
 

 
 

 

   نامه آیین 

افزایی و  های دانشوها، کارگاه های آموزشی، مسابقات، اردالزحمه عوامل اجرایی دوره حق

 کننده های نهادهای برگزارورودیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدوین و بازنگری ،تهیه
 

 1400 اسفند

  



 های آموزشی، مسابقات، رایی دورهج الزحمه عوامل انامه حقآیین 

 کنندههای نهادهای برگزارافزایی و ورودیهدانش هایاردوها، کارگاه 

 

 

 

 

 بخشد. آنکه تواناتر است آسانتر می 

 امام علی)ع(      

 



 های آموزشی، مسابقات، رایی دورهج الزحمه عوامل انامه حقآیین 

 کنندههای نهادهای برگزارافزایی و ورودیهدانش هایاردوها، کارگاه 

با دستورالـ  1ماده   براساس سنوات گذشته در جلسه مورخ  نامهها و شیوه عمل برابر  های وزارت ورزش و جوانان و قوانین ذیربط و 

بازنگری    16/12/1400 بر  مبنی  ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی  فدراسیون  رئیسه  آیین هیأت  حق ساالنه  پرداخت  الزحمه  نامه 

مصوبه جدید به شرح ذیل ارائه و  ،  1400مات بهینه سال  ر خدهای آموزشی، ضمن ارج نهادن بمجموعه عوامل اجرایی و فنی دوره 

 االجراست.  الزم 

 ـ تعاریف:2ماده 

 ها های دانش افزایی، بازآموزی های عملی، نظری و تئوری، کارگاههای ورودی، دوره ـ آموزشی شامل: آزمون2ـ 1

 های سنی، بخش مردان و زنانها شامل: مسابقات در رده ـ رقابت 2ـ 2

 ی تمرینی و انتخابیدوهارـ ا2ـ 3

 ها ها و کارگاه مدرسی، بازآموزی  ها: مقدماتی، پیشرفته، مربیگری، طراحی، داوری،ـ عناوین دوره 2ـ 4

 ـ برگزارکننده: 3ماده 

 ـ فدراسیون3ـ 1

 ها های استانـ هیأت 3ـ 2

 ها ـ باشگاه 3ـ 3

 ـ شرایط عمومی  4ماده 

بازآ ـ  4ـ  1 یا نتوانستهوزی  متمامی مربیانی که در آخرین دوره  و  آنان مربی  به  نمایند  احراز  را  اند سطح و شرایط مدرسی 

 شود.کمک مدرس گفته می

 شود. های داخلی آنها محاسبه مینامهها و نهادها مطابق با آیینکسر مالیات و کسورات سازمان  ـ 4ـ 2

)سه وعده    یربومی اسکان و تغذیه کادر اجرایی.. غ.و    ، کادر اردوها، مسابقاتهزینه رفت و آمد، برای مدرسان، مربیانـ  4ـ  3

به عهده میزبان است و مبنای پرداخت هزینه رفت و آمد زمینی بوده و بر اساس قیمت روز بلیط اتوبوس و    به صورت عرف( 

 شود.یا قطار محاسبه و با دریافت رسید توسط مجری و یا میزبان پرداخت می 

الزحمه مربی حق   ساعت(   2)  ازای هر جلسه یک چهارم روزسالن به  ساعت(  8ز،  و ک ری)  مبنای پرداخت مربیان شیفتیـ  4ـ  4

 شود.محاسبه می 

 .ت در هر برنامه را خواهد داشتمنامه تنها اجازه داشتن یک سهر نفر بر اساس شیوه ـ 4ـ 5

برگزارکن 4ـ  6 )باشگاه ـ  مبالغ درندگان  از شرکت ها( در خصوص  اضافه  یافتی  به  تغذیه، کرکنندگان مجاز  اسکان،  مبالغ  دن 

ذهاب و  ایاب  هزیهزینه  دورههای  نه ،  مب  جاری  به  شماره  و...  جدول  می  )این  باشند.می   2الغ  برای موضوع  بایست 

 سازی داشته باشد.های نظارتی قابلیت شفافکنندگان یا دستگاه شرکت 

 دور احکام با نرخ مصوب محاسبه شده است.ص ها و هزینه با احتساب سود باشگاه  2ـ مبالغ درج شده در جدول شماره 4ـ 7

 شود.سه محاسبه می جل  1در مواردی که کادر اجرایی اردوها و مسابقات مضاف بر زمان مقرر باشند هر دو ساعت  :تبصره

 ـ نظارت 5ماده  

 نامه هستند.ها مأمور بر نظارت و اجرای صحیح این آیینهای کوهنوردی استانهیأت ـ 5ـ 1



 های آموزشی، مسابقات، رایی دورهج الزحمه عوامل انامه حقآیین 

 کنندههای نهادهای برگزارافزایی و ورودیهدانش هایاردوها، کارگاه 

استانأت یهتمامی  ـ  5ـ  2 بر دوره   ها های کوهنوردی و صعودهای ورزشی  بهینه  بر نظارت  های کارآموزی مقدماتی، موظف 

 شود هستند. ن برگزار می تاساهایی که در سطح پیشرفته و کارگاه

مربیان   تمامی ـ    5ـ  3 کارگاه   مدرسان   ،مجریان،  و  مسابقات  اردوها،  اجرایی  عوامل  آئین   ها و  رعایت  به    لزحمه ا حق نامه  موظف 

. همچنین اگر شکایتی مبنی بر تخلف از سوی برگزارکننده یا ورزشکاران و ... در خصوص  هستند های آموزشی این فدراسیون دوره 

 نامه از طرفین به ثبت برسد، در صورت اثبات تخلف، با متخلفین مذکور برخورد قانونی خواهد شد. یت این آیین ا رع   م عد 

 ـ تخلفات  6ماده 

 ها های داخلی کمیته نامهز آئین تخطی ا ـ 6ـ 1

 ـ تخطی از زمان مقرر کالس شامل تعداد روزها و ساعت برگزاری کالس 6ـ 2

 اعالمی فدراسیون  ی هاهالزحمـ تخطی از چارت حق 6ـ 3

 ـ عدم تبعیت از قوانین کمیته آموزش فدراسیون6ـ 4

 ـ جرائم 7ماده  

 تذکر کتبی و درج در پرونده ـ 7ـ 1

پرتـ  7ـ  2 شدن  بابسته  آموزشی  دریافت   ال  با  موقت  صورت  به  تخلف  شدن  محرز  صورت  در  فدراسیون  بازرس  تأیید 

 توضیحات مربی یا باشگاه متخلف

 برای بار خست  به مدت یک ماه لتا رپبسته شدن ـ 7ـ 3

 ـ بسته شدن پرتال به مدت سه ماه برای دومین بار 7ـ 4

 ـ بسته شدن پرتال به مدت یک سال برای سومین بار7ـ 5

 ـ معرفی به کمیته انضباطی7ـ 6

 ـ ضمائم 8ماده 

 1جدول شماره  ـ 8ـ 1

 2جدول شماره  ـ 8ـ 2

 ـ اختتام  9ماده 

رئیسه فدراسیون به تأیید هیأت  1400/ 16/12تبصره تهیه گردیده و در تاریخ    1بند و    30  دها م  9نامه در  این آیینـ  9ـ  1

 االجرا است.کوهنوردی و صعودهای ورزشی رسیده و الزم 

 

 

 موفق باشید 

 1400اسفند  



 

 ( 1شماره جدول )  دستمزد عوامل اجرایی و آموزشی حداکثرجدول پرداخت 

 عوامل اجرایی / آموزشی  عنوان برنامه
 ح برنامه سط

 )روزانه( ملی )روزانه(  استانی

ات و مسابق

 ها وارد

 4.060.000 2.800.000 سرپرست ـ مدیر مسئول

 3.430.000 2.380.000 ناظر

 3.430.000 2.800.000 رئیس هیأت داوری

 3.185.000 2.600.000 چی حمایت

 2.795.000 2.340.000 بند داور رده

 3.500.000 2.600.000 سرطراح مسیر 

 3.010.000 2.450.000 طراح

 2.275.000 1.950.000 سالن داور

 2.600.000 2.221.000 گر )آنالیزور(تحلیل

 3.120.000 2.221.000 تدارکات و پشتیبانی 

 .گرددبه مبلغ فوق اضافه می %20ی که در طبیعت برگزار گردد یمسابقات و اردوها

 نهادستمزد روز سطح دوره  

های  هردو

 مدرسی

بازآموزی/  /های طراحی/ داوری/ مربیگری/ مدرسی دوره

 نوردی/ راهنمایان کوهستان هیمالیا 

 5.200.000 1درجه  مدرس

 4.080.000 1)کمک مدرس( درجه  

 3.840.000 2درجه  مدرس

 3.000.000 2مربی )کمک مدرس( درجه 

 4.200.000 سرپرست  ـ مدیر مسئول

 3840.000 ناظر

 2.880.000 تدارکات و پشتیبانی 

   آموزشی

 طبیعت کارآموزی مقدماتی دوره
 4.950.000 1،2،3مدرس

 4.450.000 1،2،3مربی )کمک مدرس(

 های پیشرفتهدوره
 5.950.000 1،2مدرس

 5.100.000 1،2مربی )کمک مدرس(

 5.950.000 مدرس هواشناسی، حفظ محیط کوهستان 

 4.950.000 1،2،3مدرس پیشرفته صعود های ورزشی  صعودهای ورزشی

 3.950.000 1،2،3مدرس ورزشی  های مقدماتی،صعود ورزشی هایصعود

 4.450.000 مدرس برداری غاردره پیمایی، نقشه کوهپیمایی، غارپیمایی، 

 6.750.000 مدرس پزشکی کوهستان 

 5.450.000 مدرس GPS،بهمن شناسی،نما، مبانی جستجو در کوهستان قطب

 2.950.000 مدرس کوهپیمایی همگانی

 6.450.000 مدرس نجات فنی نوردی،دیواره یخی، آبشار

راهنمایان 

 کوهستان 
 2.950.000 مدرس بلد محلی

ـ  های در حال برگزاریناظر جهت بازدید از دوره ناظر  2.000.000 ـ

  :شود. محاسبه نمی هدستمزد ناظرین برای کل دوره بوده و به صورت روزانتوجه             



 

 (2)جدول شماره  های آموزشیهای آموزشی مقدماتی، پیشرفته و کارگاه به دوره مبلغ ورودی هر کارآموز
 

 عنوان دوره  ردیف 
هزینه هر نفر  

 )به ریال(

مدت دوره  

 )روز( 

تعداد نفرات 

 کننده شرکت 

تعداد  

 مدرس

تعداد  

 مربی 

 - 1 30  1 750.000 هستان وکارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط ک 1

 - 1 30  1 750.000 کوهستان کارگاه آموزشی هواشناسی 2

 - 1 30  2 1.100.000 کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان  3

 - 1 12  2 1.500.000 نماخوانی و کار با قطبکارگاه آموزشی نقشه 4

 - 1 12  3 2.000.000 پیمایی کارآموزی کوه  5

 - 1 12  2 1.500.000 ی جستجو در کوهستاننکارگاه آموزشی مبا 6

 1 1 8  3 4.500.000 نوردیی سنگکارآموز 7

 1 1 8  3 4.500.000 کارآموزی برف   8

 1 1 8  4 6.200.000 نوردیکارآموزی دره 9

 - 1 12  2 1.400.000 دوره غارپیمایی 10

 - 1 30  1 750.000 زمین شناسی و مورفولوژی کارست 11

 1 1 8  3 4.800.000 وزی مقدماتی غارنوردیمکارآ 12

 - 1 12  3 1.400.000 برداری غارنقشه 13

 - GPS 2.000.000 2  8 1کارگاه آموزشی کار با  14

 - 1 5  4 6.500.000 پیشرفته سنگنوردی 15

 - 1 4  3 6.300.000 نوردیدوره دیواره 16

 1 1 8  2 4.500.000 مبانی نجات فنی 17

 - 1 5  4 6.500.000 فته برف رپیش 18

 1 1 12  2 2.500.000 با اسکی  نوردیکارآموزی کوه  19

 - 1 5  3 5.200.000 دوره آبشار یخی 20

 - 1 12  2 1.500.000 شناسی( کارگاه آموزشی نجات در برف )بهمن  21

 - 1 5  4 6.300.000 نوردیپیشرفته دره 22

 1 1 6  4 9.500.000 پیشرفته غارنوردی 23

 1 1 12  3 3.800.000 امداد و نجات در غار 24

 1 1 12  3 3.800.000 نوردی با اسکی پیشرفته کوه 25

 ـ 1 30  1 250.000 کوهپیمایی همگانی 26

 

 هانامهکمیسیون تهیه، تدوین و بازنگری آیین         

 1400اسفند            

 


