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اول دفتر
به نام خداوند جان و خرد
كزین برتر اندیشه بر نگذرد
بیشك ایران زمین همواره جایگاه استعدادهای درخشان در همه زمینه ها بوده است و هر
گاه مجال رشد و شكوفایی برای عالقهمندان فراهم و مهیا گردیده به ساان گاوهری تابناا
درخشیده و سرآمد خاص و عام گردیدهاند.
كوهنوردی و بعبارتی ورزش كوهنوردی از رشتههای پر طرفدار در كشور ما است .عالقاه و
حضور آحاد جامعه و بهرهوری در تمامی عرصههای طبیعت روز باه روز فراگیرتار مای شاود.
ارات و حاوادر ورزشای،
ساماندهی ،ایجاد نظم ،استفاده بهینه از طبیعت و زمان ،كاهش خطا
همه و همه در گرو آموزش میباشد .پیش نیاز آموزشهای روز آمد و منطبق بر استانداردهای
ّن ،تدوین دساتورالعملها و راهكارهاای برگازاری دوره هاای ورزش كوهناوردی
جهانی و مدو
میباشد.
مجموعه حاضر حاصل تحقیق مطالعه و بررسی و كوشش همكااران کاارگروه آماوزش در بخاش
ارن فعالیات آموزشای در
آموزش و پژوهش میباشد كه برگرفته از تجربیاات بایش از نایم قا
کارگروه آموزش و به عبارتی كمیته فنی سالیان دور بوده و بدین وسیله احتارام خاود را
به تمامی اسالف و مسئولین گذشته ،اعالم میدارد.
میتوان

اذعان داشت این مجموعه اگر نگوئیم بینظیر ولی در عرصه یكسانسازی آموزش و

دستورالعملهای مربوطه ،كم نظیر میباشد ،كه شامل دستورالعملها و فرمهاای ثبات نتاایج
آموزشی و غیره است كه بسیاری برای اولین بار تهیه و تدوین شده است.
ناگفته آشكار است سنگ محك این نوشتار زمان ،فكر ،اندیشه و تجربه است.
کارگروه آموزش بر این باور است كه ضابطهمندی و قانون مداری در ورزش ترجمان توسعه
پایدار ورزشی است و به همین دلیل ضمن استمرار و كوشش در جهت اجارای راهكارهاای كاالن
فدراساایون كوهنااوردی و صااعودهای ورزشاای و همچنااین مكتوبسااازی دسااتاوردهای خااود و
ً با بهرهگیری از جدیدترین ابزارهای فرهنگی و علمی توجه
روزآمدسازی ،بازنگری و نهایتا
كامل كلیه متقاضایان ،عالقهمنادان و دساتاندركاران برگازاری دورههاای آموزشای باویژه
هیأتهای كوهنوردی استان را به رعایت دقیق این دستورالعملها جلب مینماید .بدیهی اسات
مسئولیت عدم رعایت این دستورالعمل بر عهده نهاد برگازاری ،عوامال اجرایای دورههاا و
هیأت كوهنوردی استان می باشد .در انتها مراتب امتنان و تشكر خود را ازتمامی همكااران
و مشاوران کارگروه آموزش در سراسر كشور كه برای تهیه و تدوین و بازنگری مجموعه حاضر
كوشیده اند اعالم میدارد عزت قرینشان باد.

واحد پژوهش کارگروه آموزش
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فصل اول
پیش نیازها
هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء دانش کوهنوردان با مباحث جنبی

طبیعت

گردی

و

کوهنوردی است .آشنایی با فنون ناوبری ،کاربا قطب نما و جی پی اس ،همچنین هواشناسی
کوهستان ،پزشکی کوهستان و  ...دوره هایی به شمار می آیند که یکایک به عنوان پیش
نیازهای دوره های آموزشی منظور گردیده اند.
مال

قبولی در آزمون این دوهها ،معدل دروس عملی و تئوری باالی  12و نداشتن نمره کمتر

از ده میباشد .این دورهها مطابق با طرح درسهای مصوب تدریس می گردد .برگزاری كلیه
دورههای پیش نیاز در سطح استان با هماهنگی و نظارت كامل هیات كوهنوردی استان ها می
باشد .کلیه دوره های ویژه بانوان توسط مربی زن و در صورت استفاده از مربی مرد با
هماهنگی کامل اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت کلیه مفاد دستورالعملهای آموزشی
بالمانع می باشد.
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شماره شناسه 109بخش ناوبری90-

دستورالعمل دوره مقدماتی نقشه خوانی و کاربا قطبنما
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدیاد ،كاارت بیماه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،گواهی صحت و سالمت
از پزشك ،رونوشت كلیه مدار در خواستی میبایست توساط مراجاع ذیصاالح برابار اصال
گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
و كفااش مناسااب

پوشااا
طبیعت
نوشت افزار

قطبنمای ارتشی

كوله پشتی

کفش راهپیمایی

تغذیه روزانه

نقشه  1.25000منطقاه
آموزشی
طرح درس مصوب دوره

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد باشند.
ارین دوره باازآموزی) و
 )4مدرسین و مربیان دوره میبایسات دارای كاارت باازآموزی خآخا
مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی ،امكانات فنای،
علمی ،تئوری و نوشت افزار برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای تئوری در مدت  1روز و دوره عملی نیز در مدت  1روز برگازار مای
گردد .این كالسها یا به صورت اردویی خپیوسته) و یا در دو روز خناپیوسته) از سااعت
اد باا اساتفاده از
ازار مای شاود .كالسهاای تئاوری را مای بایا
 7الی  16هر روز برگا
پاورپوینتهای مصوب در داخل شهر برگزار نمود.
 )7حداکثر تعداد کارآموزان دوره  12نفرمی باشند .این دوره توسط  1مدرس قابل اجارا و
برگزاری می باشد.
 )8جزوات مخصوص ش اگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار
آنان قرار بگیرد.
 )9مفاد آموزشی دوره مطابق با طرح درسهای مصوب توسط مدرس تدریس می شود.
 )10فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشاكی و هماهنگیهاای اداری الزم بار عهاده برگازار
كننده می باشد.
 )11تعیین میزان شهریه بر عهده برگزار كننده می باشد .مبلغ این شهریه باا توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )12افراد با سن كمتر از  18سال موظفند كاه رضاایتنامه رسامی از والادین خاود را در
هنگام ثبت نام ارائه دهند.
 )13حداقل سن برای شركت در دورههای نقشه خوانی و کاربا قطبنما  16سال تمام می باشد.
اه
 ) 14در صورتیكه دوره به صورت اردویی برگزار گردد ،تهیه وسایل شابمانی مانناد كیسا
خواب ،زیرانداز و… ،نیز بر عهده شركتكنندگان میباشد.
 ) 15گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده و هزینه صدور احكاام باه حسااب 0106008114002
بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی باه ناام فدراسایون كوهناوردی واریاز و میبایسات
حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توسط سرپرست دوره تكمیل شده و از طریاق هیاأت
كوهنوردی استان برای فدراسیون كوهنوردی ارسال شود.
 )16برگزاری این دوره با هماهنگی و نظارت كامل هیات كوهنوردی استان امكانپذیر است.
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شماره شناسه 110بخش ناوبری90-

دستورالعمل دوره کار با جی پی اس
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدیاد ،كاارت بیماه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،گواهی صحت و سالمت
از پزشك ،رونوشت كلیه مدار در خواستی میبایست توساط مراجاع ذیصاالح برابار اصال
گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
و كفااش مناسااب

پوشااا
طبیعت
نوشت افزار

جی پی اس

كوله پشتی

کفش راهپیمایی

تغذیه روزانه

نقشه  1.25000منطقاه
آموزشی
طرح درس مصوب دوره

 ) 3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد باشند.
ارین دوره باازآموزی) و
 )4مدرسین و مربیان دوره می بایسات دارای كاارت باازآموزی خآخا
مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی ،امكانات فنای،
علمی ،تئوری و نوشت افزار برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای تئوری در مدت  1.5روز و دوره عملی نیز در مدت  1روز برگزار می
گردد .این كالسها یا به صورت اردویی خپیوسته) و یاا در دو و نایم روز خناپیوساته)
برگزار می گردد .روز نخست از ساعت  16تا  20و روزهای دوم و سوم از ساعت  7الی 16
برگزار می شود .كالسهای تئوری را می باید باا اساتفاده از پاورپوینتهاای مصاوب در
داخل شهر برگزار نمود.
 )7حداکثر تعداد کارآموزان دوره  12نفرمی باشند .این دوره توسط  1مدرس قابل اجارا و
برگزاری می باشد.
 ) 8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار
آنان قرار بگیرد.
 )9مفاد آموزشی دوره مطابق با طرح درسهای مصوب توسط مدرس تدریس می شود.
 )10فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشاكی و هماهنگیهاای اداری الزم بار عهاده برگازار
كننده می باشد.
 )11تعیین میزان شهریه بر عهده برگزار كننده می باشد .مبلغ این شهریه باا توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )12افراد با سن كمتر از  18سال موظفند كاه رضاایتنامه رسامی از والادین خاود را در
هنگام ثبت نام ارائه دهند.
 )13حداقل سن برای شركت در دورههای نقشه خوانی و کاربا قطبنما  17سال تمام می باشد.
اه
 ) 14در صورتیكه دوره به صورت اردویی برگزار گردد ،تهیه وسایل شابمانی مانناد كیسا
خواب ،زیرانداز و… ،نیز بر عهده شركتكنندگان میباشد.
 )15پیش نیاز این دوره گزراندن دوره مقدماتی نقشه خوانی و کاربا قطبنما می باشد.
 ) 16گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده و هزینه صدور احكاام باه حسااب 0106008114002
بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی باه ناام فدراسایون كوهناوردی واریاز و میبایسات
حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توسط سرپرست دوره تكمیل شده و از طریاق هیاأت
كوهنوردی استان برای فدراسیون كوهنوردی ارسال شود.
 )17برگزاری این دوره با هماهنگی و نظارت كامل هیات كوهنوردی استان امكانپذیر است.
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فصل دوم
دورههای كارآموزی

كارآموزی

سنگنوردی

برف

غارنوردی

هدف از برگزاری این دورهها آشنایی داوطلبین با مقدمات صعودهای
فنی و اصول اولیه صعود در معابر و مسیرهایی میباشاد كاه پیماایش
آنها لزوم اجرای كار فنی با ابزار را طلب میكند.
مال

قبولی در آزمون این دوهها ،معدل دروس عملی و تئاوری بااالی

 12و نداشتن نمره کمتر از ده میباشد .این دورهها مطابق باا طارح
درسهای مصوب تدریس می گردد .برگزاری كلیه دورههاای كاارآموزی در
سطح استان با هماهنگی و نظارت كامل هیات كوهنوردی استان هاا مای
باشد .کلیاه دوره هاای ویاژه باانوان توساط مربای زن و در صاورت
استفاده از مربی مرد با هماهنگی کامل اداره کل تربیت بدنی استان
اد.
و با رعایت کلیه مفاد دستورالعملهای آموزشای بالماانع مای باشا
پیشنیاز دوره کارآموزی برف و سنگ ،کاارآموزی کوهپیماایی باوده و
پیشنیاز دوره کارآموزی غارنوردی ،کارآموزی سنگنوردی می باشد
پس از سه ماه از گذراندن پیشنیاز قابل برگزاری می باشند.
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آموزشی کارگروه
شماره شناسه 201بخش سنگ
دستورالعمل دوره كارآموزی سنگ نوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدیاد ،كاارت بیماه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشات حكام یاا
تائیدیه قبولی دوره كارآموزی كوهپیمائی كه سه مااه از تااریخ اتماام دوره گذشاته
باشد ،گواهی صحت و سالمت از پزشك ،رونوشت كلیه مادار در خواساتی میبایسات توساط
مراجع ذیصالح برابر اصل گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
و كفش مناسب سنگ

پوشا
نوردی
كاله كاسك و هشت فرود
نوشت افزار

لباااس مناسااب
فصل
صاااااااااندلی
سنگنوردی
لوازم انفرادی

 5میلیمتری

كوله پشتی

طنابچه

طناب انفرادی 7
متری
تغذیه روزانه

كارابین ساده
كارابین پیچدار

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو یا  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) مدرسین و مربیان دوره میبایست دارای كارت باازآموزی خآخارین
دوره بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری
اسالمی ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی ،امكانات فنای،
علمی ،تئوری و نوشت افزار برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  3روز برگزار می گردد .ایان كالسهاا یاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) و یا در سه روز خناپیوسته) از ساعت  7الی  14هر روز برگازار مای
شود و از ساعت  16-14كالس تئوری برگزار میشود در صورت نامناسب بودن شارایط جاوی و
امكانات منطقه ،كالسهای تئوری را می تواند داخل شهر برگزار نمود.
 )7لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  8نفره كاه توساط برگازار كنناده تاأمین
میگردد:
طناااب صااعود 3
حلقه
تسمه كارگاهی 6
عدد
میخ یك ست جور
چكش دو عدد

طناب  9میلیمتری  2حلقه

طنابچه  5میلیمتری  8عدد

كارابین ساده  20عدد

اسلینگ  15عدد

ابزار حمایت میانی به تعداد الزم
هشت فرود  4عدد

كاله كاسك  8عدد
كارابین پیچ  10عدد

 )8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار
آنان قرار بگیرد.
 )9مفاد آموزشی دوره مطابق با طرح درسهای مصوب توسط مدرس تدریس می شود.
 )10فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشاكی و هماهنگیهاای اداری الزم بار عهاده برگازار
كننده می باشد.
 )11تعیین میزان شهریه بر عهده برگزار كننده می باشد .مبلغ این شهریه باا توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )12افراد با سن كمتر از  18سال موظفند كاه رضاایتنامه رسامی از والادین خاود را در
هنگام ثبت نام ارائه دهند.
 )13حداقل سن برای شركت در دورههای كارآموزی سنگنوردی  16سال تمام می باشد.
اه
 )14در صورتیكه دوره به صورت اردویی برگزار گردد ،تهیه وسایل شابمانی مانناد كیسا
خواب ،زیرانداز و… ،نیز بر عهده شركتكنندگان میباشد.
 )15ظرفیت هر كالس حداكثر  8نفر بوده و هر كالس با حضور یك مدرس و یك مربی تشاكیل مای
شود.
 )16گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده و هزینه صدور احكاام باه حسااب 0106008114002
بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی باه ناام فدراسایون كوهناوردی واریاز و میبایسات
حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توسط سرپرست دوره تكمیل شده و از طریاق هیاأت
كوهنوردی استان برای فدراسیون كوهنوردی ارسال شود.
 )17برگزاری این دوره با هماهنگی و نظارت كامل هیات كوهنوردی استان امكانپذیر است.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه 301بخش برف و یخ90-

دستورالعمل دوره كارآموزی برف
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدیاد ،كاارت بیماه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكم و یاا
تائیدیه دوره كارآموزی كوهپیمائی یا سنگنوردی كه ساه مااه از تااریخ اتماام دوره
گذشته باشد ،رونوشت كلیه مدار درخواستی میبایست توسط مراجاع ذیصاالح برابار اصال
گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
كفش مناسب كوهنوردی
عینك آفتابی

لباس مناسب فصل
دساااتكش و روكاااش
دستكش
لوازم انفرادی

كوله پشتی
اارادی و
اااب انفا
طنا
طنابچه  5م.م
تغذیه روزانه

هشاات فاارود ،كلنااگ
كوهنوردی

صندلی كوهنوردی

لباس ضد آب

نوشت افزار

كاله كاسك
كااارابین ساااده 1
عدد
كارابین پیچادار 1
عدد
گتر و باطوم اساكی
ختلسكوپی)

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو یا  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) مدرسین و مربیان دوره میبایست دارای كارت باازآموزی خآخارین
دوره بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری
اسالمی ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی ،امكانات فنای،
علمی ،تئوری و نوشت افزار برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  3روز برگزار می گاردد .ایان كالسهاا یاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) و یا در سه روز خناپیوسته) از ساعت  7الی  14هر روز برگازار مای
ّی و امكاناات
شود .از ساعت  16-14كالس تئوری برگزار میشاود .در صاورت نامسااعد جاو
منطقه ،كالسهای تئوری را می تواند داخل شهر برگزار نمود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  8نفره شامل خموارد زیر بار عهاده
برگزار كننده میباشد)
طناب صعود  3حلقه
تسمه كارگاهی  6عدد
كرامپون یك عدد
كلنگ كوهنوردی  2عدد

طناااب  9میلیمتااری 2
حلقه
كارابین ساده  20عدد
كارابین پیچ  10عدد
هشت فرود  4عدد

طنابچه  5میلیمتری  8عدد
اسلینگ  15عدد
كاله كاسك  8عدد
بیل ،پیچ یخ ،لنگر برف ،تبر یاخ،
هر كدام یك عدد

هماهنگیهاای اداری الزم بار عهاده برگازار

 )8فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشاكی و
كننده می باشد.
 )9مفاد آموزشی دوره مطابق با طرح درسهای مصوب توسط مدرس تدریس میشود.
 )10تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ این شاهریه باا توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )11افراد با سن كمتر از  18سال موظفند رضایتنامه رسمی از والدین خاود را در هنگاام
ثبت نام ارائه نمایند.
 )12حداقل سن برای شركت در دورههای كارآموزی برف  16سال تمام می باشد.
اه
 )13در صورتیكه دوره به صورت اردویی برگزار گردد ،تهیه وسایل شابمانی مانناد كیسا
خواب ،زیرانداز و … نیز بر عهده شركتكنندگان میباشد.
 )14جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیار
آنان قرار گیرد.
 )15ظرفیت هر كالس حداكثر  8نفر بوده و هر كالس با حضور یك مدرس و یك مربی تشاكیل مای
شود.
 )16گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده و هزینه صدور احكاام باه حسااب 0106008114002
بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی باه ناام فدراسایون كوهناوردی واریاز و میبایسات
حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توسط سرپرست دوره تكمیل شده و از طریاق هیاأت
كوهنوردی استان برای فدراسیون كوهنوردی ارسال شود.
 )17برگزاری این دوره با هماهنگی و نظارت كامل هیأت كوهنوردی استان امكانپذیر است.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه 401بخش غارنوردی90-

دستورالعمل كارآموزی غارنوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشی سال جاری،
تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكم و یاا تائیدیاه
دوره كارآموزی سنگ نوردی كه سه ماه از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد .رونوشات كلیاه
مدار درخواستی میبایست توسط مراجع ذیصالح برابر اصل گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
كفش مناسب
لباااس ضااد
آب
نوشاااااات
افزار
قرقاااااره
فرود

لباس مناسب یكسره
طنابچاااااااااه 5
میلیمتری
طناااب انفاارادی 7
متر
سینه صاندلی غاار
نوردی

كوله پشتی
چاااراغ پیشاااانی و
باطری اضافه
تغذیه روزانه
دستكش

ركاب
كارابین ساده
كااااااارابین
پیچدار
كاله كاسك

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو یا  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) مدرسین و مربیان دوره میبایست دارای كارت باازآموزی خآخارین
دوره بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری
اسالمی ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی ،امكانات فنای،
علمی ،تئوری و نوشت افزار برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  4روز برگزار می گاردد .ایان كالسهاا یاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) و یا در چهار روز ناپیوسته از ساعت  7الی  14هر روز برگازار مای
شود .و از ساعت  16-14كالس تئوری برگزار می شود .در صورت نامناسب بودن شرایط جوی و
امكانات منطقه ،كالسهای تئوری را می تواند داخل شهر برگزار نمود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  8نفره شامل خموارد زیر بار عهاده
برگزار كننده میباشد)
طناب استاتیك  4حلقه

یومار  4جفت

تسمه كارگاهی  6عدد
میخ یك ست جور

كارابین ساده  20عدد
ابزار حمایت میانی باه
تعداد الزم
قرقره فرود  2عدد

ابزار صعود میمونی و
حمایت

نردبان طناابی و ف لزی
خبكسلی)

چكش دو عدد

طنابچه  5میلیمتری
 8عدد
اسلینگ  15عدد
كاله كاسك  8عدد
كااارابین پاایچ 10
عدد
كارابین غارنوردی

 )8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار
آنان قرار بگیرد.
 )9مفاد آموزشی مطابق با طرح درسهای مصوب توسط مدرس تدریس میشود.
 )10فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشاكی و هماهنگیهاای اداری الزم بار عهاده برگازار
كننده میباشد.
 )11تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ این شاهریه باا توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )12افراد با سن كمتر از  18سال موظفند رضایتنامه رسمی از والدین خاود را در هنگاام
ثبت نام ارائه نمایند.
 )13حداقل سن برای شركت در دورههای كارآموزی غار  17سال تمام می باشد.
اه
 )14در صورتیكه دوره به صورت اردویی برگزار گردد ،تهیه وسایل شابمانی مانناد كیسا
خواب ،زیرانداز و … نیز بر عهده شركت كنندگان میباشد.
 )15ظرفیت هر كالس حداكثر  8نفر بوده و هر كالس با حضور یك مدرس و یك مربی تشاكیل مای
شود.
 )16گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده و هزینه صدور احكاام باه حسااب 0106008114002
بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی باه ناام فدراسایون كوهناوردی میبایسات واریاز و
حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توسط سرپرست دوره تكمیل شده و از طریاق هیاأت
كوهنوردی استان برای فدراسیون كوهنوردی ارسال شود.
 )17برگزاری این دوره با هماهنگی و نظارت كامل هیأت كوهنوردی استان امكانپذیر است.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
فصل سوم
دورههای پیشرفته

پيشرفته

سنگنوردی

يخ و برف

غارنوردی

فراگیری درست تكنیكها و روشهای مناسب در كوهنوردی باعث ارتقاء
سطح كیفی كوهنوردی میگردد و تنها در یك نظام هدفمند و با رعا یت
سلسله مراتب آموزش متناسب با سطح تجربه شاگردان میتاوان انتظاار
بهبود و كیفیت بهینه را داشت.
دورههای پیشارفته بارای آن دساته از افارادی كاه بعاد از دوره
كارآموزی مایل به فراگیاری تكنیكهاای پیشارفتهتر بارای بااالبردن
توانایی و اجرای صعودهای فنی در حد عالی پیشبینی و طراحای شاده.
داوطلبان طی دوره تمام نكات فنی و الزم را بارای اجارای صاعودهای
بلند و پیشرفته فنی آموزش خواهند دید.
مال

قبولی در آزمون این دورهها معدل دروس عملی نمره باالی  14و

معدل دروس تئوری باالی نمره  12و نداشتن نمره کمتر از ده میباشد.
هماهنگی الزم جهت برگزاری كلیه دورههای پیشرفته در سطح
توسط هیأت كوهنوردی استان انجام میپذیرد.

11

اساتان

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  211بخش سنگ نوردی90-

دستورالعمل دوره پیشرفته سنگ نوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كاارت بیماه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكم و یاا
تائیدیه قبولی حكم كارآموزی سنگنوردی كه یك سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد،
گواهی صحت و سالمت از پزشك ،توانایی صعود سر طناب مسیر  ،5.9رونوشات كلیاه مادار
درخواستی میبایست توسط مراجع ذیصالح برابر اصل گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
ازار حمای ات می اانی،
االه كاساك ،ابا
لباس مناسب فصل و كوله پشتی و كا
كفش مناسب سنگنوردی
یومار
نوشت افزار
دوره
طناب صعود  1حلقه تغذیااه روزانااه ،لااوازم ركاب یك جفت
میخ و چكش
انفرادی و شبمانی
طنابچااه پاانج میلیمتااری ،كااااارابین پیچاااادار،
ابزار فرود و حمایات و اسلینگ  5عدد
كارابین ساده
تسمه كارگاهی
نصب كارگاه
 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو نشان  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) مدرسین و مربیان دوره حتما دارای كارت بازآموزی خآخرین دوره
بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهاوری اساالمی
ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه رفت و برگشت مربیاان ،سرپرسات دوره،
امكانات فنی و تئوری برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  4روز كامل از ساعت  7صبح تا  16برگزار مای گاردد.
این كالسها به صورت اردویی خپیوسته) برگزار می شود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  5نفره شامل :خموارد زیر بر عهاده
برگزار كننده میباشد)
طناب صعود  3حلقه
تسمه كارگاهی  6عدد
میخ دو ست جور
چكش  4عدد ،یوماار دو
جفت

طناااب  9میلیمتااری 2
حلقه
كارابین ساده  20عدد
اباازار میااانی بااه
تعداد الزم
ابااااازار تخصصااااای
سنگنوردی

طنابچه  5میلیمتری
 8عدد
اسلینگ  30عدد
كااارابین پاایچ 10
عدد
ركاب

 )8فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و هماهنگیهای اداری الزم بر عهده برگزار كننده
میباشد.
 )9مدرسین دوره بای د دروس را مطاابق طارح درس ارائاه شاده از طارف فدراسایون تادریس
نمایند.
 )10تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ این شاهریه باا توجاه باه
موارد ذیل محاسبه و ابالغ میشود:
 )11ظرفیت هر كالس حداكثر  5نفر بوده و هر كالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )12افراد با سن كمتر از  18سال موظفند كه رضاایتنامه رسامی از والادین خاود ارائاه
نمایند.
 )13حداقل سن برای شركت در دوره پیشرفته سنگنوردی  17سال تمام می باشد.
 )14جزوات آموزشی باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار آناان
قرار بگیرد.
 )15حداقل یكماه قبل از برگزاری این دوره جهت دریافات مجاوز الزم میبایسات باا هیئات
استان هماهنگی الزم بعمل آید.
 )16گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده و هزینه صدور احكاام باه حسااب 0106008114002
بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی باه ناام فدراسایون كوهناوردی واریاز و میبایسات
حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توسط سرپرست دوره تكمیل شده و از طریاق هیاأت
كوهنوردی استان برای فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری اساالمی ایاران
ارسال شود.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  311بخش برف و یخ90-

دستورالعمل دوره پیشرفته برف
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كاارت بیماه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكم و یاا
تائیدیه قبولی حكم كارآموزی برف كه یك ساال از تااریخ اتماام دوره گذشاته باشاد،
گواهی صحت و سالمت از پزشك ،رونوشت كلیه مدار میبایست توسط مراجاع ذیصاالح برابار
اصل گردد ،ارائه معرفینامه از هیأت كوهنوردی استان الزامی است.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
كفاااش مناساااب كوهناااوردی و
یخنوردی
عینااك آفتااابی ،كاااله كاسااك،
باطوم تلسكوپی
لباس ضد آب ،گتار ،كرامپاون،
تبر و چكش یخ ،دستكش و روكاش
دستكش
ابزار فرود و حمایت ،طنابچاه
 5م.م جهت اتوبلوک خپروسیک)

صندلی كوهنوردی

لباااس مناسااب كوله پشتی ،كوله حمله،
فصل
طناب صعود هر دو نفر یاك یومار یك جفت
نوشت افزار
حلقه -طناب انفرادی برای
هر نفر
لاااااااااوازم ابزار فرود ،حمایت خنظیر كلنگ كوهنوردی
انفاااااارادی ،ریورساااو و …) و حمایااات
لوازم شبمانی ،میانی نظیر لنگر ،لوله و
تغذیه روزانه یا نبشی برف
كارابین پیچدار  4عدد و كارابین ساده 10عادد ،اسالینگ 5
عدد

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو نشان  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) مدرسین و مربیان دوره میبایست دارای كارت باازآموزی خآخارین
دوره بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری
اسالمی ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و ترابری كادر اجرایی ،امكانات فنای ،علمای،
تئوری و نوشت افزار برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  4روز كامل از ساعت  7صبح تا  16برگزار مای گاردد.
این كالسها به صورت اردویی خپیوسته) برگزار می شود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  5نفره شامل :خموارد زیر بر عهاده
برگزار كننده میباشد)
طناب صعود  3حلقه
تسمه كارگاهی  6عدد
تبر و چكش یخ ،پایچ
یخ  5عدد

طناب  9میلیمتاری 2
حلقه
كااارابین ساااده 20
عدد
كاااارابین پااایچ 10
عدد ،لنگر برف

طنابچه  5میلیمتاری 8
عدد
اسلینگ  10عدد
بیل  1عدد

 )8جزوات آموزشی باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت ناام در اختیاار آناان
قرار بگیرد.
 )9فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و هماهنگیهای اداری الزم بر عهده برگزار كننده
میباشد.
 )10مدرسین دوره بای د دروس را مطابق طارح درس ارائاه شاده از طارف فدراسایون تادریس
نمایند.
 )11تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ این شاهریه باا توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )12ظرفیت هر كالس حداكثر  5نفر بوده و هر كالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )13افراد با سن كمتر از  18سال موظفند رضایتنامه رسمی از والدین خود ارائه نمایند.
 )14حداقل سن برای شركت در دوره پیشرفته برف و یخ  17سال تمام می باشد.
 )15حداقل یكماه قبل از برگزاری این دوره جهت دریافات مجاوز الزم میبایسات باا هیئات
استان هماهنگی الزم بعمل آید.
 )16گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده و هزینه صدور احكاام باه حسااب 0106008114002
بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی باه ناام فدراسایون كوهناوردی واریاز و میبایسات
حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توسط سرپرست دوره تكمیل شده و از طریاق هیاأت
كوهنوردی استان برای فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری اساالمی ایاران
ارسال شود.

13

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  411بخش غارنوردی90-

دستورالعمل پیشرفته غار نوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كاارت بیماه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكم و یاا
تائیدیه قبولی حكم كارآموزی غارنوردی كه یك سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد،
گواهی صحت و سالمت از پزشك ،رونوشت كلیه مدار میبایست توسط مراجاع ذیصاالح برابار
اصل گردد ،ارائه معرفی نامه از هیأت كوهنوردی استان الزامی است.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
كفش مناسب ،لباس اضافه
ابزار نصاب كارگااه و حمایات
میانی
نوشت افزار ،چاراغ پیشاانی و
باطری اضافه
اتاتیك 1
قرقره فرود ،طناب اسا
حلقه

لباس مناسب یكسره
طنابچه  5میلیمتری
ارادی و
اوازم انفا
لا
شب مانی
سااااینه صااااندلی
غارنوردی

كوله پشتی مخصوص
طناب انفارادی 7
متر
تغذیه روزانه
دستكش

ركاب  1جفت
كارابین ساده 5
عدد
كارابین پیچدار
 4عدد
یومار-كاله كاسك

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو نشان  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) مدرسین و مربیان دوره میبایست دارای كارت باازآموزی خآخارین
دوره بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری
اسالمی ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و ترابری ،كادر اجرایی ،امكانات فنی ،علمای،
تئوری برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  4روز كامل از ساعت  7صبح تا  16برگزار مای گاردد.
این كالسها به صورت اردویی خپیوسته) برگزار می شود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  5نفره شامل :خموارد زیر بر عهاده
برگزار كننده میباشد)
طناب اساتاتیك 4
حلقه
تسمه كارگااهی 6
عدد
میخ یك ست جور
چكش  4عدد

یومار  4جفت
كارابین ساده  20عدد
ابزار حمایات میاانی باه
تعداد الزم
قرقره فرود  2عدد ،ابزار
صعود میمونی

طنابچه  5میلیمتری  8عدد یك
متری
اسلینگ  15عدد
نردباااان طناااابی و فلااازی
خبكسلی)
كاربین پیچ  10عدد

 )8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار
آنان قرار بگیرد.
 )9مدرسین دوره بای د دروس را مطاابق طارح درس ارائاه شاده از طارف فدراسایون تادریس
نمایند.
 )10فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشاكی و هماهنگیهاای اداری الزم بار عهاده برگازار
كننده میباشد.
 )11ظرفیت هر كالس حداكثر  5نفر بوده و هر كالس با حضور یاك مادرس و یاك مربای تشاكیل
میشود.
 )12تعیین میزان شهریه بر عهده برگزار كننده می باشد .مبلغ این شهریه باا توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )13حداقل سن برای شركت در دوره پیشرفته غارنوردی  18سال تمام می باشد.
 )14حداقل یكماه قبل از برگزاری این دوره جهت دریافت مجوز الزم میبایست با فدراسایون
كوهنوردی هماهنگی الزم بعمل آید.
 )15هماهنگی های الزم جهت برگزاری دوره فوق توسط هیات كوهنوردی استان انجام میپذیرد.
 )16گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده و هزینه صدور احكاام باه حسااب 0106008114002
بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی باه ناام فدراسایون كوهناوردی واریاز و میبایسات
حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توسط سرپرست دوره تكمیل شده و از طریاق هیاأت
كوهنوردی استان .برای فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشای جمهاوری اساالمی ایاران
ارسال شود.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
فصل چهارم
دورههای مربیگری
آزمون ورودی

درجه سه

باز آموزي و حضور فعال در
عرصه آموزش

آزمون ورودی

درجه دو
باز آموزی و حضور فعال در
عرصه آموزش

آزمون ورودی

درجه يک
باز آموزی و حضور فعال در
عرصه آموزش

هدف این دورهها تربیت نیروی كارآمد جهت تدریس در دورههای مختلف آموزشای میباشاد.
آن دسته از عالقهمنادانی كاه باا موفقیات دورههاای كاارآموزی و یاا پیشارفته را پشات
سرگذاشتهاند و مایل به آموزش فنون كوهنوردی هستند با شاركت در آزماون ورودی در ایان
دورهها میتوانند به فراگیری چگونگی فن تدریس و آموزش و تحلیل تكنیكها بپردازند .الزم
به تذكر است مطابق با آییننامه سازمان تربیات بادنی اعتباار دوره مربیگاری ساه ساال
میباشد و برای تمدید مجوز آموزش مربیان موظف به شركت در دورههای بازآموزی و هماهنگی
میباشد.
شاگرد اول هر دوره میتواند بدون قید زمان با داشتن دیگر شرایط مربوطه در دوره باالتر
شركت نماید.
هماهنگی الزم جهت اخذ مجوز ،برای برگزاری كلیه دورههای مربیگری درجه  3در سطح اساتان
از فدراسیون كوهنوردی ،توسط هیأت كوهنوردی اساتان انجاام میپاذیرد و در ساایر ساطوح
برگزاری دوره ها تنها در اختیار فدراسیون کوهنوردی می باشد.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
بخش اول -دورههای مربیگری درجه سه

قبول شدگان این دوره مفتخر به دریافت حكم مربیگری درجاه ساه و
مجوز تدریس به عنوان مربی در کالسهای كارآموزی برای مدت ساه ساال
اارورزی ،حضاور در دوره
میشوند .ایشان در صورت گذراندن سه دوره کا
بازآموزی و ا خذ نمره قبولی قادر به برگازاری دوره کاارآموزی باه
عنوان مدرس می شوند.
مال

قبولی در آزمون این دوره معادل دروس عملای بااالی  ،14دروس

تئوری باالی  12و نداشتن نمره کمتر از ده میباشد.
این دوره مطابق با طرح درسهای مصوب تدریس میشود.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  221بخش سنگ نوردی90-
دستورالعمل برگزاری دوره مربیگری درجه سه سنگ نوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،دو قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشی سال جاری ،تكمیال
فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكم دوره كارآموزی سنگنوردی كاه
یك سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد ،گواهی صحت و سالمت از پزشاك ،رونوشات آخارین مادر
تحصیلی خحداقل دیپلم) ،حداقل سن  22سال تمام ،مشخص باودن وضاعیت نظاام وظیفاه ،موفقیات در
آزمون ورودی میدانی و تخصصی و رونوشت كلیه مدار می بایست توسط مراجاع ذیصاالح برابار ا صل
گردد ،ارائه معرفینامه از هیأت كوهنوردی استان الزامی است.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
پوشا

و كفش مناسب

نوشت افزار
اباااازار فاااارود و
حمایت ،یومار
طناب صعود  1حلقه

كارابین با اسالینگ 4
جفت
لاااوازم انفااارادی و
شبمانی
صندلی سنگنوردی

ركاب

كارابین ساده  5عدد

تغذیه روزانه

كارابین پیچدار  1عدد

چكش و میخ

كاله كاسك

ابزار حمایت میاانی و
كارگاه

تسمه كارگااهی 4
عدد

طنابچه  5میلیمتر یاك
متر

 )3كلیه لوازم فنی اعم از عمومی و انفرادی مورد استفاده در كالس باید دارای اساتاندارد  UIAAو
نشان  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) و مدرسین و مربیان دوره میبایسات دارای كاارت باازآموزی خآخارین دوره
بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری اساالمی ایاران
باشند.
 )5تامین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و ترابری ،كادر اجرایی و امكانات فنی ،علمای و تئاوری
برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی و تئوری در مدت  4روز كامل برگزار می گاردد .ایان كالسهاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) برگزار میشود.
 )7تامین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  5نفره شامل :موارد زیر توسط برگزار كنناده
تأمین میشود:
طناب صعود  3حلقه

طناب  9میلیمتری  2حلقه

تسمه كارگاهی  6عدد

كارابین ساده و پیچ هر كدام 15
عدد
ابزار حمایت میاانی باه تعاداد
الزم
ابزار فرود  4عدد ،ابزار تخصصی
سنگنوردی

میخ دو ست جور
چكش چهار عدد ،یومار دو
جفت

اااااااه 5
طنابچا
میلیمتری
اسلینگ  30عدد
رول ،مته ،پایچ،
پال
ركاب

 )8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیار آنان قرار
بگیرد.
 )9مدرسین دوره میبایست دروس را مطابق طرح درس ارائه شده از طرف فدراسیون تدریس نمایند.
 )10تهیه وسایل شب مانی مانند كیسه خواب ،زیرانداز و … نیز بر عهده شركت كنندگان میباشد.
فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و هماهنگیهای الزم بر عهده برگزار كننده می باشد.
 )12تعیین میزان شهریه بر عهده برگزار كننده می باشد .مبلغ این شهریه با توجه به هزیناه هاای
جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )13ظرفیت هر كالس حداكثر پنج نفر بوده و هركالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )14هیئت کوهنوردی استانها در صورت تمایل به برگزاری دوره های مربیگری حاداقل  45روز قبال از
برگزاری جهت دریافت مجوز میبایست با فدراسیون كوهنوردی هماهنگی الزم را بعمل آورند.
 )15هماهنگی و برگزاری دوره تئوری سازمان تربیت بدنی و ارائه نمارات مربوطاه بار عهاده نهااد
متقاضی است.
 )16شركت كنندگان در این دوره ملزم به تهیه و تدوین پایان نامهای مطابق باا شارایط منادر در
دستورالعملهای دورههای آموزشی میباشند.
 )17شرکت کنندگان پیش از دوره عملی ملزم به گذراندن دوره مقدماتی پزشاکی کوهساتان زیار نظار
کارگروه مربوطه می باشند و هماهنگی و برگزاری دوره فوق بر عهده نهاد متقاضی است.
 )18گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده نتایج دوره تئوری سازمان نتایج دوره مقادماتی پزشاکی
کوهستان و هزینه صدور احكام به حساب  0106008114002بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی به نام
فدراسیون كوهنوردی واریز و میبایست حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توساط سرپرسات دوره
تكمیل شده و از طریق هیأت كوهنوردی استان برای فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهاوری
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
اسالمی ایران ارسال شود.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  321بخش برف و یخ90-
دستورالعمل برگزاری دوره مربیگری درجه سه برف و یخ
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشی سال جاری ،تكمیال
فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكم كارآموزی برف كه یك ساال از
تاریخ اتمام دوره گذشته باشد ،گواهی صحت و سالمت از پزشك ،رونوشت آخرین مدر تحصیلی خحداقل
دیپلم) ،حداقل سن  22سال تمام ،مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه ،موفقیت در آزمون ورودی میدانی
و تخصصی ،رونوشت كلیه مدار می بایست توسط مراجع ذیصالح برابر اصل گردد ،ارائه معرفی نا مه
از هیأت كوهنوردی استان الزامی است.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
پوشا

و كفش مناسب یخ نوردی

اابی،
نوشت افزار ،عیناك آفتا
تغذیه روزانه
ابزار فرود ،حمایت ،طنابچاه
 5میلیمتری
كلنگ كوهنوردی ،تبار و چكاش
یخ

لوازم شب مانی

طنااااب صاااعود -طنااااب
انفرادی
كارابین ساده  5عدد

صندلی كوهنوردی

لباااس ضااد آب ،گتاار،
یومار
دستكش پشمی روكش دستكش

لوازم انفرادی

باااااطوم اسااااكی
ختلسكوپی)

پیچ یخ  4عدد
كااارابین پیچاادار 5
عدد
كرامپون ،كاله كاسك
اسلینگ  5جفت

 )3كلیه لوازم فنی اعم از عمومی و انفرادی مورد استفاده در كالس باید دارای اساتاندارد  UIAAو
نشان  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) مدرساین و مربیاان دوره میبایسات دارای كاارت باازآموزی خآخارین دوره
بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری اساالمی ایاران
باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و ترابری ،كادر اجرایی ،امكانات فنای ،علمای و تئاوری
برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی و تئوری در مدت  5روز كامل برگزار می گاردد .ایان كالسهاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) برگزار میشود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  5نفره شامل خاین لوازم توسط برگزار كنناده
تامین میشود).

تسمه كارگاهی  6عدد

طناااب  9میلیمتااری 2
حلقه
كارابین ساده  20عدد

طنابچه  5میلیمتاری 8
عدد
اسلینگ  15عدد

طناب صعود  3حلقه

تبر و چكش یخ

كارابین پیچ  10عدد

بیل ،لنگر برف ،یومار

كلنگ كوهنوردی  2عدد
ابزار فرود و حمایت 2
عدد
پیچ یخ  10عدد

هماهنگیهای اداری الزم بار عهاده برگازار كنناده

 )8فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و
باشد.
 )9مدرسین دوره باید میبایست دروس را مطابق طرح درس ارائه شده از طرف فدراسیون تدریس نمایند.
 )10تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ این شهریه باا توجاه باه هزیناههای
جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )11تهیه وسایل شب مانی مانند كیسه خواب ،زیرانداز و … نیز بر عهده شركت كنندگان میباشد.
 )12ظرفیت هر كالس حداكثر پنج نفر بوده و هر كالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )13جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ث بت ناام در اختیاار آناان
قرار بگیرد،
 )14هیئت کوهنوردی استانها در صورت تمایل به برگزاری دوره های مربیگری حاداقل  45روز قبال از
برگزاری جهت دریافت مجوز میبایست با فدراسیون كوهنوردی هماهنگی الزم را بعمل آورند.
 )15هماهنگی و برگزاری دوره تئوری سازمان تربیت بدنی و ارائه نمارات مربوطاه بار عهاده نهااد
متقاضی است.
 )16شركت كنندگان در این دوره موظف به تهیه و تدوین پایان نامهای مطابق باا شارایط منادر در
دستورالعمل دورههای آموزشی میباشند.
 )17شرکت کنندگان پیش از دوره عملی ملزم به گذراندن دوره مقدماتی پزشاکی کوهساتان زیار نظار
کارگروه مربوطه می باشند و هماهنگی و برگزاری دوره فوق بر عهده نهاد متقاضی است.
 )18گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده نتایج دوره تئوری سازمان نتایج دوره مقادماتی پزشاکی
کوهستان و هزینه صدور احكام به حساب  0106008114002بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی به نام
فدراسیون كوهنوردی واریز و میبایست حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توساط سرپرسات دوره
تكمیل شده و از طریق هیأت كوهنوردی استان .برای فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری
اسالمی ایران ارسال شود.

19

می

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزش -90-تابستان 1393
آموزشی کارگروه
شماره شناسه  421بخش غارنوردی
دستورالعمل برگزاری دوره مربیگری درجه سه غارنوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت رونوشت کارت ملی  ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشی سال جاری ،تكمیل
فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكم دوره كارآموزی غارنوردی كاه
یك سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد ،گواهی صحت و سالمت از پزشاك ،رونوشات آخارین مادر
تحصیلی خحداقل دیپلم) ،حداقل سن  22سال تمام ،مشخص باودن وضاعیت نظاام وظیفاه ،موفقیات در
آزمون ورودی میدانی و تخصصی ،رونوشت كلیه مدار می بایست توساط مراجاع ذیصاالح برابار اصال
گردد .ارائه معرفی نامه از هیأت كوهنوردی استان الزامی است.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
كفااش مناسااب و پوشااا
مناسب
نوشت افزار
قرقااره فاارود ،اباازار
حمایت
چراغ پیشانی و بااطری
اضافه

كوله پشتی مخصوص

طنابچه  5میلیمتری

كارابین ساده  5عدد

طناب استاتیك  1حلقه
لوازم انفارادی و شاب
مانی
سینه صندلی ،یومار

طناب انفرادی
تغذیه روزانه

كارابین پیچدار  4عدد
اسلینگ  5جفت

دستكش ،كاله كاسك

تسمه كارگاهی  4عدد

 )3كلیه لوازم فنی اعم از عمومی و انفرادی مورد استفاده در كالس باید دارای اساتاندارد  UIAAو
نشان  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) مدرساین و مربیاان دوره میبایسات دارای كاارت باازآموزی خآخارین دوره
بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری اساالمی ایاران
باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و ترابری ،كادر اجرایی ،امكانات فنای ،علمای و تئاوری
برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی و تئوری در مدت  4روز كامل برگزار می گردد .این كالسها یا باه صاورت
اردویی خپیوسته) اجرا میشود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  5نفره شامل :خاین لوازم توسط برگزار كننده
تامین میشود)
طناااب اسااتاتیك 4
حلقه
تساامه كارگاااهی 6
عدد
میخ یك ست جور
چكش چهار عدد

یومار  4جفت

طنابچه  5میلیمتری  8عدد

كارابین ساده  20عدد ،كاارابین
غارنوردی
ابزار حمایت میاانی باه تعاداد
الزم
قرقره فرود  2عددخاستاپ)

اسلینگ  15عدد ،ابزار صعود میمونی
اراغ
اوگر -مین ای تراكس ایون -چا
اانت -كلا
شا
استیلن
كارابین پیچ  10عادد ،نردباان طناابی و
فلزی خبکسلی)

 )8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیار آنان قرار
بگیرد.
 )9مدرسین دوره میبایست دروس را مطابق طرح درس ارائه شده از طرف فدراسیون تدریس نمایند.
 )10فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و هماهنگیهای اداری الزم بر عهده برگزار كننده میباشد.
 )11تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ این شهریه باا توجاه باه هزیناههای
جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )12ظرفیت هر كالس حداكثر پنج نفر و هر كالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )13شركت كنندگان در این دوره موظف به تهیه و تدوین پایاننامهای مطاابق باا شارایط منادر در
دستورالعمل دوره های آموزشی میباشد.
 )14هیئت کوهنوردی استانها در صورت تمایل به برگزاری دوره های مربیگری حاداقل  45روز قبال از
برگزاری جهت دریافت مجوز میبایست با فدراسیون كوهنوردی هماهنگی الزم را بعمل آورند.
 )15هماهنگی و برگزاری دوره تئوری سازمان تربیت بدنی و ارائه نمارات مربوطاه قبال از تقاضاای
دوره بر عهده نهاد متقاضی است.
 )16شرکت کنندگان پیش از دوره عملی ملزم به گذراندن دوره پزشکی غارنوردی و دوره زمین شناسی و
کارست زیر نظر کارگروه مربوطه می باشند و هماهنگی و برگزاری دوره فوق بر عهده نهاد متقاضی
است.
 )17گزارش دوره و فرم آزمون تكمیل شده نتایج دوره تئوری سازمان نتایج دوره مقادماتی پزشاکی
کوهستان و هزینه صدور احكام به حساب  0106008114002بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی به نام
فدراسیون كوهنوردی میبایست حداكثر تا  15روز بعد از پایان كالس توسط سرپرست دوره تكمیل شده
و از طریق هیئت كوهنوردی استان برای فدراسیون كوهنوردی ارسال شود.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
بخش دوم دوره های مربیگری درجه دو

قبول شدگان در این دوره مفتخر به دریافت حكم مربیگری درجاه دو
شده ،پاس از گذرانادن ساه دوره کاارورزی در دوره هاای پیشارفته،
گذراندن دوره بازآموزی و اخذ نمره قبولی ،مجوز تدریس و برگازاری
ای
كالسهای پیشرفته ،مربیگاری درجاه ساه و كاارآموزی را دریافات ما
نمایند .مال

قبولی در آزمون این دوره معدل دروس عملای بااالی ،14

دروس تئوری باالی  12و نداشتن نمره کمتر از ده میباشد.
این دوره فقط توسط فدراسیون كوهنوردی انجام میشود.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  231بخش سنگ نوردی90-

دستورالعمل برگزاری دوره مربیگری درجه دو سنگ نوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت کارت ملی ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كاارت بیماه ورزشای ساال جااری،
تكمیل فرمهای مربوطه ثبت ناام ،پرداخات هزیناههای مشاخص شاده ،رونوشات حكام دوره
اته باشاد و حاداقل
مربیگری درجه سه سنگنوردی كه دو سال از تاریخ اتماام دوره گذشا
حضور در  5دوره كارآموزی سنگنوردی بعناوان مادرس ،گاواهی صاحت و ساالمت از پزشاك،
رونوشت آخرین مدر تحصیلی خحداقل دیپلم) ،حداقل سن  24سال تمام ،مشخص بودن وضعیت
نظام وظیفه ،موفقیت در آزمون ورودی میدانی و تخصصی ،معرفینامه از هیأت كوهناوردی
استان .رونوشت كلیه مدار می بایست توسط مراجع ذیصالح برابر اصل گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
پوشا

و كفش مناسب

نوشت افزار
ابزار فرود و حمایات،
طناب صعود

تسمه كارگاهی ،طنابچاه
پروسیك
لااااوازم انفاااارادی و
شبمانی
صندلی سنگنوردی

ركاب
تغذیه روزانه
ابزار حمایت میاانی
و كارگاه

كاااااااارابین،
اسلینگ
كارابین پیچدار
و ساده
كاله كاسك ،چكش

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو نشان  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) و مدرسین و مربیان دوره میبایست دارای كارت بازآموزی خآخرین
دوره بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری
اسالمی ایران باشند.
 )5تامین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی ،امكانات فنای،
علمی و تئوری برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  5روز كامل برگزار می گردد .ایان كالسهاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) برگزار میشود.
 )7تامین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  4نفاره شاامل :ایان لاوازم توساط
برگزار كننده تأمین میشود:
طناااب صااعود 3
حلقه
تسمه كارگاهی 6
عدد
میخ دو ست جور
چكش سه عدد
یومار

طناب  9میلیمتری  2حلقه

طنابچه  5میلیمتری

كارابین ساده  20عدد

اسلینگ  30عدد

ابزار
تعداد
ابزار
ابزار

حمایات میاانی باه
الزم
فرود و حمایت
تخصصی سنگنوردی

رول ،مته ،پیچ ،پال
كارابین پیچ  10عدد
هو

 )8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار
آنان قرار بگیرد.
 )9مدرسین دوره باید مفاد آموزش را مطابق طرح درس مدرسین تدریس نمایند.
 )10فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و هماهنگیهای الزم بر عهده برگزار كنناده مای
باشد.
 )11تعیین میزان شهریه بر عهده برگزار كننده می باشد .مبلغ این شهریه باا توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )12ظرفیت هر كالس حداكثر  4نفر بوده و هركالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )13این دوره فقط توسط فدراسیون كوهنوردی برگزار میشود.
 )14مدیریت ،تعیین كادر اجرایی و زمانبندی این دوره بر عهده کارگروه آموزش است.
 )15هماهنگی و برگزاری دوره تئوری سازمان تربیت بدنی ،بر عهاده فدراسایون كوهناوردی
است.
 ) ) 16شرکت کنندگان پیش از دوره عملی ملزم به گذراندن دوره متوسطه پزشاکی کوهساتان
زیر نظر کارگروه مربوطه می باشند و هماهنگی و برگزاری دوره فوق بر عهده فدراسیون
کوه نوردی است.
 )17شركت كنندگان ملزم به تهیه و تدوین پایاان ناماهای مطاابق باا شارایط منادر در
دستورالعمل دورههای آموزشی میباشند.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  331بخش برف و یخ90-

دستورالعمل برگزاری دوره مربیگری درجه دو برف و یخ
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت صفحه اول شناسنامه ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكام دوره
مربیگری درجه سه یخ و برف كه دو سال از تاریخ اتمام دوره گذشاته باشاد ،و حاداقل
حضور در  5دوره كارآموزی برف بعنوان مدرس ،گواهی صاحت و ساالمت از پزشاك ،رونوشات
آخرین مدر تحصیلی خحداقل دیپلم) ،حداقل سن  24سال تمام ،مشخص بودن وضاعیت نظاام
وظیفه ،موفقیت در آزماون ورودی میادانی و تخصصای ،معرفیناماه از هیاأت كوهناوردی
استان ،رونوشت كلیه مدار می بایست توسط مراجع ذیصالح برابر اصل گردد.
لوازم مورد نیاز انفرادی:
پوشاااا و كفاااش
مناسب كوهنوردی و
یخ نوردی
نوشت افزار

ارادی و
اوازم انفا
لا
اانی ،تغذیاه
اب ما
شا
روزانه
صندلی كوهنوردی

ابااازار فااارود و
حمایت

كلنگ كوهنوردی

كوله پشاتی ،كولاه حملاه،
كاله كاسك

باااااطوم اسااااكی
ختلسكوپی)

طناب صاعود  1حلقاه ،پایچ
یخ ،یومار
طناب انفرادی و طنابچاه 5
میلیمتری

تباار و چكااش یااخ،
كرامپون
كارابین پیچدار و
كارابین

 )2كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو نشان  CEباشند.
اازآموزی خآخارین دوره
 )3مسئول فنی و مدرسین و مربیاان دوره میبایسات دارای كاارت با
بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهاوری اساالمی
ایران باشند.
 )4تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی و امكانات فنی،
علمی و تئوری برعهده برگزار كننده میباشد.
 )5زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  5روز كامل برگزار می گردد .ایان كالسهاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) برگزار می شود.
 )6تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  4نفره شامل:
طناب صعود  3حلقه

طناب  9میلیمتری  2حلقه

تسمه كارگاهی  6عدد

كارابین ساده  20عدد ،كارابین
پیچ  10عدد
ابزار فارود -یوماار -كارگااه
حمایت

تباار و چكااش یااخ ،كلنااگ
كوهنوردی  2عدد

طنابچااه  5میلیمتااری 8
عدد
اسلینگ  15عدد
بیاال ،پاایچ ،یااخ لنگاار
برف ،هو یخ

هماهنگیهاای اداری الزم بار عهاده برگازار

 )7فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشاكی و
كننده می باشد.
 )8مدرسین دوره باید مفاد آموزش را مطابق طرح درس مدرسین تدریس نمایند.
 )9تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ ایان شاهریه باا توجاه باه
هزینههای اجرایی محاسبه و ابالغ میشود.
 )10ظرفیت هر كالس حداكثر  4نفر بوده و هر كالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )11جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیار
آنان قرار بگیرد،
 )12این دوره فقط توسط فدراسیون كوهنوردی برگزار میشود.
 )13هماهنگی و برگزاری دوره تئاوری ساازمان تربیات بادنی و دوره هواشناسای کوهساتان
برعهده فدراسیون كوهنوردی است.
 )14مدیریت ،تعیین كادر اجرایی و زمانبندی این دوره بر عهده کارگروه آموزش است.
 )15شركت كنندگان در این دوره ملزم به تهیه و تدوین پایاننامهای ،مطاابق باا شارایط
مندر در دستورالعمل دورههای آموزشی میباشد.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  431بخش غارنوردی90-

دستورالعمل برگزاری دوره مربیگری درجه دو غارنوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت صفحه اول شناسنامه ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكام دوره
اته باشاد و حاداقل
مربیگری درجه سه غار نوردی كه دو سال از تاریخ اتمام دوره گذشا
حضور در پنج دوره كارآموزی غار بعنوان مدرس ،گواهی صحت و سالمت از پزشاك ،رونوشات
آخرین مدر تحصیلی خحداقل دیپلم) ،حداقل سن  24سال تمام ،مشخص بودن وضاعیت نظاام
وظیفه ،موفقیت در آزماون ورودی میادانی و تخصصای ،معرفیناماه از هیاأت كوهناوردی
استان ،رونوشت كلیه مدار می بایست توسط مراجع ذیصالح برابر اصل گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
كفش مناسب و پوشاا
مناسب
ركاب
نوشت افزار
كاله كاسك

چراغ پیشانی ،باطری
اضافه
طنابچه  5میلیمتاری
و چكش
لوازم انفرادی
سینه صندلی

كولاااه پشاااتی
مخصوص
طناب انفرادی
تغذیه روزانه
قرقره فرود

طناب استاتیك  1حلقه
كارابین اسلینگ
كارابین پیچدار و ساده
ابزار حمایات ،كارگااه و
حمایت میانی

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو نشان  CEباشند.
اازآموزی خآخارین دوره
 )4مسئول فنی و مدرسین و مربیاان دوره میبایسات دارای كاارت با
بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهاوری اساالمی
ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی و امكانات فنی،
علمی و تئوری برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  5روز كامل برگزار می گردد .ایان كالسهاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) اجرا میشود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  4نفره شاامل :خایان لاوازم توساط
برگزار كننده تامین میشود)
طنااااب اساااتاتیك 4
حلقه
تسمه كارگاهی  6عدد
میخ یك ست جور
چكش چهار عدد
ابزار صعود میمونی،
حمایت ،كارگاه

یومار  4جفت

طنابچه  5میلیمتری  8عدد

كارابین ساده  20عدد
ابزار حمایات میاانی باه
تعداد الزم
قرقره فرود  2عددخاستاپ)
نردبااان طنااابی و فلاازی
خبكسلی)

اسلینگ  15عدد
كارابین غارنوردی
كارابین پیچ  10عدد
چراغ استیلن ،مینی تراكسیون ،كلوگر

 )8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار
آنان قرار بگیرد.
 )9مدرسین دوره باید مفاد آموزش را مطابق طرح درس مدرسین تدریس نمایند.
 )10فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و هماهنگیهاای الزم بار عهاده برگازار كنناده
میباشد.
 )11تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ این شاهریه باا توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )12ظرفیت هر كالس حداكثر  4نفر و هر كالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )13هماهنگی و برگزاری دوره تئوری سازمان تربیت بدنی ،بر عهاده فدراسایون كوهناوردی
است.
 )14شركت كنندگان موظف به تهیه و تدوین پایاان ناماهای مطاابق باا شارایط منادر در
دستورالعمل دورههای آموزشی میباشند.
 )15مدیریت ،تعیین كادر اجرایی و زمانبندی این دوره بر عهده کارگروه آموزش است.
 ) ) 16شرکت کنندگان پیش از دوره عملی ملزم به گذراندن دوره متوسطه پزشکی غاارنوردی
زیر نظر کارگروه مربوطه می باشند و هماهنگی و برگزاری دوره فوق بر عهده فدراسیون
کوه نوردی است.
 )17این دوره فقط توسط فدراسیون كوهنوردی برگزار میشود.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
بخش سوم دورههای مربیگری درجه یك
قبول شدگان این دوره مفتخر به دریافت حكم مربیگری درجاه یاك و
مجااوز تاادریس در كالسهااای مربیگااری درجااه دو  -سااه – پیشاارفته و
كارآموزی رشته مربوطه می شوند.
مال

قبولی در آزمون این دوره معادل دروس عملای بااالی  ،14دروس

تئوری باالی  12و نداشتن نمره کمتر از  12میباشد.
این دوره فقط توسط فدراسیون کوهنوردی برگزار می گردد.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  241بخش سنگ نوردی90-

دستورالعمل برگزاری دوره مربیگری درجه یك سنگنوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت صفحه اول شناسنامه ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكام دوره
مربیگری درجه دو سنگنوردی كه دو سال از تاریخ اتمام دوره گذشته باشد و یا ارائاه
گواهی تدریس در چهار كالس مربیگری درجه سه سنگنوردی ،گواهی صحت و ساالمت از پزشاك،
رونوشت آخرین مدر تحصیلی خحداقل لیسانس) و یاا ساابقه آموزشای درخشاان بناا باه
تأیید فدراسیون كوهنوردی و آشنایی به زبان انگلیسی ،حداقل سن  26سال تمام ،مشاخص
بودن وضعیت نظام وظیفه ،موفقیت در آزماون ورودی میادانی و تخصصای ،معرفیناماه از
هیأت كوهنوردی استان ،رونوشت كلیه مدار می بایست توسط مراجع ذیصاالح برابار اصال
گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
پوشا و كفش مناسب،
كارابین كارگاهی

نوشت افزار
تغذیه روزانه

لوازم انفرادی و
شبمانی

لوازم فنی جهت صعود
برای یك كرده

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو نشان  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) و مدرسین و مربیان دوره میبایست دارای كارت بازآموزی خآخرین
دوره بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری
اسالمی ایران باشند.
 )5تامین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی و امكانات فنی،
علمی و تئوری برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  5روز كامل برگزار می گردد .ایان كالسهاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) برگزار میشود.
 )7تامین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  3نفره شاامل :خایان لاوازم توساط
نهاد برگزار كننده تأمین میشود)
طناب صعود  2حلقه
تسمه كارگاهی  6عدد
میخ دو ست جور ،چكش

طناب  9میلیمتری  2حلقه
كارابین ساده  20عدد ،كارابین پایچ
 10عدد
ابزار حمایت میاانی ،ابازار تخصصای
سنگنوردی

طنابچه  5میلیمتری
اسلینگ  30عدد
رول ،متااه ،پاایچ،
پال

 )8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار
آنان قرار بگیرد.
 )9مدرسین دوره باید مفاد آموزش را مطابق طرح درس مصوب تدریس نمایند.
 )10مدیریت ،تعیین كادر اجرایی و زمانبندی این دوره بر عهده کارگروه آموزش است.
 )11فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و هماهنگیهای الزم بر عهده برگزار كنناده مای
باشد.
 )12ظرفیت هركالس حداكثر  3نفر بوده و هر كالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )13این دوره فقط توسط فدراسیون برگزار می گردد.
 )14هماهنگی و برگزاری دوره تئوری سازمان تربیت بدنی بار عهاده فدراسایون كوهناوردی
است.
 )15شركت كننادگان ملازم باه تهیاه و تادوین پایاان ناماهای مطاابق باشارایط منادر
دستورالعمل دورههای آموزشی میباشند.
 )16تعیین میزان شهریه بر عهده برگزار كننده میباشد .مبلغ این شاهریه باا توجاه باه
هزینه های جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 ) )17شرکت کنندگان پیش از دوره عملی ملزم به گذراندن دوره پیشرفته پزشکی کوهساتان
زیر نظر کارگروه مربوطه می باشند و هماهنگی و برگزاری دوره فوق بر عهده فدراسیون
کوه نوردی است.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه 341بخش برف و یخ90-

دستورالعمل برگزاری دوره مربیگری درجه یك برف و یخ
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت صفحه اول شناسنامه ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكام دوره
مربیگری درجه دو یخ و برف كه دو سال از تاریخ صدور آن گذشاته باشاد و یاا ارائاه
گواهی تدریس در چهار كالس مربیگری درجه سه یخ و برف ،گواهی صحت و ساالمت از پزشاك،
رونوشت آخرین مدر تحصیلی خحداقل لیسانس) ،حداقل سن  26ساال تماام و یاا ساابقه
آموزشی درخشان بنا به تأیید فدراسیون كوهنوردی و آشنایی به زبان انگلیسی ،مشاخص
بودن وضعیت نظام وظیفه ،موفقیت در آزماون ورودی میادانی و تخصصای ،معرفیناماه از
هیأت كوهنوردی استان ،رونوشت كلیه مدار می بایست توسط مراجع ذیصاالح برابار اصال
گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
پوشا

و كفش مناسب یخ نوردی

لوازم انفرادی،

لااوازم فناای جهاات صااعود طناب صعود ،طنااب ابزار فرود
انفرادی
برای یك گروه
تغذیااااااه
شب مانی،
نوشت افزار
روزانه

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو نشان  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) و مدرسین و مربیان دوره میبایست دارای كارت بازآموزی خآخرین
دوره بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری
اسالمی ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی و امكانات فنی،
علمی و تئوری برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  5روز كامل برگزار می گردد .ایان كالسهاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) برگزار می شود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  3نفره شاامل :خایان لاوازم توساط
نهاد برگزار كننده تامین میشود):
طناب صعود  2حلقه
تسمه كارگاهی  6عدد
تبر و چكش یخ
كلنگ كوهنوردی  2عدد

طنااااب  9میلیمتاااری 2
حلقه
كارابین ساده  20عدد
كارابین پیچ  10عدد
اباازار فاارود ،یومااار،
كارگاه ،حمایت

طنابچه  5میلیمتری  8عدد
اسلینگ  15عدد
ابزار تخصصی ،بیل پیچ یخ
لنگر برف

هماهنگیهاای اداری الزم بار عهاده برگازار

 )8فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشاكی و
كننده می باشد.
 )9مدرسین دوره باید مفاد آموزش را مطابق طرح درس مصوب تدریس نمایند.
 )10تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ این شاهریه باا توجاه باه
هزینه های جاری محاسبه و ابالغ میشود.
 )11ظرفیت هر كالس حداكثر  3نفر بوده و هر كالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )12جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیار
آنان قرار بگیرد،
 )13این دوره فقط توسط فدراسیون كوهنوردی برگزار میشود.
 )14هماهنگی و برگزاری دوره تئوری سازمان تربیت بدنی بار عهاده فدراسایون كوهناوردی
است.
 )15شركت كنندگان موظف باه تهیاه و تادوین پایاان ناماهای مطاابق باا شارایط منادر
دستورالعمل دورههای آموزشی میباشند.
 )16مدیریت ،تعیین كادر اجرایی و زمانبندی این دوره برعهده کارگروه آموزش است.
 )17شرکت کنندگان پیش از دوره عملی ملزم به گذراندن دوره پیشارفته پزشاکی کوهساتان
زیر نظر کارگروه مربوطه می باشند و هماهنگی و برگزاری دوره فوق بر عهده فدراسیون
کوه نوردی است.
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه  441بخش غارنوردی90-

دستورالعمل برگزاری دوره مربیگری درجه یك غارنوردی
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت صفحه اول شناسنامه ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخت هزینههای مشخص شده ،رونوشت حكام دوره
مربیگری درجه دو غار نوردی كه دو سال از تاریخ صدور آن گذشاته باشاد ،یاا ارائاه
گواهی تدریس در چهار كالس مربیگری درجه سه غارنوردی ،گواهی صحت و ساالمت از پزشاك،
رونوشت آخرین مدر تحصیلی خحداقل لیسانس) ،و یا ساابقه آموزشای درخشاان بناا باه
تأیید فدراسیون كوهنوردی و آشنایی به زبان انگلیسی ،حداقل سن  26سال تمام ،مشاخص
بودن وضعیت نظام وظیفه ،موفقیت در آزماون ورودی میادانی و تخصصای ،معرفیناماه از
هیأت كوهنوردی استان ،رونوشت كلیه مدار می بایست توسط مراجع ذیصاالح برابار اصال
گردد.
 )2لوازم مورد نیاز انفرادی:
كفش و پوشا
مناسب

لوازم فنی صعود برای
یك گروه

نوشت افزار

لوازم انفرادی ،شب مانی
و تغذیه روازنه

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در كاالس بایاد دارای
استاندارد  UIAAو یا  CEباشند.
 )4مسئول فنی خسر مربی) و مدرسین و مربیان دوره میبایست دارای كارت بازآموزی خآخرین
دوره بازآموزی) و مربیگری معتبر از فدراسیون كوهنوردی و صاعودهای ورزشای جمهاوری
اسالمی ایران باشند.
 )5تأمین محل استقرار ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی و امكانات فنی،
علمی و تئوری برعهده برگزار كننده میباشد.
 )6زمانبندی :كالسهای عملی در مدت  5روز كامل برگزار می گردد .ایان كالسهاا باه صاورت
اردویی خپیوسته) اجرا میشود.
 )7تأمین لوازم فنی عمومی مورد نیاز برای یك گروه  3نفره شاامل :خایان لاوازم توساط
برگزار كننده تامین میشود)
طناب استاتیك 2
حلقه
تسمه كارگاهی 6
عدد
میخ یك ست جور

نردبان طنابی ،فلزی خبكسلی) ،قرقره
فرود  2عدد
كارابین ساده  20عدد ،كارابین پیچ 10
عدد ،چكش دو عدد
ابزار حمایت میانی به تعداد الزم،
ابزار صعود میمونی

طنابچه  5میلیمتری  8عدد،
یومار  2جفت
اسلینگ  15عدد ،كارابین
غارنوردی
چراغ استیلن ،شانت ،كلوگر،
مینی تراكسیون

 )8جزوات مخصوص شاگردان باید توسط برگزار كننده تهیه و در هنگام ثبت نام در اختیاار
آنان قرار بگیرد.
 )9مدرسین دوره باید مفاد آموزش را مطابق طرح درس مصوب تدریس نمایند.
 )10فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و هماهنگیهاای الزم بار عهاده برگازار كنناده
میباشد.
 )11تعیین میزان شهریه بر عهده برگزاركننده می باشد .مبلغ این شاهریه باا توجاه باه
هزینههای محاسبه و ابالغ میشود.
 )12ظرفیت هر كالس حداكثر  3نفر و هر كالس با حضور یك مدرس تشكیل میشود.
 )13این دوره فقط توسط فدراسیون کوهنوردی برگزار میگردد.
 )14هماهنگی و برگزاری دوره تئوری سازمان تربیت بدنی بار عهاده فدراسایون كوهناوردی
است.
 )15شركت كنندگان موظف باه تهیاه و تادوین پایاان ناماهای مطاابق باا شارایط منادر
دستورالعمل دورههای آموزشی میباشند.
 )16مدیریت ،تعیین كادر اجرایی و زمانبندی این دوره برعهده کارگروه آموزش است.
 )17شرکت کنندگان پیش از دوره عملی ملزم به گذراندن دوره پیشارفته پزشاکی کوهساتان
زیر نظر کارگروه مربوطه می باشند و هماهنگی و برگزاری دوره فوق بر عهده فدراسیون
کوه نوردی است.
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فصل پنجم
دورههای بازآموزی و
هماهنگی
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دورههای بازآموزی و هماهنگی
با توجه به آییننامه سازمان تربیت بدنی درباره چگونگی و برپایی دورههای مربیگاری
كوتاه مدت كه در آن اعتبار حكم مربیگری سه سال تعیین شده و بارای تمدیاد آن دارناده
مدر ملزم به شركت در دورههای بازآموزی است.
مربیان با شركت در این دورهها ضمن به اشترا گذاشاتن تجربیاات خاود در طای روناد
آموزش با نظرات و دیدگاههای سایر مربیان كشور آشنا شده و همچناین دساتاوردهای جدیاد
آموزشی و عملی در این دورهها مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
یكی از بزرگترین اهداف برگزاری این دورهها هماهنگی مربیان در زمینه تدریس یكساان
دروس عملی و تئوری در قالب طرح درسهای ارائه شده توسط فدراسیون كوهنوردی میباشد.
و همچنین حفظ آمادگی جسمانی و علمی مربیان برای حضور موفق در كالسهاای آموزشای از
دیگر اهداف این دوره است .با توجه به محایط خااص برگازاری ایان كالسهاا كاه در عرصاه
كوهستان میباشد ،مربیان كالس باید توانایی پیااده ساازی عملای آموزههاای طارح درس را
بصورت خوب دارا باشند و این امر میسر نمیشود جز این كه مربی دارای توان باالی جسمانی
و روحی باشد.
در دوره های بازآموزی ضمن مرور ماوارد آموزشای و ارائاه دساتاوردهای ناوین تاوان
مربیان از لحاظ آمادگی جسمانی و فنی و انتقال مفاهیم نیز محك می خاورد .و در پایاان
دوره و با توجه به توانمندیهای ارائه شده توسط شركت كننده وی مفتخر به دریافت كاارت
ائولیت تادریس در كاالس
آموزشی بعنوان مدرس و یا مربی میشود .مادرس شخصای اسات كاه مسا
ً بر عهده او میباشد و مربی در كالس زیر نظر مدرس به تدریس میپردازد .کاارگروه
مستقیما
آموزش آمادگی برگزاری دورههای باازآموزی را بناا بار تقاضاای هیأتهاا و گاروه هاا و
سازمانهای متقاضی دارد.
بدیهی است برای شركت در دورههای رده باالتر و همچنین داشتن اجازه تدریس در كالسهای
آموزشی داشتن مدرک بازآموزی الزامی میباشد .شرایط و مدر الزم برای شركت در هر یك از
دوره ها نیز توسط کارگروه آموزش و طی بخشنامههای خاص اعالم میگردد ،همچناین کساانیکه
ما بین دو دوره بازآموزی موفق به دریافت حکم مربیگری می شوند تا برگزاری اولین دوره
بازآموزی فقط می توانند به عنوان مربی در دوره حضور یابند و برای تجدید مجوز آماوزش
خود می بایست در اولین دوره بازآموزی شرکت نمایند.
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شماره شناسه  351بخش برف و یخ90-

دستورالعمل برگزاری مسابقات یخنوردی و درای تولینگ
 )1شرایط شركت كنندگان و مدار مورد نیاز:
رونوشت صفحه اول شناسنامه ،یك قطعه عكس  3×4تمام رخ جدید ،كارت بیمه ورزشای ساال
جاری ،تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام ،پرداخات هزیناههای مشاخص شاده ،رونوشات حكام
كارآموزی سنگنوردی و یا صعودهای ورزشی ،كاارآموزی بارف و یاا مربیگاری درجاه ساه
كوهپیمایی ،گواهی صحت و سالمت از پزشاك ،معرفای ناماه از هیاأت كوهناوردی اساتان،
رونوشت كلیه مدار میبایست توسط مراجع ذیصالح برابر اصل گردد.
 )2لوازم مورد نیاز :
كفش و پوشا

مناسب

صاااندلی صاااعود،
كرامپون

كارابین پیچدار ،تبر و
چكش یخ

اباازار فاارود ،كاااله
كاسك

 )3كلیه لاوازم فنای اعام از عماومی و انفارادی ماورد اساتفاده در دوره بایاد دارای
استاندارد  UIAAو نشان  CEباشند.
 )4تامین محل استقرا ،تغذیه ،حقالزحمه و هزینه ترابری ،كادر اجرایی و امكانات فنای
برعهده برگزار كننده میباشد.
 )5اخذ آزمون در مدت یك روز برگزار می گردد.
 )6لوازم فنی عمومی مورد نیاز:
طناب صعود  4حلقاه ،تبار و
چكش یخ
كاااربین ساااده  20عاادد و
پیچدار  20عدد

تسمه كارگاهی  4عادد ،كااله
كاسك
اسلینگ  15عدد ،یومار ،پیچ
یخ

اباازار حمایاات میااانی بااه
تعداد الزم
ابزار حمایت و نصب كارگاه

 )7فراهم نمودن تسهیالت امدادی و پزشكی و هماهنگیهای اداری الزم بر عهده برگزار كننده
می باشد.
 )8تعیین میزان ورودیه بر عهده برگزار كننده می باشد .مبلغ این ورودیه با توجاه باه
هزینههای جاری محاسبه و ابالغ می شود.
 )9داوطلبین باید دو مسیر كه توسط كادر برگزاری آماده شده است خبا درجه سختی مشاخص)
بدون سقوط صعود نمایند.
 )10متقاضیان برگزاری آزمون فوق میبایست حداكثر یك ماه قبل از برگزاری آزمون برای
اخذ مجوز از طریق هیأت كوهنوردی استان با فدراسیون كوهنوردی هماهنگی الزم را بعمل
آورند.
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آییننامه برگزاری مسابقات یخنوردی و درای تولینگ
 -1مسابقه بصورت آزاد و انفرادی برگزار می شود.
 -2ثبت نام در زمان تعیین شده و با معرفی نامه نفرات و رؤیت كارت بیمه ورزشای توساط
مسئول ثبت نام انجام میگیرد .بدون كارت بیمه ورزشی سال جاری هیچ صاعودی كننادهای
حق شركت در مسابقه را ندارد.
 -3نیم ساعت قبل از آغاز مسابقه نفرات ثبت نام شده به محل قرنطینه وارد میشاوند .در
صورت خرو بدون هماهنگی مسابقه دهنده از شركت در مسابقه محروم می شود.
 -4توزیع شماره صعود كنندگان طبق قرعه كشی میباشد.
 -5زمان مسیر خوانی  5دقیقه میباشد.
 -6شركت كنندگان حق عكسبرداری از دیواره و مسیر مسابقه را ندارند.
 -7بعد از  7دقیقه مهلت برای نفر اول نفرات با توجه به قرعه انتخابی به محل ترانزیت
هدایت می شوند.
 -8هر مسابقه دهنده در طول مسابقه و در هر مرحله فقاط یكباار حاق صاعود از مسایر را
دارد .به غیر از مواردی كه هیأت داوری اعالم نماید.
 -9ترانزیت محلی نزدیك به دیواره می باشد ،كه صعود كنناده در آن كفاش كرامپاون كااله
ایمنی و صندلی خود را پوشیده و آماده صعود میشود .تا نوبت او اعالم شود.
 -10استفاده از كاله ایمنی اجباری می باشد .صعود كنندگان حق اساتفاده از صاندلی صاعود
غیر استاندارد را ندارند .تمام لاوازم ایمنای و صاعود بایاد دارای تائیدیاه UIAA
باشد.
 -11شركت كنندگان حق استفاده از وسایلی غیر از صندلی صعود ،كرامپون ،كاله كاسك ،تبار
یخ و كفش را ندارند.
 -12شركت كنندگان حق آویزان نمودن لوازم اضافی و تزئینی به صاندلی یاا بادن خاود در
مرحله ترانزیت و حین مسابقه را ندارند.
 -13بعد از اعالم نام مسابقه دهنده و رسیدن وی به پای دیواره وی  40ثانیه مهلات دارد
تا مسابقه را آغاز نماید .در غیر اینصورت از مساابقه محاروم خواهاد شاد .مساابقه
دهنده باید با لوازم كامل در پای مسیر حاضر شود.
 -14مسابقه دهنده باید در لحظه شروع نو دو تبر یخ خود را بار روی محال تعیاین شاده
قرار دهد و شروع به حركت نماید.
 -15شرط به پایان رساندن مسیر نیز قرارگرفتن دو نو تبر در محل تعیین شده است.
 -16محل ابتدایی و انتهایی توسط كادر قرمز كه بصورت مستطیلی كشیده شده مشخص شدهاند.
 -17زمان مسابقه دهنده از لحظه بلند شدن پای دوم وی از زمین محاسبه میشاود و او حاق
برگشت به زمین را ندارد .در صورت بازگشت به زمین از دور مسابقه حذف خواهد شد.
 -18محدوده مسابقه از دو سمت با رنگ قرمز مشخص شده و مسابقه دهنده حق خارو از ایان
محدوده را ندارد.
 -19در ایزوله مسابقه دهنده حق تماس با كسی بجز كادر برگزاری مسابقه را ندارد.
 -20زمان صعود برای تمامی شركت كنندگان توسط تیم داوری اعالم خواهد شاد و اگار شاركت
كننده ای قبل از به پایان رساندن مسیر زمانش تمام شود باید بر روی طناب نشساته و
به پایین برگردد .امتیاز وی هم آخرین قسمت صعود خواهد بود.
 -21در صور تیكه وزن مسابقه دهنده بر روی طناب یا حمایتهای میانی منتقل شود صاعود وی
قطع و امتیاز آخرین گیره مجاز برای او محسوب میشود.
 -22در صورتیكه تعادل صعود كننده بر هام خاورده و وزن وی بار روی تبار یاخ بیفتاد و
ااه دارد .صاعود او
دستانش از دور آزاد شود و فقط تسمههای حمایت او را آویازان نگا
قطع و امتیاز او تا همان جا محسوب میشود.
 -23در صورتیكه تعادل صعودكننده بر هم خورده و بادن وی یاا قسامتی از آن باا منطقاه
بیرون از خط قرمز تماس حاصل نماید .صعود وی قطع میگردد .تشخیص امكان ادامه صاعود
با هیئت داوری است.
 -24حمایت با نظر تیم ط راحی بصورت قرقره یا سر طناب انجام می شود .در صورتیكه صاعود
كننده احساس نماید طناب حمایت باعث ایجاد مزاحمت در صعود او شده اسات بایاد ایان
ً حق اعتراض نخواهد داشت.
ً اعالم نماید .در غیر اینصورت بعدا
موضوع را سریعا
 -25در صورت صعود سرطناب مسابقه دهنده موظف به انداختن طناب در داخل حمایتهای میانی
میباشد.
-26طریقه امتیاز بندی
 -27هر قسمت مسیر با رنگ آبی تقسیم بندی شده و دارای یك امتیاز است .اگر صعود كننده
با یك تبر در هر قسمت ضربه بزند امتیاز منفی اگر هر دو تبر بر روی آن قسمت مستقر
شد امتیاز خنثی و اگر به سوی قسمت بعدی حركت نماود امتیااز مثبات را كساب خواهاد
نمود.
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خواهاد باود و در

 -28در صورت برابر بودن دو صعود كننده در یك قسمت زمان نفرات ماال
صورت تساوی امتیاز مرحله قبل.
 -29از جمع شركت كنندگان در مرحله اول با تشخیص هیئت داوری  1/4و یا  1/3باه مرحلاه
دوم راه می یابند.
 -30موارد انضباطی
 -31در صورت اعتراض مسابقه دهنده به عملكرد كادر برگزاری اعتراض وی باید بصورت كتبی
و توسط وی به سرپرست مسابقات ایفاد شود و به همراه پرداخت مبلغ عنوان شاده بابات
ً حق هیچگونه اعتراض به عوامل برگزاری مسابقه را
هزینه بازبینی .شركت كنندگان راسا
ندارند.
 -32شركت كنندگان موظف به رعایت شئونات اسالمی -ورزشی می باشند.
 -33هیچ یك از شركت كنندگان حق اعتراض فاردی هنگامیكاه بار روی مسایر هساتند را باه
تصمیمات هیأت داوری ندارند .در این صورت شركت كننده خاطی از دور مسابقات حذف مای
گردد.
 -34شركت كنندگان محترم توجه داشته باشند هرگونه اعتراض خار از عرف به اعضاا كاادر
برگزاری باعث خگرفتن كارت زرد و قرمز) میگردد.
 -35شركت كنندگان باید شماره ها و یا پوشاكی كاه از ساوی برگزاركننادگان مساابقه در
اختیار آنها قرار داده می شود را بر روی لباس خود نصب و یا بپوشند.
 -36شركت كنندگ ان در مسابقه باید از لوازم استاندارد جهت صعود استفاده نمایند .یعنی
صندلی صعود ،تبرهای یخ ،كرامپون و كاله ایمنی باید حداقل دارای اساتاندارد  UIAAو
نشان  CEباشند .در غیر اینصورت مسابقه دهنده حق شركت در مسابقه را نخواهد داشت.
 -37شركت كنندگان غیر از دو تبر یخ و یك جفت كرامپاون و صاندلی صاعود و كفاش و كااله
ایمنی حق استفاده از هیچ ابزار دیگری را برای صعود ندارند.
 -38استفاده از كاله ایمنی در هنگام صعود اجباری است.
 -39شركت كنندگان حق نصب آرم تبلیغاتی شركتها و … را بدون هماهنگی با هیاأت برگازار
كننده و انجام مراحل خاص ندارند.
 -40در صورتیكه هیئت داوری متوجه شوند شركت كنندهای از چگونگی مسیر اطاالع یافتاه و
یا افراد غیره در زمان حضور وی در ترانزیات باا وی تمااس داشاتند وی از شاركت در
مسابقه محروم و در صورت اینكه بعد از صعود وی هئیت داوری از این موضوع آگاه شاود
وی از دور مسابقات حذف خواهد شد.
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آییننامه مسابقه درای تولینگ Dry Tooling
 -1ثبت نام در زمان تعیین شده و با معرفی نام نفرات و رؤیت كاارت بیماه ورزشای ساال
جاری توسط مسئول ثبت نام انجام می گردد .بدون كارت بیمه ورزشی هیچ صعود كننده ای حاق
شركت در مسابقه را ندارند.
 -2نیم س اعت قبل از آغاز مسابقه نفرات ثبت نام شده در محل قرنطینه وارد می شوند .در
صورت خرو بدون هماهنگی مسابقه دهنده از شركت در مسابقه محروم می شود.
 -3توزیع شماره صعود كنندگان طبق قرعه كشی انجام می شود.
 -4اعزام نفرات به پای دیواره اصلی جهت مسیر خوانی.
 -5زمان مسیر خوانی  6دقیقه میباشد.
 -6شركت كنندگان حق عكسبرداری از دیواره و مسیر مسابقه را ندارند.
 -7بازگشت شركت كنندگان به محل قرنطینه.
 -8بعد از  15دقیقه مهلت برای نفر اول نفرات باا توجاه باه قرعاه انتخاابی باه محال
ترانزیت هدایت می شوند.
 -9هر مسابقه دهنده در ط ول مسابقه و در هر مرحله فقط یكبار حق صعود از مسیر را دارد
بغیر از شرایط ذكر شده در بند 21
 -10هیچ شركت كنندهای حق تمرین بر روی مسیر مسابقه قبل از آغاز مسابقه را ندارد.
 -11ترانزیت.
 -12ترانزیت محلی نزدیك به دیواره می باشد كه صعود كنناده در آن كفاش كرامپاون كااله
ایمنی خود را پوشیده و آماده صعود میشود .تا نوبت او اعالم شود.
 -13استفاده از كاله ایمنی اجباری میباشد .قسمت پشت كلنگهای صعود نیز باید كاامالً باا
چسب نواری پوشیده باشد .صعودكنندگان حق استفاده از صاندلی صاعود غیار اساتاندارد را
ندارند .تمام لوازم ایمنی و صعود باید دارای تائیدیه  UIAAو  CEباشد.
 -14بعد از اعالم نام مسابقه دهنده و رسیدن وی به پای دیواره وی  40ثانیه مهلات دارد
تا مسابقه را آغاز نماید .در غیر اینصورت از مسابقه محروم خواهد شد.
 -15مسابقه دهنده باید در لحظه شروع نو دو كلنگ خود را بار روی گیاره یاا گیرههاای
تعیین شده قرار دهد و شروع به حركت نماید.
 -16صعود كننده حق گرفتن گیره ها را با دست به غیر ماواردی كاه در بناد ذكار شاده را
ندارد .و صعود او باید بوسیله قرار دادن نو كلنگ صعود بر روی گیرهها باشد.
 -17شرط به پایان رساندن مسیر نیز قرار گرفتن دو نو تبر در گیره یا گیرههای تعیاین
شده است.
 -18گیره یا گیره های ابتدایی و انتهایی توسط نوار چسبی كه بصورت مربع دور آن كشایده
شده مشخص شدهاند.
 -19زمان مسابقه دهنده از لحظه بلند شدن پای دوم وی از زمین محاسبه می شود و او حاق
برگشت به زمین را ندارد .در صورت بازگشت به زمین از دور مسابقه حذف خواهد شد.
 -20مسابقه دهنده در حین صعود فقط از نقاطی كه طراح مشخص نموده حق صعود دارد و اگار
قسمتی از دیواره محدود شده باشد نباید از آن استفاده كند .در صورت اساتفاده از ایان
محدوده صعود وی متوقف و صعود وی تا آخرین گیره مجاز حساب خواهد شد.
 -21اگر در حین صعود مسابقه دهنده متوجه چرخش یا شكستگی گیره شود مای تواناد باه دو
صورت اقدام نماید:
 -22به داوران اعالم نموده و بر روی طناب نشسته و از همان نقطه باز باه مسایر اداماه
دهد .در این حالت وی حق اعتراض مجدد نسبت به آن گیره را نخواهد داشت.
 -23با اجازه داوران از مسیر پایین آمده و به محلای باه ناام ایزولاه هادایت شاود و
ً از مسیر صعود نماید.
حداكثر تا دو شركت كننده بعدی مجددا
 -24در ایزوله مسابقه دهنده حق تماس با كسی بجز كادر برگزاری مسابقه را ندارد.
 -25با توجه به صالح دید طراح ممكن است در یك یا چند نقطه صعود كننده حق اساتفاده از
گرفتن گیره با دست داشته باشد .این گیره یا گیرهها با عالمتی خاص مشخص می شوند.
 -26زمان صعود برای هر شركت كننده حداكثر  6دقیقه خواهد بود و اگر شركت كنندهای قبل
از به پایان رساندن مسیر زمانش تمام شود باید بر روی طناب نشسته و به پایین برگردد.
امتیاز وی هم آخرین گیره صعود خواهد بود.
 -27در صورتیكه وزن مسابقه دهنده بر روی طناب یا حمایتهای میانی منتقل شود صاعود وی
قطع و امتیاز آخرین گیره مجاز برای او محاسبه میشود.
 -28طریقه امتیاز بندی
 -29هر گیره دارای یك امتیاز است .اگ ر صعود كننده استقرار الزمه را روی گیره نداشاته
باشد امتیاز منفی در بر خواهد داشت.
 -30اگر بر روی گیره مستقر شد امتیاز خنثی و اگر به سوی گیره بعدی حركت نمود امتیاز
مثبت را كسب خواهد نمود.
 -31در صورت برابر بودن دو صعود كننده در یك گیره امتیااز مرحلاه قبال مادنظر قارار
میگیرد و در صورت مساوی بودن مجدد زمان نفرات مال خواهد بود.
 -32اگر مسابقه دهنده با كلنگ یا كرامپون ضربهای به سطح دیواره بزند صعود وی متوقاف
و امتیاز آخرین گیره مجاز برای وی ثبت میشود.
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 -33از جمع شركت كنندگان در مرحله اول  1/3به مرحله دوم راه مییابند.
 -34در صورت اعتراض مسابقه دهند به علكرد كادر برگزاری اعتراض وی باید بصورت كتبای و
ً حق اعتراض به عوامل
توسط سرپرست وی به سرپرست مسابقات ایفاد شود .شركت كنندگان راسا
برگزاری مسابقه را ندارند.
 -35در صورتیكه هیئت داوری متوجه شوند شر كت كنندهای از چگونگی مسیر اطاالع یافتاه و
یا افراد غیره در زمان حضور وی در ترانزیت با وی تماس داشتند وی از شركت در مساابقه
محروم و در صورت اینكه بعد از صعود وی هیئت داوری از این موضوع آگاه شاود وی از دور
مسابقات حذف خواهد شد.
 -36تبصره در صورت كم بودن تعداد شركت كنندگان خزیر بیسات نفار) باا توجاه باه نظار
سرپرست مسابقه و داوران تمامی آنها به دور دوم راه مییابناد و امتیااز نهاایی آنهاا
براساس جدول زیر نفرات برتر را مشخص میكند.
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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امتیاز
100
80
60
55
51
47
43
37
34
31

رتبه
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

امتیاز
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
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فصل هفتم
ساختار دوره ها و شرح وظایف
بمنظور بهرهوری مناسب از امكانات و اساتفاده از زماان سااختار
كلی برگزاری دورهها بصورت زیر ،طراحی و اجرا میگردد .تقسایمبندی
دورهها بصورت زیر ضمن جلوگیری از تداخل مسئولیتها به بهینهساازی
از زمان و توان كادر اجرایی و

همچنین باال بردن سطح آموزش كالس و

نحوه مدیریت آموزش و برنامهریزی كمك خواهد نمود.
ساختار دوره كلی دورهها

سرپرست دوره

مسئول فنی دوره
(سر مربی)

ثبت نام و مالی

پشتيبانی

مربيان عملی

تداركات ستادی

مربيان تئوری

تداركات فنی

كمكهای اوليه

روابط عمومی و تبليغات
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شرح وظایف سرپرست دوره
هماهنگی كادر برگزاری -فنی -تداركاتی.

نظارت و پیگیری مكاتبات و هماهنگیهای الزم.

نظارت برحسن انجام مراحل زمانبندی و آمادهسازی قبل از برنامه و پس از دوره

هماهنگی با مسئولین محلی.
نظارت بر اجرای مراسم افتتاحیه.

تهیه لیست نفرات و نتایج كالس و تهیه گزارش دوره.

رعایت دستورالعملهای مربوطه.

در صورت واجد شرایط بودن سرپرست میتواند وظایف مسئول فنی خسر مربی) را نیز

بر عهده بگیرد.
تهیه و تنظیم فرم های مربوطه و نظارت بر تكمیل فرمها توسط شاگردان و كاادر

آموزشی.
بررسی پیشنهادات و نقطه نظرات شركت كنندگان در حیطه موقعیت.

 ارائه برنامه مناسب با فعالیت سازماندهی ،تدار و فراهم آوردن وسایل و تجهیازات
مناسب و كافی برای اردوی آموزشی.
 بررسی موقعیت مكانی اردوگاه و كالس با توجه به شرایط فصلی و جوی و پیشبینی موارد
ایمنی و حوادر احتمالی مانند سیل ،بهمن ،صاعقه و موارد دیگار و فاراهم آوردن یاك
محیط امن و بی خطر تا حد ممكن.
 برنامهریزی و سازماندهی اقدامات ایمنی ،عملیات امدادی ،نجات و فوریتهای پزشكی.
 آگاهی دادن و اخطار در خصوص خطرهایی كه جزء الینفك ورزش محساوب مای شاود -كنتارل
تجهیزات فنی و اطمینان از سالمت آنها.
 سازماندهی ،تدار و فراهم آوردن مواد ،لوازم و وسایل آموزشی و كمك آموزشی.
 كنترل و بایگانی مدار شركت كنندگان.
 تعیین و اعالم مقررات و دستورالعملهای ایمنی ،بهداشتی ،اجتماعی ،انضباطی و جادول
زمانبندی اردوی آموزشی.
 نظارت مداوم ،گسترده و نزدیك بر صحنه فعالیت و كنترل كیفیت آموزش.
 ردهبندی كارآموزان دوره آموزشی با توجه به میزان آمادگی جسمانی ،اندازههای بدن
و مهارت آنها.
 نظارت بر كیفیت و سالمت آب آشامیدنی اردو -نظارت بر كیفیات و ساالمت ماواد غاذایی
اردو.
 نظارت بر بهداشت و حفاظت از محیط زیست كوهستان.
 نظارت بر بهداشت عمومی و فردی شركت كنندگان در دوره آموزشی.
 ارائه گزارش كیفیت برگزاری دوره آموزشی به كمیته كوهپیمایی فدراسیون كوهنوردی.
 نظر خواهی از شركت كنندگان بصورت كتبی.
 تكمیل فرمهای آزمون و گزارش دوره با شرایط مطرح شده.
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شرح وظایف مسئول فنی دوره (سر مربی)
مسئول فنی (مسئول فنی هر دوره ،ارشدترین مربی دوره از لحاظ درجه مربیگری ،سابقه
کوهنوردی و سال دریافت مدرک می باشد)و مدرسین و مربیان دوره حتما باید دارای
كارت آموزشی معتبر (آخرین دوره بازآموزی) باشند.
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نظارت بر برگزاری كالس -موارد تدریس شده -مسائل ایمنی كالس.
پیشنهاد و انتخاب كادر برگزاری آموزشی.
تهیه مطالب آموزشی و كمك آموزشی.
برگزاری جلسات توجیهی با مربیان عملی و تئوری و در صورت لزوم تست از مربیان
دوره.
نظارت بر نحوه آموزش و آزمون ها.
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مربی ناظر
حسب دوره وارده توسط فدراسیون کوهنوردی و یا هیات کوهنوردی انتخااب و حکام ماموریات
صادر می گردد .وظیفه وی نظارت بر حسان انجاام دساتورالعملهای صاادره از فدراسایون و
نظارت بر کمیت و کیفیت برگزاری دوره های آموزشی و یا اردو می باشد .ناظر با توجه به
موارد فنی که د رکالس و یا اردو وجود دارد باید مربی بوده و نسابت باه مساائل فنای
آگاهی و آمادگی جسمی و فنی کامل را داشته باشد .ناظرباید در پایان دوره آموزشی و یا
اردو گزارش کاملی بر اساس موارد مندر در جدول پیوست و یا موارد درخواسات شاده ذیال
ارائه نماید  .ناظر می تواند در صورتیکه شرایط مکانی و یا هاوایی و  ...بارای شارکت
کنندگان مشکل ساز و یا حادثه آفرین باشد میتواند تقاضای لغو دوره را بنماید  .نااظر
باید پس از تکمیل فرم نظر خواهی توسط شرکت کنندگان فرم ها جمع آوری نماوده و نظارات
شرکت کنندگان دوره را در خصوص دوره و با اردو به فدراسیون انتقال دهد .
توجه ناظر به موارد زیر در تهیه و تدوین گزارش مکتوب و مستند الزامی است .
 .1بودجه خدریافتی ها و پرداخت ها)
 .2برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 .3مدت زمان دوره و یا اردو
 .4حضور مربیان در کالس و یا اردو خرفتار نظم لاوازم انتقاال مفااهیم آماادگی
جسمی و فنی مجوز آموزش مدیریت آراستگی و )...
 .5حضور شرکت کنندگان در کالس یا اردو
 .6مکان برگزاری دوره و یا اردو
 .7امکانات آموزشی
 .8تعداد مربیان نسبت به شرکت کنندگان در دوره آموزشی و یا اردو
 .9امکانات فنی
 .10هماهنگی بین کادر برگزار کننده
 .11وجود لوازم کمکهای اولیه و امدادگر
 .12رعایت بهداشت فردی و محیط
 .13تکمیل فرم نظر خواهی شرکت کنندگان در پایان دوره
 .14امکانات جانبی
 .15وسایل ایاب و ذهاب
 .16گزارش سوانح احتمالی
 .17شرایط جوی در طول دوره


ارای ه گزارش مکتوب و مستند توسط نااظر ظارف مادت  5روز بعاد از برناماه
الزامی است.

پشتیبانی فنی :تهیه لوازم فنی مورد نیاز كالس و نظارت بر استفاده و تقسیم
آنها.
ستادی و روابط عمومی :برنامهریزی جهت تداركات غذایی كادر برگازاری -تهیاه لاوازم
كمك آموزشی تكثیر و آماده سازی جزوات و فرمها بشرح لیستهای ضمیمه تهیه وسیله رفت
ااب مسائول كمام .همااهنگی بارای تاأمین
و آمد و ترابری كنترل محل برگزاری و انتخا
امنیتی و امور پزشكی آگاهی رسانی برای ثبت نام -تماس با نهادها و ارگانهاا بارای
دریافت اعتبار.
كمكهای اولیه :برآورد احتیاجات و حضور تیم پزشكی.
ثبت نام و مالی :ثبت نام از نفرات -دریافت و بررسی مادار از داوطلباان و كنتارل
آنها -تهیه لیست داوطلبان -نظارت بر تكمیل صحیح فرمهای ثبتنام -اخذ شاهریه كاالس-
تهیه لیست مالی ثبت نام كالس.
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دستورالعمل افتتاح دوره آموزشی
 آغاز رسمی دوره با حضور كلیه شركت كنندگان مربیان ،مسئوالن و كادر اجرایی دوره.
 تالوت كالمهللا مجید.
 خیر مقدم.
 تشریح اهداف آموزشی.
 معرفی مكان برگزاری دوره آموزشی.
 معرفی مكان اردوگاه خدر صورت اردویی بودن) مقررات و محل استقرار.
 معرفی مربیان و مدرسان دوره معرفی سرپرست دوره معرفی ناظر دوره.
 اعالم زمانبندی برنامه آموزشی.
 آگاهیهای ایمنی و انضباطی.
 معرفی تیم پزشكی یا امداد.
 توصیههای بهداشتی -توصیههای حفاظت از محیط زیست كوهستان.
 تقسیم بندی شركت كنندگان با توجه به شرایط جسمی ،سنی و آگاهی شركت كنندگان خرده
بندی).
 ارائه برنامه به شركتكنندگان خبرنامه آموزشی ،توصیههای ایمنی ،بهداشتی ،پزشاكی،
حفاظت از محیط زیست ،تغذیه و انضباطی).
حركت به طرف محل آموزش و آغاز دوره ...

41

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
مدیریت آموزش و برنامه
0

15
روز
اخذ مجوز برگزاری
مشخص نمودن منطقه
انتخاب كادر برگزاری
فراخوان ثبت نام
مشخص نمودن موارد درسی
ثبت نام
جلسه توجیهی كادر برگزاری
تهیه مواد كمك آموزشی
بااازبینی نهااایی لااوازم كمااك
آموزشی و طرح درسها
تكثیر فرمها و جزوات
تكثیر تداركات فنی
تهیه تداركات ستادی
بسته بندی لوازم
هماهنگیهای اداری
صدور احكام كادر

اجرایی

حركت به منطقه برگزاری

گاازارش دوره ،تكمیاال ،ارسااال
مدار
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فصل هشتم
فرمها
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شماره شناسه 90-101

فرم ثبت نام و پذیرش
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.

محل الصاق
عكس

عنوان برنامه .......................... :
زمان  ........................... :مكان ............................ :
ناااام و ناااام
خانوادگی
شماره شناسنامه
شاااماره كاااارت
بیمه ورزشی سال
جاری
گروه خون
شغل
كد ملی
كد پستی
نشانی منزل
تلفن منزل
تلفن محل کار
تلفن همراه

نام پدر
تاریخ تولد
استان/هیئت

گروه /باشگاه
تحصیالت
ملیت
مذهب
دین
e-mail :

برگ معاینات پزشكی
تذكر :الزم است تمامی سئواالت جواب داده شوند .نقص یا كوتاهی در بیان اطالعات پزشكی
مورد نظر در زمان سوانح ممكن است،
اقدامات درمان را تحت الشعاع قرار داده و ایجاد خطر نماید.
بلی خیر
بلی خیر
 -12بیماریهای ذهنی یا ضعف عصبی
 -1ضربه مغزی یا آسیب وارده به سر
 -13اعتیاد به دارو یا الكل
 -2مشكالت چشمی یا گوشی ،بیماری یا
جراحی
 -14جراحی یا توصیه شاده باه عمال
 -3حمالت گیج كننده ،غش یا تشنیج
جراحی
 -15مشكالت پوستی یا آلرژی
 -4تربوكلوزیس ،آسم ،برونشیت
 -16حساسیت به دارو
 -5مشكالت قلبی یا تب روماتیمسی
 -17حساسیت به گزیدن حشرات
 -6فشار خون باال یا پائین
 -18حساسیت به گرد و غبار
 -7آنمی -لوسمی با اختالالت خونی
 -19استفاده از داروهای تجویز شده
 -8دیابت ،هپاتیت یا زردی
به صورت منظم
 -20بیماریهای استخوانی یا مفصلی،
 -9زخم معده و دیگر مشكالت معده
شكستگیها،
در رفتگیها ،مفاصل مصنوعی ،آرتریت
درد ناحیه پشت
H.I.V -21
 -10مشكالت كلیه ،مثانه
 -22آیا شما در حال درمان هستید؟
 -11فتق خپارگی)
بیماریهای دیگر و ضایعاتی كه در بااال
از آنها نام برده نشده
اینجانب  ..........متقاضی شركت در دوره  ...........ضمن تاكید بر صحت مطالاب فاوق
مسئولیت ناشی از كلیه پیشامدهای ممكنه ناشی از حضور خود در دوره را میپذیرم.
نام و نام خانوادگی امضاء

شركت

آقای/خانم

.............................

بالمانع است /امكان پذیر نیست.
امضاء مسئول پذیرش
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شماره شناسه 90-102

فرم ارائه مدار
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
عنوان برنامه:
................................................................................
زمان ........................... :مكان...................... :

شماره ملی

محل صدور

استان

شهرستان

پیشنیاز

عکس

تولد

کواهی سالمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ

نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول ثبت نام و پذیرش
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شماره شناسه 90-103

فرم ثبت نام اولیه
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
عنوان برنامه :
................................................................................
زمان  ........................... :مكان ...................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

مبلغ پرداختی

نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول ثبت نام و پذیرش
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نظر خواهی و پیشنهادات
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
عنوان برنامه:
................................................................................
زمان ........................... :مكان...................... :
همنورد گرامی نظرات و پیشنهادات شما میتواند در ماورد چگاونگی
كمی و كیفی این برنامه و همچنین

اه
اركان اجرایی ،ما را در هر چا

بهتر برگزار نمودن برنامههای مشابه یاری نماید.
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
...... .......................................................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................

ذكر مشخصات فردی الزامی نیست
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گـزارش دوره ................
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
استان........... :

شهرستان......... :

تعداد نفرات شركت كننده:

منطقه برگزاری. ... :

نهاد برگزار كننده:

تاریخ برگزاری:

تاریخ تنظیم و ارسال گزارش:

اسامی كادر برگزار كننده خدوره آموزشی)
جدیدترین نشانی و تلفن تماس و كد
ردی نام و نام خانوادگی سمت شماره حكم و درجه
مربوطه
مربیگری
ف
1
2
3
4
5

گزارش سرپرست دوره درباره شركت كنندگان
سن شركت كنندگان
تعداد به نفر
گستره سنی به
سال
زیر  20سال
بین  20الی 25
بین  25الی 30
بین  30الی 35
 35به باال

سال
حداقل سن
حداكثر سن
میانگین سن

توصیه بسیار مهم:
سرپرست و كادر اجرایی دوره موظف هستند مطابق دستورالعملهای آموزشی اقدام به برگزاری
دورههای آموزشی نمایند.
موارد تكمیلی:
.......................................... ................................
.......................................... ................................
.......................................... ................................
.......................................... ................................
.......................................... ................................
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شماره شناسه 90-105

گـزارش دوره …………
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
گزارش سوانح و امداد :خاین قسمت توسط پزشك یا امدادگر تكمیل میشود)
علت وقوع و موارد تشدید آسیب:

................ ................................

............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
نام و نام خاانوادگی و امضااء نام و نام خانوادگی و امضاء
پزشك یا امدادگر

نام و نام خانوادگی وامضاء
مربی ناظر

سرپرست دوره
صورت وضعیت مالی دوره

كل بودجه دریافتی ................................. :لایر
............................ ................................

محل تامین بودجه:

صورت وضعیت هزینه ها:
وضعیت موجودی:

........................ ................................

............................... ................................

نااام و نااام خااانوادگی و
امضاء ناظر مالی

نام و نام خانوادگی و امضاء
سرپرست دوره

مهر و امضاء رئیس هیات
كوهنوردی استان

ً نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود كیفیت دورههای آتی مرقوم فرمایید:
لطفا
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
............. ................................ ................................
لطفا در جدول زیر شماره تماس تمامی کارآموزان دوره خترجیحا تلفن همراه) ذکر گردد خالزامی)

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
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نام و نام خانوادگی

شماره تماس

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه 90-106

فرم ارزشیابی كارآموزان دوره بازآموزی ویژه مدرس
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
عنوان برنامه :
................................................................................
زمان  ........................... :مكان ...................... :

نام و نام خانوادگی
وامضاء مدرس
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نام و نام خانوادگی و امضاء
ناظر فدراسیون

نام و نام خانوادگی و امضاء
سرپرست دوره

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه 90-107

فرم ارزشیابی كارآموزان دوره بازآموزی ویژه كارآموز
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
عنوان برنامه :
................................................................................
زمان  ........................... :مكان ...................... :

محل صدور

استان

ردیف

نام و نام
خانوادگی شاگرد

شماره
ملی

نام
پدر

مالحظات

نام و نام خانوادگی و امضاء كارآموز
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مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزش  -تابستان 1393
آموزشی کارگروه
شماره شناسه 90-108
فرم تکمیل مدارک دوره بازآموزی
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
نتایج دوره بازآموزی  .....................................................زمان
 ....................مکان .....................

ردیف

تاریخ تولد

شماره ملی

نام پدر

درجه مربیگری-
سال اخذ

استان

شهرستان

معدل دروس
عملی

معدل دروس
تئوری و نظری

مدت مجاز
آموزش

نام و نام
خانوادگی

نتایج

مربی

مدرس

نام و نام خانوادگی و امضاء مدرسین دوره

نام و نام خانوادگی و امضاء
سرپرست دوره
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نام و نام خانوادگی و
امضاء ناظر فدراسیون

نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس کارگروه آموزش

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393

فصل نهم

مجموعه فرمهای ثبت نمرات دوره های آموزشی
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ناوبری 90-119
شماره شناسه بخش
فرم آزمون کارآموزی نقشه خوانی و کار با قطب نما و جهت یابی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
محل برگزاری.......... :
تعداد شركت كننده..... :

برگزار كننده........ :
تاریخ برگزاری....... :

دروس تئوری

پروژه

دروس عملی

ردیف

نام پدر

شماره ملی

استان  -شهر

آشنایی با قطب
نما

آشنایی با نقشه
های توپوگرافیک

زاویه G-M

نقشه کشی

UTM

قدم شمار و
گراگیری

تشخیص موقعیت

UTM

نقشه کشی

نمره پروژه

نمره کل

عنوان پروژه

مالحظات

نام و نام
خانوادگی

تاری
خ
تولد

استان ...................
شهرستان......منطقه ......

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام و امضاء مسئول برگزاری و
نهاد برگزار کننده

نام و نام خانوادگی و امضاء

مربی

مدرس
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ناظر

سرپرست

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس هیأت كوهنوردی
استان و مهر هیأت

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان
نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
نام و نام خانوادگی
برگزار کننده
و امضاء
1393

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس هیأت
كوهنوردی استان و مهر هیأت

فرم آزمون دوره کار با GPS
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا

تعداد شرکت کننده :

ردیف

تاریخ تولد

کدملی

نلم پدر

استان  -شهر

تئوری GPS

آشنایی با نقشه های توپوگرافی

طول و عرض جغرافیایی وUTM

کار با نرم افزار

کار با منوهای دستگاه

مختصات دهی و کار با دستگاه

تهیه ROUTE , TRACK

نام و نام خانوادگی

بازگشت از مسیر

شماره شناسه-110
دروس90تئوری

منطقه

دروس عملی
کار با منوهای عمومی دستگاه

مربی

محل برگزاری :
سرپرست

نمره
کل

شماره حکم کارآموزی نقشه خوانی

برگزار کننده :
مدرس
تاریخ برگزاری :

ناظر

استان :
شهرستان

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
شماره شناسه بخش ناوبری 90-120
نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده

نام و نام خانوادگی
و امضاء
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نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس هیأت
كوهنوردی استان و مهر هیأت
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مربی

مدرس

سرپرست

ناظر

شماره شناسه 90-261

فرم آزمون كارآموزی سنگ نوردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده........ :
تاریخ برگزاری....... :

استان................ :
شهرستان.......... :منطقه

محل برگزاری.......... :
تعداد شركت كننده...... :

ردیف

کدملی

تاریخ تولد

استان -شهر

گرهها

حمایت

صعود

فرود

صعود كردهای

صعود تنوره ای

اعتماد بنفس

ابزار شناسی و
تجهیزات

آزمون کتبی
معدل دروس عملی و
تئوری
بهداشت فردی و
محیط
همكاری گروهی

نتیجه

نام پدر

مالحظات

نام و نام
خانوادگی

شماره حکم کوهپیمایی

دروس عملی و تئوری

1
2
3
4
5
6
7
8
نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده

نام و نام
خانوادگی و امضاء

56

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:
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مربی

مدرس

سرپرست

ناظر

شماره شناسه 361بخش برف و یخ90-

فرم آزمون كارآموزی برف
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده........ :
تاریخ برگزاری....... :

محل برگزاری.......... :
تعداد شركت كننده..... :

ردیف

نام پدر

كد ملی

تاریخ تولد

استان  -شهر

روی برف

فرودها
اصول
گامبرداری

صعود كردهای

ترمزها

كارگاه

حمایت

گرهها

اعتماد بنفس

لوازم و تجهیزات

همكاری گروهی

خ فردی و محیط)

نتیجه آزمون
كتبی
بهداشت

نتیجه

شماره حكم

معدل دروس عملی

دروس عملی

معدل دروس تئوری

دروس تئوری

مالحظات

نام و نام
خانوادگی

استان................ :
شهرستان.... .......... :

1
2
3
4
5
6
7
8
نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده

نام و نام
خانوادگی و امضاء
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نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت
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مدرس

مربی

58

ناظر

سرپرست
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شماره شناسه 461بخش غارنوردی90-
فرم آزمون كارآموزی غارنوردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده........ :
تاریخ برگزاری....... :

استان................ :
شهرستان ....... :منطقه

محل برگزاری........... :
تعداد شركت كننده...... :
دروس عملی

ردیف

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

استان  -شهر

ابزارشناسی

صعود
مصنوعی
گره ها

رعایت اصول
ایمنی

در

غار

فرود با
قرقره
كارگاه

اصول پیمایش

بهداشت
فردی و
محیط
اعتماد
بنفس
همكاری
گروهی

معدل عملی

معدل تئوری

نتیجه

شماره حكم
کارآموزی
سنگنوردی

مالحظات

نام و نام
خانوادگی

1
2
3
4
5
6
7
8
نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد برگزار
کننده

نام و نام
خانوادگی و امضاء
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نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس هیأت كوهنوردی استان و مهر
هیأت
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مدرس

مربی

60

ناظر

سرپرست
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شماره شناسه  -262بخش سنگ نوردی 90
فرم آزمون پیشرفته سنگ نوردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا

برگزار كننده:

........

تاریخ برگزاری:

عنوان دوره :پیشرفته سنگ نوردی

استان................ :

.......

محل برگزاری.......... :

شهرستان.............. :

.....

تعداد شركت كننده..... :

منطقه................ :

تاریخ تكمیل فرم:

ردیف

شماره ملی

تاریخ تولد

استان  -شهر

لوازم و تجهیزات

اعتماد به نفس

ابزارشناسی

گره ها

كارگاهها

حمایتها

صعود مصنوعی

صعود طبیعی

باالكشیها

طناب

اضافه كردن

حمل مجروح

معدل

نتیجه

سنگنوردی

خانوادگی

پدر

شماره حكمکارآموزی

نام و نام

نام

دروس عملی

مالحظات

1
2
3
4
5
نام و نام
خانوادگی و امضاء
مدرس

نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده
مربی

61

ناظر

سرپرست

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:
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شماره شناسه 362بخش برف و یخ90-

فرم آزمون پیشرفته برف و یخ
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده........ :
تاریخ برگزاری....... :

محل برگزاری.......... :
تعداد شركت كننده..... :

ردیف

نام پدر

كد ملی

تاریخ تولد

استان  -شهر

اصول گامبرداری
روی برف

فرودها

صعود كردهای

ترمزها

كارگاه ها

حمایت ها

گرهها

باال كشی ها

صعود همزمان

صعود عمودی

همكاری گروهی

اعتماد بنفس

معدل دروس عملی

نتیجه

شماره حكم
کارآموزی برف

دروس عملی

مالحظات

نام و نام
خانوادگی

استان................. :
شهرستان..... .......... :

1
2
3
4
5

نام و نام
خانوادگی و امضاء
مدرس

نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده
مربی
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ناظر

سرپرست

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:
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شماره شناسه -462بخش غارنوردی90-
فرم آزمون دوره پیشرفته غار نوردی
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
برگزار كننده:
تاریخ برگزاری:

عنوان دوره :پیشرفته غارنوردی

استان................ :

........
.......

محل برگزاری.......... :

شهرستان.............. :

.....

تعداد شركت كننده..... :

منطقه................ :

تاریخ تكمیل فرم:

ردیف

تاریخ تولد

شمارهملی

نام پدر

استان  -شهر

اعتماد به نفس

رعایت نكات ایمنی

همكاری گروهی

بهداشت فردی و محیط

ابزار شناسی و
گره

تیرول و تراورس

رول كوبی و
كارگاه ها

صعودها و صعود
مرحله ای

فرودها و فرود
مرحله ای

رها سازی و
فرود مجروح

تبدیل صعود به
فرود و فرود به
صعود
رها سازی و
فرود مجروح
و طناب مصدوم

معدل دروس عملی

معدل

نتیجه

شماره حكم
کارآموزی غار

مالحظات

نام و نام
خانوادگی

پوشا

و تجهیزات

1
2
3
4
5
نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده

نام و نام
خانوادگی و امضاء
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نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:
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مربی

مدرس

سرپرست

ناظر

شماره شناسه  263بخش سنگ نوردی90 -
فرم آزمون ورودی مربیگری درجه  3سنگ نوردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده........ :
تاریخ برگزاری....... :
تاریخ تكمیل فرم..... :

ردیف

تاریخ تولد

استان  -شهر

گره ها

كارگاهها

حمایت

فرود

صعود طبیعی

صعود مصنوعی

صعود میمونی

اضافه كردن طناب

باالكشیها

لوازم و تجهیزات

اعتماد به نفس

ابزارشناسی

همکاری تیمی

تئوری

معدل دروس عملی و

آزمون کتبی

نتیجه

سنگنوردی

پیشرفته

خانوادگی

پدر

ملی

شماره حكم

نام و نام

نااام

عنوان دوره :آزمون ورودی درجه  3سنگ نوردی
محل برگزاری.......... :
تعداد شركت كننده..... :
دروس عملی و تئوری
شماره

استان................. :
شهرستان............... :
منطقه................. :

مالحظات

1
2
3
4
5
نام و نام
خانوادگی و
امضاء

مربی

مدرس

64

ناظر

سرپرست

نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:
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شماره شناسه –  264بخش سنگنوردی 90 -
فرم آزمون دورهی مربیگری درجه  3سنگ نوردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده:
تاریخ برگزاری:

عنوان دوره :مربیگری درجه  3سنگ نوردی

استان................ :

........
.......

محل برگزاری.......... :

شهرستان.............. :

.....

تعداد شركت كننده..... :

منطقه................ :

تاریخ تكمیل فرم:

ردیف

شمارهملی

تاریخ تولد

تجهیزات
استان  -شهر

مدیریت آموزش
ابزار شناسی و

مهارت تدریس

گره

كارگاه ها

حمایت

فرودها

صعودطبیعی و

65

صعود مصنوعی

5

صعود دیواره

4

اضافه كردن طناب

3

مجروح

2

باال كشیهاو حمل

1

معدل

خانوادگی

نتیجه

نام و نام

پدر

شماره حكم

ناااام

پیشرفته سنگنوردی

دروس عملی

مالحظات
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نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده

نام و نام
خانوادگی و امضاء

مربی

مدرس

ناظر

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:

سرپرست

شماره شناسه 363بخش برف و یخ90-
فرم آزمون ورودی مربیگری درجه  3برف و یخ
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده....... :
تاریخ برگزاری...... :

محل برگزاری.......... :
تعداد شركت كننده..... :
دروس عملی و تئوری

ردیف

نام پدر

تاریخ تولد

استان  -شهر

فرودها
اصول گامبرداری
روی برف

صعود كردهای

ترمزها

كارگاه ها

حمایت ها

گرهها

باال كشی ها

صعود عمودی

ابزار شناسی

اضافه کردن طناب

لوازم و تجهیزات

اعتماد بنفس

معدل دروس عملی و
تئوری

66

آزمون کتبی

2

نتیجه

1

شماره حكم
پیشرفته برف

كد ملی

مالحظات

نام و نام
خانوادگی

استان................ :
شهرستان.... .......... :
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3
4
5
نام و نام
خانوادگی و امضاء
مدرس

نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده
مربی

67

ناظر

سرپرست

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان
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شماره شناسه  364بخش برف و یخ90 -

فرم آزمون دورههای مربیگری درجه  3برف و یخ
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده:

........

تاریخ برگزاری:

عنوان دوره :مربیگری درجه  3برف و یخ

استان................ :

.......

محل برگزاری.......... :

شهرستان.............. :

.....

تعداد شركت كننده..... :

منطقه................ :

تاریخ تكمیل فرم:

ردیف

شماره ملی

تاریخ تولد

استان  -شهر

ابزار شناسی و تجهیزات

مدیریت آموزش

مهارت تدریس

گره ها و كارگاها

حمایت

فرودها

صعودها

صعود دیواره

حمل مجروح

طناب

اضافه كردن

باال كشیها

معدل

نتیجه

پیشرفته برف

خانوادگی

پدر

شماره حكم

نام و نام

اام
نا

دروس عملی

مالحظات

1
2
3
4
5
نام و نام
خانوادگی و امضاء
مدرس

نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده
مربی

68

ناظر

سرپرست

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان
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شماره شناسه -462بخش غارنوردی90-
فرم آزمون ورودی دوره مربیگری درجه  3غار نوردی
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
برگزار كننده:
تاریخ برگزاری:

عنوان دوره:

استان................ :

........
.......

محل برگزاری.......... :

شهرستان.............. :

.....

تعداد شركت كننده..... :

منطقه................ :

تاریخ تكمیل فرم:

ردیف

تاریخ تولد

شمارهملی

نام پدر

استان  -شهر

اعتماد به نفس

رعایت نكات ایمنی

همكاری گروهی

بهداشت فردی و محیط

ابزار شناسی و
گره

تیرول و تراورس

رول كوبی و
كارگاه ها

صعودها و صعود
مرحله ای

فرودها و فرود
مرحله ای

رها سازی و
فرود مجروح

تبدیل صعود به
فرود و فرود به
صعود
رها سازی و
فرود مجروح
و طناب مصدوم

معدل دروس عملی

معدل

نتیجه

شماره حكم
کارآموزی غار

مالحظات

نام و نام
خانوادگی

پوشا

و تجهیزات

1
2
3
4
5
نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده

نام و نام
خانوادگی و امضاء

69

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:
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مربی

مدرس

سرپرست

ناظر

شماره شناسه  463بخش غارنوردی90 -

فرم آزمون دورههای مربیگری درجه  3غارنوردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده:

........

تاریخ برگزاری:

عنوان دوره :مربیگری درجه  3غارنوردی

استان................ :

.......

محل برگزاری.......... :

شهرستان.............. :

.....

تعداد شركت كننده..... :

منطقه................ :

تاریخ تكمیل فرم:

ردیف

شماره ملی

تاریخ تولد

تجهیزات
استان  -شهر

مدیریت آموزش
ابزار شناسی و

تیم

مهارت تدریس

فنی
سرپرستی و مدیریت

کارگاهها و عملیات

امداد فردی

امداد تیمی

تراورس و تیرول

حمل مجروح

ریبلی و انحراف

انتقال مصدوم

بسکت و برانکارد

70

ویژه

5

سیستمهای باالکشی

4

معدل عملی

3

کار با ابزارهای

2

آزمون کتبی

1

نتیجه

خانوادگی

پدر

شماره حكم

نام و نام

نام

پیشرفته غارنوردی

دروس عملی

مالحظات
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نام و نام
خانوادگی و امضاء

نام و امضاء مسئول برگزاری و نهاد
برگزار کننده

مربی

مدرس

ناظر

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس
هیأت كوهنوردی استان و مهر هیأت:

سرپرست

شماره شناسه  265بخش سنگ نوردی90 -
فرم آزمون ورودی مربیگری درجه  2سنگ نوردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
عنوان دوره :آزمون ورودی مربیگری درجه  2سنگ نوردی استان................ :
محل برگزاری........... :
شهرستان.............. :
تعداد شركت كننده...... :
منطقه................ :

برگزار كننده........ :
تاریخ برگزاری....... :
تاریخ تكمیل فرم..... :

ردیف

تاریخ تولد

اعزامی از

گره ها

کارگاه ها

حمایت

فرودها

صعودها

صعود دیواره

حمل مجروح

اضافه كردن طناب

71

باال كشیها

5

ابزار شناسی و تجهیزات

4

مهارت تدریس و فن بیان

3

مدیریت آموزش

2

آزمون کتبی

1

نتیجه

خانوادگی
نام پدر

کدملی

معدل دروس عملی و تئوری

نام و نام

شماره حكم مربیگری درجه 3

دروس عملی و تئوری

مالحظات
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نام و نام خانوادگی و
امضاء
مدرس

مربی

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس کارگروه
آموزش:

ناظر

شماره شناسه 266بخش سنگ نوردی 90-

فرم آزمون دورههای مربیگری درجه  2سنگ نوردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده:
تاریخ برگزاری:

........

عنوان دوره :مربیگری درجه  2سنگ نوردی

استان:

.......

محل برگزاری.......... :

شهرستان:

.....

تعداد شركت كننده..... :

منطقه:

تاریخ تكمیل فرم:

ردیف

شماره ملی

تاریخ تولد

استان  -شهر

ابزار شناسی و تجهیزات

مدیریت آموزش

مهارت تدریس

صعودها

صعود دیواره

فرودها

حمل مجروح

طناب

اضافه كردن

72

باالكشیها

4

صعودانفرادی

3

تیرول

2

پاندوله و

1

معدل عملی

خانوادگی

پدر

..............
................

دروس عملی – تدریس و آموزش

معدل تئوری

نام و نام

نام

................

شماره حكم

مالحظات
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5
نام و نام خانوادگی و
امضاء
مدرس

ناظر

مربی

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس کارگروه
آموزش:

سرپرست

شماره شناسه  365بخش برف و یخ90 -
فرم آزمون ورودی مربیگری درجه  2برف و یخ
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده.............. :
تاریخ برگزاری............. :
تاریخ تكمیل فرم........... :

استان...................... :
شهرستان.................... :
منطقه...................... :

عنوان دوره :آزمون ورودی مربیگری درجه  3برف و یخ
محل برگزاری................. :
تعداد شركت كننده............ :

ردیف

تاریخ تولد

استان  -شهر

تجهیزات

ابزار شناسی و

مدیریت آموزش

مهارت تدریس

گره ها و كارگاها

حمایت

فرودها

صعودها

صعود دیواره

حمل مجروح

اضافه كردن طناب

73

باال كشیها

3

معدل دروس عملی و

2

تئوری

1

آزمون کتبی

نام و نام خانوادگی

پدر

نتیجه

نااااام

کدملی

شماره حكم مربیگری درجه 3

دروس عملی و تئوری

مالحظات
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4

5

نام و نام خانوادگی و
امضاء
مدرس

مربی

سرپرست

ناظر

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس کارگروه
آموزش:

شماره شناسه  366بخش برف و یخ 90-

فرم آزمون دورههای مربیگری درجه  2برف و یخ
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده:
تاریخ برگزاری:

........

عنوان دوره :مربیگری درجه  2برف و یخ

استان:

.......

محل برگزاری.......... :

شهرستان:

.....

تعداد شركت كننده..... :

منطقه:

تاریخ تكمیل فرم:

ردیف

ملی

شماره
لد

تو

خ

شناسی و
تا
استان
زات
تجهی
شهر ری

مدی
تدررییست
ابزار
آموزش

مهارت

عملی

74

معدلی
تئور

پدر

معدل

نام

دروس عملی – تدریس و آموزش

................
..............
................
شماره حكم

مالحظات
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صعود کرده ای

صعودیخچال

فرودها

حمل مجروح

طناب

اضافه كردن

باالكشیها

صعودانفرادی

اصول

خانوادگی

گامبرداری

نام و نام

1
2
3
4
5
نام و نام خانوادگی و
امضاء
مدرس

مربی

ناظر

سرپرست

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس کارگروه
آموزش:

شماره شناسه  464بخش غارنوردی 90 -

فرم آزمون دورههای مربیگری درجه  2غارنوردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
برگزار كننده:
تاریخ برگزاری:

عنوان دوره :مربیگری درجه  2غارنوردی

استان:

........
.......

محل برگزاری.......... :

شهرستان:

.....

تعداد شركت كننده..... :

منطقه:

تاریخ تكمیل فرم:

75

................
..............
................
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ردیف

شماره ملی

تاریخ تولد

تجهیزات
استان  -شهر

مدیریت آموزش
ابزار شناسی و

مهارت تدریس

خانوادگی

معدل عملی

نام و نام

پدر

معدل تئوری

ناااام

دروس عملی – تدریس و آموزش

شماره حكم

مالحظات

1
2
3
4
5
نام و نام خانوادگی و
امضاء
مدرس

مربی

ناظر

سرپرست

شماره شناسه90-112

فرم آزمون دوره مربیگری (نهایی)
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا

76

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس کارگروه
آموزش:
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برگزار كننده........ :

عنوان دوره:

تاریخ برگزاری....... :

محل برگزاری:

تاریخ تكمیل فرم..... :

تعداد شركت كننده:

.....

ردیف

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

معدل دروس تئوری

معدل دروس عملی

پایاننامه

نتایج آزمون میدانی

بدنی

تئوری سازمان تربیت

خانوادگی

..........

دوره پزشکی کوهستان

نام و نام

شهرستان:
منطقه:

معدل

پدر

...........

نتیجه

نام

استان:

................
..............
................

شماره حكم

مالحظات

1
2
3
4
5
نام و نام خانوادگی و
امضاء
مدرس

77

مربی

ناظر

سرپرست

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس کارگروه
کوهنوردی:

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه 90-113

چگونگی تهیه و تدوین پایاننامه
كارآموزان محترم دورههای مربیگری در سطوح و رشتههای مختلف موظفند ،پاس از اتماام
دورههای تئوری و عملی خود پایاننامهای درباره موضوعات مطروحه و به توافق رسایده باا
كادر اجرایی دوره خمدرس ،مربی ،سرپرست) به شرح زیر تهیاه و تادوین و در زماان مقارر
ارائه نمایند.
 -1قطع و اندازه پایاننامه و نوع صحافی اندازه  A4و یا رحلی نوع صاحافی مجلاد
شده خكالینگور)
 -2اطالعات روی جلد شامل :نام فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی
ایران در باالی نام كمیته مربوطه و آنگاه موضوع ،درجه دوره مربیگری ،نام و نام
اه
خانوادگی تهیه و تدوین كننده پایاان ناماه ،تااریخ تنظایم ،تااریخ ارائاه با
ااتید
ازاری دوره ،مدرساین دوره ،اسا
اان برگا
ازاری دوره ،مكا
اان برگا
فدراسایون ،زما
راهنما.
 -3تعداد و چگونگی خط و صفحهبندی  2نسخه مجلد شده به شرح فوق به همراه  2عادد
لوح فشرده ) (CDتایم شده و با نرمافزار  wordتحات  win xpتماامی سار فصالها و
تیترهای با خط زمینه تفاوت داشته باشد.
 -4هر پایاننامه میبایست به تائید دو نفر مربی و یا كارشناس مربوط باه موضاوع
رسیده و نظر آنان پس از تائید در پایاننامه آورده شود.
 -5ذكر منابع و ماخذ ،چگونگی روش تحقیق ،گردآوری اطالعات ،ابزار جماعآوری ،روش
تجزیه و تحلیل دادهها الزامی است.
 -6پس از فهرست مقدمه و تائیدیه كتبای اسااتید راهنماای مربوطاه ،در

اطالعاات

شناسنامهای نشانی كد پستی و سوابق فنی و آموزشی كارآموز دوره الزامی است.
 -7مقتضی است در صورت بهرهوری از عكس یا كروكی و یاا طارح گرافیكای در پایاان
نامه ،از كپی و یا رونوشت استفاده نشود.
كلیه عكس های مورد استفاده می بایست دارای مشخصات كامل شامل تاریخ ،محل ،موضوع و …
باشند و كیفیت آنها در حد مطلوب باشد.
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شماره شناسه90-114
مشخصات فردی
ً این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
لطفا
عنوان برنامه .......................................................................................................... :
زمان ...................................................... :
مكان ............................................. :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نشانی

كد پستی

پست الكترونیك

تلفن

نام و نام خانوادگی و امضای مسئول پذیرش و ثبت نام
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فصل دهم
آزمونهای میدانی و کوهستان
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شماره شناسه90- 115

آزمـون میدانـی
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
عنوان برنامه
................................................................................
زمان  ........................... :مكان ...................... :
نام و نام خانوادگی شركت كننده………………………………………………………..……………………….:

عنوان

نتیجه

نام و نام خانوادگی و
امضای ممتحن

دو دوازده دقیقه
كشش از میله
دراز نشست
پرش طول
جفت دو طرف

نام و نام خانوادگی و امضاء مربی ناظر

82

نام و نام خانوادگی و امضاء سرپرست آزمون

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه 90-116
نتایج آزمون میدانی
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
عنوان برنامه :
................................................................................
زمان  ........................... :مكان ...................... :
ردیف نام و نام خانوادگی

دو دوازده
دقیقه

كشش از
میله

دراز
نشست

پرش جفت دو
پرش طول
طرف

نتیجه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نام و نام خانوادگی و
امضاء مربیان
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نام و نام خانوادگی و امضاء
مربی ناظر

نام و نام خانوادگی و امضاء
سرپرست آزمون

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
شماره شناسه 90-117

نتایج آزمون كوهستان
لطفا این فرم به خط خوانا تكمیل شود.
عنوان برنامه:
................................................................................
زمان  ........................... :مكان ...................... :

ردیف

تاریخ تولد

نام و نام خانوادگی و
امضاء مربیان

84

استان
شهر

نام و نام
خانوادگی

نام
پدر

نام و نام خانوادگی و امضاء
مربی ناظر

نتیجه

مالحظات

نام و نام خانوادگی و امضاء
سرپرست آزمون

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393
فصل یازدهم
پیش نیازهای صدور احکام
و چارت کارگروه آموزش
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پیش نیازهای صدور حكم دوره كارآموزی
سنگ نوردی ،یخ و برف ،غارنوردی
ردیف
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
14
15

شرح
حداقل سن  17سال تمام
رونوشت حكم كارآموزی كوه
پیمایی كه  3ماه از تاریخ
صدور آن گذشته باشد
خبرابراصل شده توسط هیئت)
رونوشت حكم كارآموزی سنگ
نوردی كه  3ماه از تاریخ
صدور آن گذشته باشد
خبرابراصل شده توسط نهادهای
زیربط)
رونوشت شناسنامهخبرابر اصل
شده توسط نهادهای زیربط)
ارائه رضایت نامه والدین
برای افراد زیر  18سال
فرم نظرسنجی خنقطه نظرات و
پیشنهادات ویژه كارآموز) به
همراه دیگر موارد درخواستی
نامه هیئت كوه نوردی استان
برای هر دوره به صورت
جداگانه هنگام ارسال مدارک
استفاده از مدرس و مربی
دارای آخرین مجوز آموزش 3
ساله
كارآموز  8نفر 1 ،نفر مدرس،
 1نفر مربی
مدت دوره
تكمیل فرم گزارش دوره وآزمون
با خط خوانا ،بدون قلم
خوردگی ،ممهور به مهر هیئت
کوه نوردی استان
مطابقت و كنترل مندرجات،
امضائ مدرس ،مربی ،سرپرست و
ناظر توسط هیئت استان
دارا بودن استانداردهای الزم
خآموزشی ،لوازم ،امکانات
پزشکی تجهیزات و )...
اصل فیش مربوط به صدور احكام
جهت برگزاری دوره بانوان،
نامه اداره كل تربیت بدنی
استان برای معرفی و تایید
مدرس الزامی است

سنگ نوردی
*
*

غارنوردی
*
-

برف و یخ
*
*

-

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 3روز
*

 4روز
*

 3روز
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

تذكر:
 كالس كارآموزی غارنوردی بانوان تنها با مجوز فدراسیون كوه نوردی و صعودهای ورزشیبرگزار می گردد.
 مقتضی است تمامی هیئت های كوه نوردی با عنایت به موارد ذكر شده و پس از كنترل كمیو كیفی مدار مربوط اقدام به ارسال نمایند.
 تمامی مداركی كه در دستورالعملهای آموزشی مربوطه خرضایت نامه والدین جهت افرادزیر  18سال ،گواهی صحت و سالمت از پزشك ،فرم ثبت نام ،كارت بیمه ورزشی) عنوان شده،
تا هنگام صدور احكام در هیئت كوه نوردی استان بایگانی شود.
 -مابقی شرایط در دستورالعملهای آموزشی این کارگروه بصورت مشروح قید گردیده است.
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پیش نیازهای صدور حكم دوره پیشرفته
سنگ نوردی ،یخ و برف ،غارنوردی
ردی
ف
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

شرح

سنگنوردی

غارنوردی

برف و یخ

حداقل سن  18سال تمام
رونوشت حكم كارآموزی كه  1سال از
تاریخ صدور آن گذشته باشد
خبرابراصل شده توسط نهادهای
زیربط)
رونوشت شناسنامهخبرابر اصل شده
توسط نهادهای زیربط)
ارائه رضایت نامه والدین جهت
افراد زیر  18سال
فرم نظرسنجی
نامه هیئت كوه نوردی استان
استفاده از مدرس و مربی درجه،2
دارای آخرین مجوز آموزش  3ساله
كارآموز  5نفر 1 ،نفر مدرس1 ،
نفر مربی
مدت دوره

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

 4روز
اردویی
*

 4روز
اردویی
*

 4روز
اردویی
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

تكمیل فرم گزارش دوره و آزمون با
خط خوانا ،بدون قلم خوردگی،
ممهور به مهر هیئت
مطابقت و كنترل مندرجات ،امضائ
مدرس ،مربی ،سرپرست و ناظر
دارا بودن استانداردهای الزمخ
آموزشی ،لوازم ،امکانات پزشکی
تجهیزات و )...
اصل فیش مربوط به صدور احكام
جهت برگزاری دوره بانوان ،نامه
اداره كل تربیت بدنی استان برای
معرفی و تایید مدرس الزامی است

تذكر:
 حداقل  1ماه پیش از برگزاری دوره جهت دریافت مجوز برگزاری ،می باید با فدراسیونكوه نوردی و صعودهای ورزشی هماهنگی های الزم به عمل آید.
 مفتضی است تمامی هیئت های كوه نوردی با عنایت به موارد ذكر شده و پس از كنترل كمیو كیفی مدار مربوط اقدام به ارسال نمایند.
 تمامی مداركی كه در دستورالعملهای آموزشی مربوطه خگواهی صحت و سالمت از پزشك ،فرمثبت نام ،كارت بیمه ورزشی) عنوان شده ،تا هنگام صدور احكام در هیئت كوه نوردی استان
بایگانی شود.
 -مابقی شرایط در دستورالعملهای آموزشی این کارگروه بصورت مشروح قید گردیده است.

87

مجموعه آئین نامه ها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های
آموزشی کارگروه آموزش  -تابستان 1393

پیش نیازهای صدور حكم مربیگری درجه 3
سنگ نوردی ،یخ و برف ،غارنوردی
ردیف
1
2

شرح
حداقل سن  22سال تمام
رونوشت حكم دوره پیشرفته كه حداقل 2
سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد
خبرابراصل شده توسط نهادهای زیربط)
رونوشت شناسنامهخبرابر اصل شده توسط
نهادهای زیربط)
دو قطعه عكس  4 . 3جدید
رونوشت مدر تحصیلی خحداقل دیپلم،
برابر اصل شده توسط هیئت كوه نوردی
استان)
مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه
فرم قبولی شركت در آزمون ورودی و
تست میدانی
گذراندن دوره تئوری درجه  3سازمان
تربیت بدنی
فرم نظرسنجی خنقطه نظرات و
پیشنهادات ویژه كارآموز) به همراه
دیگر موارد درخواستی
نامه هیئت كوه نوردی استان برای هر
دوره به طور جداگانه
استفاده از مدرس و مربی درجه،2
دارای آخرین مجوز آموزش  3ساله
كارآموز  5نفر 1 ،نفر مدرس
مدت دوره

14

تكمیل فرم گزارش دوره و آزمون با خط
خوانا ،بدون قلم خوردگی توسط سرپرست
دوره ،ممهور به مهر هیئت استان
مطابقت و كنترل مندرجات ،امضاء
مدرس ،مربی ،سرپرست و ناظر
دارا بودن استانداردهای الزمخ
آموزشی ،لوازم ،امکانات پزشکی
تجهیزات و )...
ارائه پایان نامه ،طبق دستورالعمل
گزراندن دوره مقدماتی پزشكی
كوهستان ،زیر نظر كمیته پزشكی
كوهستان فدراسیون كوه نوردی
اصل فیش مربوط به صدور احكام
جهت برگزاری دوره بانوان ،نامه
اداره كل تربیت بدنی استان برای
معرفی و تایید مدرس الزامی است

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15
16
17
18
19
20

سنگنوردی
*
*

غارنوردی
*
*

برف و یخ
*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
 4روز
کامل
اردویی
*

*
 4روز
اردویی

*
 4روز
اردویی

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

تذكر:
 این دوره در سطح استان با هماهنگی هیئت استان و فدراسیون کوه نوردی قابل اجرا است. حداقل  1ماه پیش از برگزاری دوره جهت دریافت مجوز برگزاری ،می باید با فدراسیون كوه نوردیو صعودهای ورزشی هماهنگی های الزم به عمل آید.
 مقتضی است تمامی هیئت های كوه نوردی استانها با عنایت به موارد ذكر شده و رعایت کامل مفاددستورالعملهای آموزشی این کارگروه و پس از كنترل كمی و كیفی مدار مربوط اقدام به ارسال
نمایند.
 تمامی مداركی كه در دستورالعملهای آموزشی مربوطه خگواهی صحت و سالمت از پزشك ،فرم ثبت نام،كارت بیمه ورزشی) عنوان شده ،تا هنگام صدور احكام در هیئت كوه نوردی استان بایگانی شود.
 -مابقی شرایط در دستورالعملهای آموزشی این کارگروه بصورت مشروح قید گردیده است.
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پیش نیازهای صدور حكم مربیگری درجه 2
سنگ نوردی ،برف و یخ ،غارنوردی
ردی
ف
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

شرح
حداقل سن  24سال تمام
رونوشت حكم مربیگری درجه  3كه
حداقل  2سال از تاریخ صدور آن
گذشته باشد خبرابراصل شده توسط
نهادهای زیربط)
رونوشت شناسنامهخبرابر اصل شده
توسط هیئت استان)
دو قطعه عكس 4 . 3
رونوشت مدر تحصیلی خحداقل
دیپلم ،برابر اصل شده توسط هیئت
كوه نوردی استان)
مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه
فرم شركت و قبولی در آزمون ورودی
و تست میدانی
گذراندن دوره تئوری درجه 2
سازمان تربیت بدنی
فرم نظرسنجی خنقطه نظرات و
پیشنهادات ویژه كارآموز) به
همراه دیگر موارد درخواستی
استفاده از مدرس و مربی درجه،1
دارای آخرین مجوز آموزش  3ساله
كارآموز  5نفر 1 ،نفر مدرس
مدت دوره
تكمیل فرم گزارش دوره و آزمون با
خط خوانا ،بدون قلم خوردگی توسط
سرپرست دوره
مطابقت و كنترل مندرجات ،امضائ
مدرس ،مربی ،سرپرست و ناظر توسط
هیئت استان
دارا بودن استانداردهای الزمخ
آموزشی ،لوازم ،تجهیزات و )...
ارائه پایان نامه ،طبق
دستورالعمل
گذراندن دوره متوسطه پزشكی
كوهستان ،زیر نظر كمیته پزشكی
كوهستان فدراسیون كوه نوردی
اصل فیش مربوط به صدور احكام
جهت برگزاری دوره بانوان ،نامه
فدراسیون كوه نوردی برای تایید
مدرس و مربی الزامی است

سنگنورد
ی
*
*

غارنو
ردی
*
*

برف و
یخ
*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
 5روز
اردویی

*
 5روز
اردوی
ی
*

*
 5روز
اردویی
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

تذكر:
 این دوره تنها توسط فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی اجرا می گردد. تمامی مداركی كه در دستورالعملهای آموزشی مربوطه خگواهی صحت و سالمت از پزشك ،فرمثبت نام ،كارت بیمه ورزشی) عنوان شده ،تا هنگام صدور احكام در فدراسیون كوه نوردی
بایگانی شود.
 -افرادی كه متقاضی حضور در دوره مربیگری درجه  2می باشند ،ضمن دارا بودن مدر
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مدرسی از آخرین دوره بازآموزی ،ملزم به ارائه مدار برگزاری حداقل  3دوره كارآموزی
كه در رشته مربوطه برگزار كرده اند و مورد تایید هیئت كوه نوردی استان است می
باشند.
 -مابقی شرایط در دستورالعملهای آموزشی این کارگروه بصورت مشروح قید گردیده است.

پیش نیازهای صدور حكم مربیگری درجه 1
سنگ نوردی ،یخ و برف ،غارنوردی
ردیف

1
2

3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19

شرح

حداقل سن  28سال تمام
رونوشت حكم مربیگری درجه  2كه
حداقل  2سال از تاریخ صدور آن
گذشته باشد خبرابراصل شده توسط
نهادهای زیربط)
رونوشت شناسنامهخبرابر اصل شده
توسط هیئت استان)
دو قطعه عكس 4 . 3
رونوشت مدر تحصیلی خحداقل
لیسانس ،برابر اصل شده توسط
مراجه زیربط)
مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه
فرم شركت در آزمون ورودی و تست
میدانی
گذراندن دوره تئوری درجه 1
سازمان تربیت بدنی
فرم نظرسنجی خنقطه نظرات و
پیشنهادات ویژه كارآموز) به
همراه دیگر موارد درخواستی
كارآموز  3نفر 1 ،نفر مدرس
مدت دوره
تكمیل فرم گزارش دوره و آزمون با
خط خوانا ،بدون قلم خوردگی توسط
سرپرست دوره
مطابقت و كنترل مندرجات ،امضائ
مدرس ،مربی ،سرپرست و ناظر
دارا بودن استانداردهای الزمخ
آموزشی ،لوازم ،تجهیزات و )...
ارائه پایان نامه ،طبق
دستورالعمل
گذراندن دوره پیشرفته پزشكی
كوهستان ،زیر نظر كمیته پزشكی
كوهستان فدراسیون كوه نوردی
اصل فیش مربوط به صدور احكام
جهت برگزاری دوره بانوان ،نامه
فدراسیون كوه نوردی برای تایید
مدرس و مربی الزامی است
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تذكر:
 این دوره تنها توسط فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی اجرا می گردد. تمامی مداركی كه در دستورالعملهای آموزشی مربوطه خگواهی صحت و سالمت از پزشك ،فرمثبت نام ،كارت بیمه ورزشی ) عنوان شده ،تا هنگام صدور احكام در فدراسیون کوه نوردی
بایگانی شود.
 افرادی كه متقاضی حضور در دوره مربیگری درجه  1می باشند ،ضمن دارا بودن مدرمدرسی از آخرین دوره بازآموزی ،ملزم به ارائه مدار حداقل  5دوره كارآموزی و  3دوره
کالس مربیگری درجه  3كه در رشته مربوطه برگزار كرده اند و مورد تایید هیئت كوه نوردی
استان است می باشند.
 -مابقی شرایط در دستورالعملهای آموزشی این کارگروه بصورت مشروح قید گردیده است.
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مجموعه آئیننامهها ،مقررات اجرایی و فرمهای دوره های آموزشی
کارگروه آموزش آماده دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات
شما میباشد

فدراسیون كوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

نشانی سایت فدراسیون
http://www.msfi.ir

گردآوری و تالیف  :واحد پژوهش کارگروه آموزش

با تشکر از آقایان :
محمد حسین حاتمی علی پارسایی ایر طریقی جاوید محمود فوالدی سهیل
پیرعالیی اسماعیل اسماعیل زاده سید محمود میر نوری امیر جابر انصاری
مسعود جمشیدی مهدی داورپور رضا زارعی
پائیز 1390
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