
 

 

 

 

 

 کمیته همگانی 

 

 

 امدادگر محلی  _ های آموزشی بلد محلی دوره 

 

 

 

 

 

 



رساند   یم یاز زحمات ارزشمند شما  به آگاه  یبا سالم و احترام ضمن قدردان

در نظر دارد دوره   ی ورزش یو صعودها ی کوهنورد ونیفدراس یهمگان تهیکم

( را  ریوعشا نانیروستانش ژهی کوهستان کل کشور)و یو امدادگر محل ی بلد محل

طبق منطقه    یورزش یو صعودها ی نوردکوه  یهائتیاست ه یمقتض دیاجرا نما

دوره ها    یالزم را جهت برگزار یصورت گرفته هماهنگ  یو زمان بند یبند

 .  دییمبذول نما

 : است   ی ضرور   ی زبان ی م   ی برا   ل ی ذ   ط ی دارا بودن شرا 

   ریمنطبق با مناطق سردس یبرف  یهاداشتن پهنه _  ۱  

 داشتن رودخانه جهت آموزش عبور از رودخانه    _٢

 کوتاه یو آموزش عبور از سنگ ها نی جهت تمر ی داشتن منطقه سنگنورد  _۳

 پروژکتور    دئوی دوره ها اعم از سالن، و یبخش تئور یامکانات برگزار  _۴ 

 .یامنطقه یطی مح طی دره و غار منطبق با شرا شیمایپ   تیداشتن موقع  _۵

 . باشدیها بالمانع مدوره   نی..حضور بانوان در اتوجه

  نیحس  یآقا ٠٩۱٢۴۵٨۴۳۵٨ با شماره تلفن شتریجهت کسب اطالعات ب لطفاً

 . دیینظر تماس حاصل نما

 

 



 کوهستان    ی امدادگر محل   ی بلد محل   ی آموزش   ی دوره ها   ی منطقه بند 

 لرستان، اصفهان، خوزستان،   ،یاریچهارمحال بخت_ ۱منطقه 

 ۳سمنان، گلستان منطقه  ،یخراسان شمال  ،یخراسان رضو_  ٢منطقه    

   ن،یقزو الن،یمازندران، گ

   ل،یاردب ،یغرب  جانیآذربا ،یشرق  جانیآذربا_ ۴  منطقه 

   الم،یزنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، ا_ ۵  منطقه 

 و بلوچستان، هرمزگان،   ستانیس  ، ین جنوبخراسا زد،یکرمان،  _۶  منطقه 

 بوشهر،   راحمد،ی و بو  هیلویفارس، کهگ_ ۷  منطقه 

 ی تهران، قم، البرز، مرکز_ ٨  منطقه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کوهستان    ی و امدادگر محل   ی چارت آموزش دوره بلد محل 

 : اول   روز 

  ،یهمگان ییمایکوهپ یدوره، آموزش تئور یدر محل برگزار  رش یپذ ۳٠:٨ 

  ط یمح ران،ی ا  یکوه شناس ،یکوهنورد زاتیبا لوازم و تجه ییآشنا یتئور

   ،یهواشناس ست،یز

 : دوم   روز 

با عوارض کوهستان،   ییآشنا ،یگام بردار عت، یصبح شروع دوره در طب ٨ 

برف و   یها ک یبرنامه، مباحث مربوط به تکن ت یریو مد ی سرپرست تیمسئول

 در شب. یابیدر شب ،جهت  شیمایسنگ، خطرات کوهستان، پ

و    یدر روز ،مرور مباحث دوره، آزمون عمل  یابی،جهت   نگ یروز سوم، کمپ 

 ی کتب

 

 

 

 

 



 ی و امدادگر محل   ی بلد محل   ی دوره آموزش   ی چارت برگزار 

 ون یثبت نام در پرتال فدراس_  ۱  

 سال   ۵۵ یال ۱٨ یدارا بودن رنج سن _  ٢  

 معتبر یورزش  مهیبرگه صحت و سالمت و کارت ب _۳

کفش مناسب فصل، پوشاک مناسب فصل،   ،یکوله پشت ،یو لوازم انفراد زاتیتجه _۴  

نوشت افزار، کلنگ، باتون، طنابچه  ،یآفتاب نکیع ،یدستکش، کاله گرم، کاله آفتاب

  یکمک ها تیک رانداز،یز ،یشانیسه روز، چراغ پ هیعدد، تغذ کی چیپ نیکاراب ،یانفراد

 پوشاک اضافه،   ،یلوازم شخص ه،یاول

و   یکوهنورد ئتیدوره به عهده ه نیو ذهاب در ح ابیاسکان و ا یها نهیهز_ ۵

 باشد.  یم  زبانیدراستان م  یورزش یصعودها

 باشد.  یم  ونیپرتال فدراس قیحضور در دوره از طر یگواه یاعطا _۶

 باشد.  یحضور در صورت شرکت در دو دوره مذکور م  یگواه یاعطا _۷

  ونیپرتال به حساب فدراس قیهر دوره از طر یبرا الیر ٠٠٠/ ۱/۳٠٠مبلغ  زیوار _٨

 شود. زی وار یکوهنورد

 یهمگان تهیکم ه یدییطبق تا زبانیدر استان م  ونیفدراس یحضور مدرس رسم _٩ 

 باشد. یم  ونیفدراس

 باشد   یروز م  ۳هر دوره  یزمانبند _ ۱٠ 

کرونا اعم از ماسک،   روسیواز   یریشگیپ یبرا یبهداشت یداشتن لوازم انفراد _۱۱

 است.  یالزام  ،یکی الکل، دستکش پالست



 


