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هایآموزشی،مسابقات،السحمهعواملاجراییدورهحقنامهآیین 

 کنندههاینهادهایبرگسارافساییوورودیههایدانشاردوها،کارگاه

 16/12/1400شیطبط ٍ بطاسبس سٌَات گصضتِ زض جلسِ هَضخ ّبی ٍظاضت ٍضظش ٍ جَاًبى ٍ قَاًیي  ًبهِ ّب ٍ ضیَُ بطابط بب زستَضالعولـ 1هبدُ 

العحوِ هجوَعِ عَاهل اجطایی ٍ فٌی  ًبهِ پطزاذت حق سبالًِ آییيّیأت ضئیسِ فسضاسیَى کٌََّضزی ٍ صعَزّبی ٍضظضی هبٌی بط ببظًگطی 

 االجطاست.  ّبی آهَظضی، هصَبِ جسیس بِ ضطح شیل اضائِ ٍ الظم زٍضُ

 ـ تعبریف:2هبدُ 

 ّب ّبی زاًص افعایی، ببظآهَظی ّبی عولی، ًظطی ٍ تئَضی، کبضگبُ ّبی ٍضٍزی، زٍضُ آهَظش ضبهل: آظهَى ـ2ـ 1

 ّبی سٌی، برص هطزاى ٍ ظًبى ّب ضبهل: هسببقبت زض ضزُ ـ ضقببت2ـ 2

 ـ اضزٍّبی توطیٌی ٍ اًترببی2ـ 3

ضی،  ـ عٌبٍیي زٍض2ُـ 4  ّب ّب ٍ کبضگبُ هسضسی، ببظآهَظیّب: هقسهبتی، پیططفتِ، هطبیگطی، ططاحی، زٍا

 ـ برگسارکٌٌذُ:3هبدُ 

 ـ فسضاسیَى3ـ 1

 ّب ّبی استبى ـ ّیأت3ـ 2

 ّب ـ ببضگب3ُـ 3

 ـ شرایط عوَهی 4هبدُ 

 .ضًَس سطح ٍ ضطایط قبَلی ضا احطاظ ًوبیٌس هسضس ذَاًسُ هیضضتِ هطبَطِ آذطیي زٍضُ ببظآهَظی  اًس زض تَاًستِـ توبهی هطبیبًی کِ 4ـ 1

 ضَز.  ّبی زاذلی آًْب هحبسبِ هی ًبهِ ّب ٍ ًْبزّب هطببق بب آییي کسط هبلیبت ٍ کسَضات سبظهبى ـ4ـ 2

 )سِ ٍعسُ بِ صَضت عطف( ٍ ... غیطبَهی اسکبى ٍ تغصیِ کبزض اجطایی ، کبزض اضزٍّب، هسببقبتّعیٌِ ضفت ٍ آهس، بطای هسضسبى، هطبیبىـ 4ـ 3

ٌِ ضفت ٍ آهس ظهیٌی بَزُ ٍ بط اسبس قیوت ضٍظ بلیط اتَبَس ٍ یب قطبض هحبسبِ ٍ بب زضیبفت بِ عْسُ هیعببى است ٍ هبٌبی پطزاذت ّعی

 ضَز. ضسیس تَسط هجطی ٍ یب هیعببى پطزاذت هی

هطبی هسضس ٍ العحوِ  حق سبعت( 2) اظای ّط جلسِ یک چْبضم ضٍظ سبعت( سبلي بِ 8ـ هبٌبی پطزاذت هطبیبى ضیفتی )یک ضٍظ، 4ـ 4

 ضَز. هحبسبِ هی

  .ضا ذَاّس زاضت زٍضُت زض ّط وًبهِ تٌْب اجبظُ زاضتي یک س  ّط ًفط بط اسبس ضیَُـ 4ـ 5

 افعایص زاضتِ ببضس. زضصس 10 تَاًس هی ببالتط ٍ بسًی( ّبی تطبیت هطتبط )ضضتِ لیسبًس هسضک یازاض هطبیبى حق العحوِ ـ4ـ 6

ضاى  ،هطبیبى ـ4ـ7  (زضصس 30 حساکثط) گطزز هی اضبفِ زضصس 2 سبل ّط ، بِ اظایبِ بعس 16اظ سبل  سبل 15بیص اظ  آهَظش سببقِ ببططاحبى، زٍا

اسکبى، تغصیِ، ّعیٌِ ایبة ٍ ّعیٌِ کٌٌسگبى هجبظ بِ اضبفِ کطزى  ّب( زض ذصَظ هببلغ زضیبفتی اظ ضطکت ـ بطگعاضکٌٌسگبى )ببضگب4ُـ 8

کٌٌسگبى یب  ببیست بطای ضطکت ببضٌس. )ایي هَضَع هی هی 2بِ هببلغ جسٍل ضوبضُ ٍ ...  هسئَلیت هسًی بیوِاجبضُ سبلي، شّبة، 

 .(زاضتِ ببضسضا سبظی  ّبی ًظبضتی قببلیت ضفبف زستگبُ

زض صَضت ًساضتي  ٍ تٌْب ببضٌس هی بَعهقین استبى یب ضْطستبى هت هلعم بِ استفبزُ اظ هطبیبى بَهی بطگعاضی زٍضُ ّب ضگبُ جْتبب -9-4

 هطبی بَهی ٍ یب عسم توبیل بِ بطگعاضی اظ ططف ایطبى، اظ هطبیبى غیطبَهی استفبزُ ًوبیٌس. 

 ّب ٍ ّعیٌِ صسٍض احکبم بب ًطخ هصَة هحبسبِ ضسُ است. ببضگبُ زضآهسزستوعز هطبی، بب احتسبة  2ـ هببلغ زضج ضسُ زض جسٍل ضوبضُ 4ـ 10

ضاى  ططاحبى ٍ ،بب اتَبَس ٍ قطبض( هطبیبى) طگطت ظهیٌیب زض صَضتی کِ ظهبى ضفت ٍ ـ 4ـ11 زض ّط هسیط )ضفت ٍ سبعت  10بیص اظ  زٍا

 فِ گطزز.العحوِ اضب زستوعز بِ حق ضٍظببضس زض هجوَع یک بطگطت( 



هایآموزشی،مسابقات،السحمهعواملاجراییدورهحقنامهآیین 

 کنندههاینهادهایبرگسارافساییوورودیههایدانشاردوها،کارگاه

سِ زٍضُ کبضآهَظی زض ّط سبل بٌب بِ زضذَاست ّیأت استبى ٍ تأییس ّط هطبی پس اظ گصضاًسى زٍضُ ببظآهَظی ذَز هَظف بِ اجطای  –12-4

 ببضس. هیفسضاسیَى کٌََّضزی ٍ صعَزّبی ٍضظضی کویتِ آهَظش 

 ـ ًظبرت 5هبدُ 

 ًبهِ ّستٌس. ّب هأهَض بط ًظبضت ٍ اجطای صحیح ایي آییي ّبی کٌََّضزی استبى ّیأتـ 5ـ 1

ّبی کبضآهَظی هقسهبتی، پیططفتِ ٍ  هَظف بط ًظبضت بْیٌِ بط زٍضُ ّب ٍضظضی استبىّبی کٌََّضزی ٍ صعَزّبی  ّیأتـ توبهی 5ـ 2

 ضَز ّستٌس. ّبیی کِ زض سطح استبى بطگعاض هی کبضگبُ

ّبی  زٍضُ العحوِ حقًبهِ  هَظف بِ ضعبیت آئیي ّب ٍ عَاهل اجطایی اضزٍّب، هسببقبت ٍ کبضگبُ هسضسبى ،هجطیبى، هطبیبى توبهیـ  5ـ 3

. ّوچٌیي اگط ضکبیتی هبٌی بط ترلف اظ سَی بطگعاضکٌٌسُ یب ٍضظضکبضاى ٍ ... زض ذصَظ عسم ضعبیت ایي ّستٌسفسضاسیَى  آهَظضی ایي

 ًبهِ اظ ططفیي بِ ثبت بطسس، زض صَضت اثببت ترلف، بب هترلفیي هصکَض بطذَضز قبًًَی ذَاّس ضس. آییي

 ـ تخلفبت 6هبدُ 

 ّب زاذلی کویتِ زستَض العول ّب ٍ برطٌبهِ ّب ّبی ًبهِ ترطی اظ آئیيـ 6ـ 1

 ـ ترطی اظ ظهبى هقطض کالس ضبهل تعساز ضٍظّب ٍ سبعت بطگعاضی کالس6ـ 2

 ّبی اعالهی فسضاسیَى العحوِ ـ ترطی اظ چبضت حق6ـ3

 ـ عسم تبعیت اظ قَاًیي کویتِ آهَظش فسضاسیَى6ـ4

 ـ جرائن 7هبدُ 

 تصکط کتبی ٍ زضج زض پطًٍسُـ 7ـ 1

زضیبفت تَضیحبت هطبی یب  ضويبستِ ضسى پطتبل آهَظضی بب تأییس ببظضس فسضاسیَى زض صَضت هحطظ ضسى ترلف بِ صَضت هَقت ـ 7ـ 2

 ببضگبُ هترلف

 رستًبطای ببض  بستِ ضسى پطتبل بِ هست یک هبُـ 7ـ 3

 ـ بستِ ضسى پطتبل بِ هست سِ هبُ بطای زٍهیي ببض7ـ 4

 سبل بطای سَهیي ببض ـ بستِ ضسى پطتبل بِ هست یک7ـ 5

 ـ هعطفی بِ کویتِ اًضببطی7ـ 6

 ـ ضوبئن 8هبدُ 

 1ـ جسٍل ضوبضُ 8ـ 1

 2ـ جسٍل ضوبضُ 8ـ 2

 ـ اختتبم 9هبدُ 

ضئیسِ فسضاسیَى کٌََّضزی ٍ صعَزّبی  بِ تأییس ّیأت 16/12/1400تْیِ گطزیسُ ٍ زض تبضید بٌس  35هبزُ  9ًبهِ زض  ـ ایي آییي9ـ 1

 االجطا است. الظمٍضظضی ضسیسُ ٍ 

 هَفك ببشیذ
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 (0شمارٌجديل)جديلپرداختدستمسدعًاملاجراییيآمًزشی

 عَاهل اجرایی / آهَزشی عٌَاى برًبهِ
 سطح برًبهِ

 )رٍزاًِ( هلی )رٍزاًِ( استبًی

هسببمبت ٍ 

 ّبٍارد

 002.20222 000220222 ـ هذیر هسئَل سرپرست

 000020222 000020222 ًبظر

 000020222 000220222 رئیس ّیأت داٍری

 000050222 00.220222 چیحوبیت

 000.50222 000020222 بٌذ داٍر ردُ

 005220222 00.220222 سرطراح هسیر

 002020222 000520222 طراح

 000050222 00.520222 سبلي داٍر

 00.220222 000000222 گر )آًبلیسٍر( تحلیل

 000020222 000000222 تذارکبت ٍ پشتیببًی

 .گردد هیبِ هبلغ فَق اضبفِ  درصذ 20ی کِ در طبیعت برگسار گردد یهسببمبت ٍ اردٍّب

 ًِادستوسد رٍز سطح دٍرُ 

ّبی  دٍرُ

 هذرسی

ّبی طراحی/ داٍری/ هربیگری/ هذرسی/ ببزآهَزی/  دٍرُ

 ًَردی/ راٌّوبیبى کَّستبى ّیوبلیب

 5.200.000 1درجِ  هذرس

 4.080.000 1)کوک هذرس( درجِ  

 3.840.000 2درجِ  هذرس

 3.000.000 2هربی )کوک هذرس( درجِ 

 4.200.000 ـ هذیر هسئَل سرپرست

 3840.000 ًبظر

 3.120،000 تذارکبت ٍ پشتیببًی

  آهَزشی

 طبیعت همذهبتیدٍرُ کبرآهَزی 
 4.950.000 1،2،3هذرس

 4.450.000 1،2،3هربی )کوک هذرس(

 ّبی پیشرفتِ دٍرُ
 5.950.000 1،2هذرس

 5.100.000 1،2هربی )کوک هذرس(

 5.950.000 هذرس َّاشٌبسی، حفظ هحیط کَّستبى

 4.950.000 1،2،3هذرس پیشرفتِ صعَد ّبی ٍرزشی صعَدّبی ٍرزشی

 3.950.000 1،2،3هذرس ٍرزشی ّبی همذهبتی،صعَد ٍرزشی صعَدّبی

 4.450.000 هذرس برداری غبر درُ پیوبیی، ًمشِکَّپیوبیی، غبرپیوبیی، 

 6.750.000 هذرس پسشکی کَّستبى

 5.450.000 هذرس GPS،بْوي شٌبسی،ًوب، هببًی جستجَ در کَّستبى لطب

 2.950.000 هذرس کَّپیوبیی ّوگبًی

 6.450.000 هذرس ، ًجبت غبرًجبت فٌی ًَردی، دیَارُ آبشبر یخی،

راٌّوبیبى 

 کَّستبى
 2.950.000 هذرس بلذ هحلی

 2.000.000 ــ ّبی در حبل برگساری ًبظر جْت ببزدیذ از دٍرُ ًبظر

  :ِشَد. دٍرُ بَدُ ٍ بِ صَرت رٍزاًِ هحبسبِ ًویدستوسد ًبظریي برای کل تَج         



 

(2)جديلشمارٌَایآمًزشیَایآمًزشیمقدماتی،پیشرفتٍيکارگاٌمبلغيريدیَرکارآمًزبٍديرٌ


 عٌَاى دٍرُ ردیف
ّسیٌِ ّر ًفر 

 )بِ ریبل(

هذت دٍرُ 

 )رٍز(

تعذاد ًفرات 

 کٌٌذُ  شرکت

تعذاد 

 هذرس

تعذاد 

 هربی

 - 1 37  1 757.777 آهَزشی هببًی حفظ هحیط کَّستبىکبرگبُ  1

 - 1 37  1 757.777 کبرگبُ آهَزشی َّاشٌبسی کَّستبى 2

 - 1 37  2 1.177.777 کبرگبُ آهَزشی پسشکی کَّستبى 3

 - 1 12  2 1.577.777 ًوب خَاًی ٍ کبر بب لطب کبرگبُ آهَزشی ًمشِ 4

 - 1 12  3 2.777.777 پیوبیی کبرآهَزی کَُ 5

 - 1 12  2 1.577.777 کبرگبُ آهَزشی هببًی جستجَ در کَّستبى 6

 1 1 8  3 4.577.777 ًَردی کبرآهَزی سٌگ 7

 1 1 8  3 4.577.777 کبرآهَزی برف  8

 1 1 8  4 6.277.777 ًَردی کبرآهَزی درُ 9

 - 1 12  2 1.477.777 دٍرُ غبرپیوبیی 17

 - 1 37  1 757.777 زهیي شٌبسی ٍ هَرفَلَشی کبرست 11

 1 1 8  3 4.877.777 کبرآهَزی همذهبتی غبرًَردی 12

 - 1 12  3 1.477.777 برداری غبر ًمشِ 13

 - GPS 2.777.777 2  8 1کبرگبُ آهَزشی کبر بب  14

 - 1 5  4 6.577.777 پیشرفتِ سٌگٌَردی 15

 - 1 4  3 6.377.777 ًَردی دٍرُ دیَارُ 16

 1 1 8  2 4.577.777 هببًی ًجبت فٌی 17

 - 1 5  4 6.577.777 پیشرفتِ برف  18

 1 1 12  2 2.577.777 ًَردی بب اسکی کبرآهَزی کَُ 19

 - 1 5  3 5.277.777 دٍرُ آبشبر یخی 27

 - 1 12  2 1.577.777 شٌبسی( کبرگبُ آهَزشی ًجبت در برف )بْوي 21

 - 1 5  4 6.377.777 ًَردی پیشرفتِ درُ 22

 1 1 6  4 9.577.777 پیشرفتِ غبرًَردی 23

 - 1 6  3 7.677.777 اهذاد ٍ ًجبت در غبر 24

 1 1 12  3 3.877.777 ًَردی بب اسکی پیشرفتِ کَُ 25

 ـ 1 37  1 257.777 کَّپیوبیی ّوگبًی 26

 

َاوامٍکمیسیًنتُیٍ،تديیهيبازوگریآییه         
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