو قازیاقی ریزی طناب 7

 3 - فضافه کردر طهاب/ فرود دو نور قر روی یک طهاب طناب ریزی 8

 روز چهارم

 8   پیمایش دره 9

 دشوتوامی سااات نظری و اونی فین دوره در طبیکت قرگزفر می توجه:

 دوره قای  در مهبقه فی فیون و راایت نکات فیوهی  قرگزفر شود
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 روز(مجموع سه ) پیشرفته کوهنوردی با اسکینام دوره: 

 کارآموزی کوهنوردی با اسکی نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 1 2 ساعت

 آشنایی با تکنیک ها و مهارت های کوهنوردی با اسکیالف: هدف دوره: 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

1 
سطح کار فنی کوهنوردی و  تعیینتست 

 فرود با اسکی
 2 - و فسکی نوردیسهجش سبح کوه 

 - 1 مکرفی کنیه تجهیزفت فهی کوههوردی قا فسکی در سبک های مختنف شناخت تجهیزات و انواع سبک ها 2

 2 - فرود قا فسکی در توان شرفیط قرف و یخ  پیشرفته فرود با اسکی 3

 2 - ساخت  فنوفع فتاق قرفی، صکودهای کرده فی و یخچال اجرای مهارتهای برف و یخ 4

 - 1 ف  فمات پیش فز قرنامه، حین قرنامه و پس فز قرنامه اسکی تورینگمدیریت برنامه های  5

 روز دوم

فنوفع تکهیک های صکود قا فسکی در شرفیط مختنف، حوو فسکی قا  پیشرفته صعود با اسکی 1

 کوله و صکود قا کرفمپور
- 4 

2 
 2 - فرود قا فسکی در توان شرفیط قرف و یخ  پیشرفته فرود با اسکی

3 
م یریت قحرفر، کار قا دستگاه جست جو در قهون، ساخت قرفنکارد و  جستجو و نجات 

 حوو مص ون
- 2 

 روز سوم

 0 - فنوفع کارگاه ها قا فسکی، صکود و فرود قا فسکی و طهاب ایجاد کارگاه و استفاده از طناب با اسکی 1

 0 1 قهونفنوفع قرف و الیه های قرفی، فنوفع اونی  بهمن شناسی پیشرفته  2

  :ج:منبع درسی

 نوردی قا فسکی ف رفسیور کوه نوردی و صکودهای ورزشیطرح درط پیشرفته کوه

 وره قای  در مهبقه فی فیون و قه دور فز مهاطق قهوهی و شکاف ها و نقاب های قرفی و حتی فلوق ور در پیست های فسکی که شرفیط فیون دفرند  

 .قرگزفر شود
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 کنندگان:مشخصات تدوین 

 نوردی و صعودهای ورزشیکمیته آموزش فدراسیون کوه

 با سپاس از تمامی مربیان و همکاران کمیته آموزش که در تهیه و تدوین این شیوه نامه همکاری نمودند.

 


