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 مقدمه

نوردی و صعودهای ورزشی در بین عالقمندان  بده فرنگیدری ع،دون، فندو  و توسعه کمی وکیفی ورزش کوه

یا  نین رشته ورزشی رن، در حوزه آموزش صحیح و ع،می های نین رشته ورزشی جذنب مسئولیت متولمهارت

بیش نز پیش نفزنیش دنده نست. نز نینرو دیگر فعالیت در کوهستا  در سدایه نیمندی و در رنسدتای توسدعه و 

آگداه بده مسدارو روز  کوه نوردننیپذیر نیست و تربیت نمکا  آموزش های تجربیبا نوردی تقویت ورزش کوه

باعث کاهش حدوند  و   آوردبه همرنه مربیا  خود باست خونهنا نی که ر کنار تجربهنوردی دع،می در کوه

. به همین منظور کمیته آموزش فارنسیو  با تالش همکارن  و مربیا  بخش های شانها نوردی نیمن خوکوه

نحدوه   مخت،ف نسبت به تهیه نین شیوه نامه نقانن نمود تا کارآموزن ، مربیدا  و برگزنرکننداگا  نسدبت بده

کامدو پیدان  آگاهی ها برگزنری، پیشنیازها، زما ،تعاند کارآموزن  و مربیا ، رروس مطالب و ریزمحتونی دوره

 وده و دوره های آموزشی با کیفیت هر چه بهتر برگزنر شود.نم

ا و رنهنمایی، برنی هرچه روشن تر شا  رونا برگزنری دوره ها در باشدگاه هد بتوننا نمیاونریم نین شیوه نامه

   سهولت در نمر آموزش برنی مربیا  و کارآموزن  باشا.

                                                                            

 

 آموزشکمیته                                                                                         
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 ارآموزی،پیشرفته و کارگاه هاهای آموزشی کلیست دوره

مدت  نیازپیش عنوان دوره ردیف

 دوره

تعداد نفرات 

 کنندهشرکت

تعداد 

 مدرس

تعداد 

 مربی
 - 8 93 روز 8 - کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان 8

 - 8 93 روز 8 - کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان 2

 - 8 93 روز 2 - کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان 9

 - 8 82 روز 2 - نماخوانی و کار با قطبکارگاه آموزشی نقشه 4

 - 8 82 روز 9 - پیماییکارآموزی کوه 5

 - 8 82 روز 2 پیماییکارآموزی کوه کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان 6

 8 8 1 روز 9 پیماییکارآموزی کوه نوردیکارآموزی سنگ 7

 8 8 1 روز 9 پیماییکوهکارآموزی  کارآموزی برف و یخ 1

 8 8 1 روز 9 - دره پیمایی 3

 8 8 1 روز 9 دره پیمایی نوردیکارآموزی دره 83

 - 8 82 روز 2 - دوره غارپیمایی 88

 - 8 93 روز 8 دوره غارپیمایی زمین شناسی و مورفولوژی کارست 82

 8 8 1 روز 9 دوره غارپیمایی کارآموزی غارنوردی 89

 - 8 82 روز 9 دوره غارپیمایی غار بردارینقشه 84

 GPSکارگاه آموزشی کار با  85
خوننی کارگاه آموزشی نقشه

 نماو کار با قطب

 روز 2
82 8 - 

 - 8 5 روز 4 نوردیکارآموزی سنگ پیشرفته سنگنوردی 86

 - 8 4 روز 9 پیشرفته سنگنوردی نوردیدوره دیواره 87

 8 8 1 روز 2 پیشرفته سنگنوردی مبانی نجات فنی 81

 - 8 5 روز 4 کارآموزی برف و یخ پیشرفته برف و یخ 83

 8 8 82 روز 2 کارآموزی برف و یخ نوردی با اسکیکارآموزی کوه 23

 - 8 5 روز 9 پیشرفته برف و یخ دوره آبشار یخی 28

 - 8 82 روز 2 پیشرفته برف و یخ کارگاه آموزشی نجات در برف )بهمن شناسی( 22

 8 8 5 روز 4 نوردیکارآموزی دره نوردیه درهپیشرفت 29

 8 8 6 روز 4 کارآموزی غارنوردی پیشرفته غارنوردی 24

 8 8 82 روز 9 پیشرفته غارنوردی امداد و نجات در غار 25

نوردی با کارآموزی کوه نوردی با اسکیپیشرفته کوه 26

 نسکی

 8 8 82 روز 9
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 های آموزشیو کارگاه رفته، پیشکارآموزیدوره های شرایط حضور در

 سال تمان 81حانقو  .8

 بیمه ورزشی سال جاری .2

 گونهی صحت و سالمت نز پزشک .9

 تکمیو فرن پذیرش .4

 

 توجه:

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

 استان برگزار کننده صادر خواهد شد.

 های آموزشی وجود ندارد.های کارآموزی، پیشرفته و کارگاهدوره هیچگونه فاصله زمانی بین -

 باشد. UIAAکلیه لوازم فنی، مورد نیاز باید دارای استاندارد  -
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 های آموزشیها و کارگاهکارآموزیلیست لوازم و تجهیزات 
 کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان

 و نوشت نفزنر ...( بردو تونی تخته پرژکتور، ویارو) بصری و سمعی تجهیزنت

 کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان

 نفزنر نوشت و...(  بردو ونیت تخته پرژکتور، ویارو) بصری و سمعی تجهیزنت

 پزشکی کوهستانکارگاه آموزشی 

 نفزنر نوشت و...(  بردو ونیت تخته پرژکتور، ویارو) بصری و سمعی تجهیزنت

  نماقطب با رکا و خوانینقشه کارگاه آموزشی

 کش خط نقاله،:  نفزنر نوشت آموزشی، منطقه 8025333 نقشه پشتی، کوله نرتشی، نمایقطب طبیعت، مناسب کفش و پوشاك

 روزننه تغذیه رنهپیمایی، کفش ،...و

 پیماییکارآموزی کوه

 آفتابی کاله و عینک ،آب قمقه، پوشتی کوله ،نیاز مورد فنی لونزن، مناسب پوشاك و کفش

 و نوشت نفزنر تغذیه، پیمایی کوه  باتو، (متر 82 طول به می،یمتر7 قطر طناب) ننفرندی طناب

 کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان

 نفزنر، کفش و پوشاك مناسب نوشت و...(  بردو ونیت تخته پرژکتور، ویارو) بصری و سمعی تجهیزنت

 نوردیکارآموزی سنگ

 سدانت، طنابهده 823 و63 عداد دو فرود، نسد،ینگ عاد، هشت9 پیچ کاسک،کارنبین وردی،کالهسنگن مناسب، هارنس پوشاك

 حمایت نبزنر ننفرندی، طنابهه ح،قه، یک نفر دو هر طناب عاد، 9 درن نتوبالك،کوریک

 کارآموزی برف و یخ

 یدک نفدر دو هدر د، طنابعا 9 ساده عاد،کاربین 9 پیچ ،ک،نگ،کارنبین هارنس کاسک، کاله مناسب، وکفش پوشاك،دستکش

 عاد یک درن حمایت، کوریک نبزنر سانت، نبزنرفرود، 823 و 63 عاد دو نس،ینگ ننفرندی، ح،قه، طنابهه

 نوردیکارآموزی دره

عاد، نبزنر فرود، نبدزنر صدعودیومار وکدرول و پدا 2عاد، کارنبین ساده  6هارنس دره نوردی، وت سوت، کاله کاسک، کارنبین پیچ 

متری هر دو نفر، محافظ طنداب، کولده دره ندوردی، 53بهه پروسیک، طناب ننفرندی،  نونر تسمه،  طناب دره نوردی رکاب، طنا

 کیسه طناب، دستکش فرود، سوت، خود حمایت

 دوره غارپیمایی

ی دو چکمه و دستکش مناسب غارنوردی ، لباس یکسره مناسب غار ، ساك غارنوردی، کاله کاسک، نوشت نفزنر ، چدرن  پیشدان

 عاد و دو ست باتری نضافه ، پوشاك مناسب تا محو غار، آب و تنقالت

 زمین شناسی و مورفولوژی کارست

 نفزنر نوشت و...(  بردو ونیت تخته پرژکتور، ویارو) بصری و سمعی تجهیزنت

 کارآموزی غارنوردی

 عاد،لونزن رول کوبی 5ایز مخت،ف عاد، تسمه در س 23ح،قه، کارنبین ساده وپیچ 4تجهیزنت تیمی؛ طناب نستاتیک 

عداد ،  5عاد، کدارنبین سداده  4تجهیزنت ننفرندی؛کفش، دستکش و لباس مناسب، ساك غارنوردی، کاله کاسک، کارنبین پیچ 

متر طناب دینامیک تک طناب، ست غارنوردی) هارنس و کارنبین پیچ نیم دنیره، کدرول  9نوشت نفزنر، دن گاوی کوتاه و ب،نا یا 

 ف یومار و پارکاب ، نبزنر فرود غارنوردی(و تورس
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 برداری غارنقشه

 عاد،تخته ونیت بورد و ویارو پرژکتور 4عاد، متر نونری یا متر دیجیتال  4کامپکس ک،ینومتر تجهیزات تیمی؛

رن  چکمه، دستکش و لباس یکسره مناسب غار، گوشی ت،فن یا تب،ت ننارویای، ساك غار،کاله کاسدک، چدتجهیزات انفرادی؛

و کابو مربوطه، لب تاپ، ف،ش مموری، نوشت نفزنر:ماند، پاك کن، نقالده، برگده شدطرنجی پدرس  gpsپیشانی و باطری نضافه، 

 شاه ، مقانری نخ ، تخته شاسی یا زیر دستی مناسب

 GPSکارگاه آموزشی کار با 

رنهپیمایی،  ، کفش نفزنر ، نوشتآموزشی منطقه 8025333 پشتی، نقشه نس، کوله پی طبیعت، جی مناسب کفش و پوشاك

  روزننه تغذیه

 پیشرفته سنگنوردی

  عداد 4 عداد، نسد،ینگ 5 سداده عاد،کارنبین5 پیچ سنگنوردی،کارنبین کاسک،کفش سنگنوردی،کاله مناسب، هارنس پوشاك

 و حمایدت نبدزنر ننفدرندی، طنابهده ح،قه، یک طناب عاد، 83 درن عاد،کوریک 9 نتوبالك سانت، طنابهه 813و853و823 و63

 کیو، قرقره رکاب، آچار بیسیک، پ،ه رنپمن بالك تی یومار صعود نبزنر ، چکش،  میخ کم ترنی کیو فرنا میانی فرود، نبزنر

 نوردیدوره دیواره

کیسه بار، ست باال کشی دیونره ، طناب صعود ) نیم طناب (، طناب باال کشدی ) تدگ الیدن (، هدارنس، ، مانیچادر و لونزن شب

کاله کاسک،کفش سنگنوردی، لونزن خود حمایت، کارنبین پیچ و ساده به تعاند الزن، نبزنر حمایدت و فدرود، طنابهده ننفدرندی، 

عاد، نس،ینگ در سایزهای مخت،ف ، نبزنرهای میانی }نبزنر های غیر کوبشی مثو کیو، فرندا، تدرنی کدم،  85کوریک درن هر نفر 

عاد )نه عاد 83کامو، نبزنرهای کوبشی مثو ننونع میخ، رول بولت و صفحه پالك هر نفر  هگزن  و... هر نفر نز هر نوع یک دست

کدوبی )دسدته رول، متده در لونزن رول ها و...(وسایو مختص صعود مصنوعی )پ،ه رکاب، ننونع هوك، ( و..... { 82و یک عاد 83

بالك، میکرو ننونع لونزن باالکشی: یومار، رنپ من، تی ، چکش، آچار کیو، طنابهه نتو بالك )پروسیک(، سایزهای مورد نیاز و... (

 مانی و کمپهای نولیه، لونزن شبنفزنر، تغذیه مورد نیاز دوره، پوشاك و کفش مناسب، کیت کمکنوشتترکشن، قرقره و...، 

 مبانی نجات فنی

بار،  تقسیم کار، صفحه دستکش، ابطن برش جهت چاقو  عاد، 6 مخت،ف سایزهای در نس،ینگ یکطرفه، شوناه قفو های نبزنر

 در پروسیک طنابهه متر، 88 نلی 6 طول به ننفرندی طنابهه ، متر53 طول به می،یمتری 88 نلی 8305 قطر به دینامیک طناب

 پیچ کارنبین، عاد 8 ترکشن مینی عاد،  قرقره2 مینی کوچک عاد، قرقره 8 مینی جی دوبو قرقره، عاد 3 مخت،ف سایزهای

سنگنوردی،   فنی،  هارنس لونزن حمو کیسه، کاسک کرول، کاله حمایو بنا و نتوالك، کرول فرود نبزنر عاد،  88 شکو بیزی

 رکاب پ،ه با یومار

 پیشرفته برف و یخ

 کاله آفتابی، کوهنوردی، عینک صنالی حم،ه، کوله پشتی، فصو،کوله مناسب نوردی، لباسیخ و کوهنوردی مناسب کفش

 ضا جفت، لباس یک نفر، یومار هر برنی ننفرندی ح،قه، طناب یک نفر دو هر صعود نفزنر، طناب ی، نوشتت،سکوپ باطون کاسک،

 فرود، نبزنر روزننه تغذیه مانی،شب لونزن ننفرندی، دستکش، لونزن روکش و دستکش یخ، چکش و تبر کرنمپو ، گتر، آب،

 حمایت، و فرود کوهنوردی، نبزنر ک،نگ برف نبشی یا  و لوله لنگر، نظیر میانی حمایت و( … و ریورسو نظیر) حمایت

 عاد 5 نس،ینگ عاد،83 ساده کارنبین و عاد 4 دنرپیچ ، کارنبین(پروسیک) نتوب،وك جهت ن.ن6 طنابهه

 نوردی با اسکیکارآموزی کوه

 7) ننفدرندی هدهطناب نسدکی، کوه باطون نسکی، کرنمپو  نسکی، پوست نسکی، کوه کفش ،(تورینگ) نسکی کوه فیکس و چوب

 مناسدب پوشداك کاسک، کاله صعود، سبک ک،نگ ،(عاد 8) ساده کارنبین ،(عاد 8) پیچ کارنبین کفش، متر،کرنمپو  83( میو

 (ست 4) برف بیو و سونانژ میو، (عاد 4) بهمن در جستجو دستگاه،نماند پک زمستانه، صعود
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 دوره آبشار یخی

 

  عاد 9 درن کوریک، 823 تسمه، عاد سه نفر هر یخ پیچ، مناسب کفش و کرنمپو ، یخ تبر، دنر ویزور ترجیها کاسکت کاله

 یک برنی ح،قه 9 ب،نا طناب، نولیه هایکمک کیت، مناسب پوشاك، هارنس، حمایتی نبزنر، نباالهوك آچار، عاد 9 پیچ کارنبین

 کالس

 کارگاه آموزشی نجات در برف )بهمن شناسی(

نفدزنر، کفدش و پوشداك مناسدب، کداله کاسدک، میدو  نوشدت و...(  بردو ونیت تخته رژکتور،پ ویارو) بصری و سمعی تجهیزنت

 سونانژ، بیو برف، نره برف، دستگاه جستجو در برف، طناب ننفرندی

 نوردیپیشرفته دره

نها هشت فدرود عاد )یکی نز آ 2عاد، نبزنر فرود 6عاد، کارنبین ساده  1نوردی، وت سوت، کاله کاسک، کارنبین پیچ هارنس دره

عاد، طناب ننفرندی، تجهیدزنت  2درن پروسیک(، کوییک VT) ساده باشا(، نبزنر صعود یومار وکرول و پارکاب، طنابهه پروسیک

متری هر نفر به همرنه کیسه طنداب  53نوردی ، نونر تسمه کارگاهی، طناب دره83عاد ب،ت وپالك  5کوبی کامو به همرنه رول

 نوردی، دستکش فرود، سوت، خود حمایت ه درهدوسر، محافظ طناب، کول

 پیشرفته غارنوردی

عداد،  83عداد، سدیمپو و شدانت دو عداد، رول و صدفحه  93طناب نستاتیک هر نفر یک ح،قه، کارنبین  ؛گروهیتجهیزات 

 عاد، رکاب دو جفت، طناب دینامیک، نبزنر حمایت 5نس،ینگ 

کاسک، نبدزنر رول کدوبی) چکدش، مشدتی  کاله مناسب، دستکش وردی،غارن ساك مناسب، لباس کفش و تجهیزات انفرادی؛

رول کوب و مته ، رول و صفحه پالك( ، ست کامو غارنوردی به نضافه پنتین، نوشت نفزنر، چدرن  پیشدانی دو عداد بده همدرنه 

 عاد 6عادف کارنبین پیچ  5عاد، کارنبین ساده  8باتری نضافی، قرقره ساده 

 امداد و نجات در غار

عاد،  8 ترکشن مینی و 8 شارژی ، پروترکشن دریو عاد، 23 پیچ و ساده ،کارنبین  ح،قه 9 نستاتیک طناب جهیزان تیمی؛ت

 4 بیسیم پروژکتور،  ویارو برد ونیت به مجهز و مناسب عاد ، کالس 83 چسبی و مکانیکی رول ، ننونع عاد 6 نتومات کارنبین

 عاد 9 فیکس و 9 رسکیو تیمی برننکارد ،قرقره نولیه های ،کمک عاد 2 تانان رهقرق عاد، 2 عاد، نستاپ 4 ، ت،فن غار عاد

 عاد 2 میو 1 ح،قه ،طنابهه یک دینامیک ،طناب

 ،طنابهه مناسب عاد ، دستکش 6 ساده ،کارنبین غار ساك غار، یکسره ، لباس چکمه غار، مناسب کفشتجهیزات انفرادی؛

 و عاد 2 پیشانی چرن  نیمنی، کاله عاد، 8 رسکیو عاد ،قرقره 6 پیچ کارنبین نستاتیک، می،ی متری 88 عاد 2 کارگاه نی

 شب ، لونزن نولیه های کمک کیت+  بقا کیت عاد، 5 صفحه و ،رول عاد دو ب،نا کوبی، تسمه رول کامو ست نضافه، باطری

 ننه،روز تغذیه ح،قه،  یک متر می،ی 88 تا 83 سایز  نستاتیک ،طناب نفزنر کمپ، نوشت و مانی

 پنتین -ب،نا و کوتاه گاوی دن –فرود نبزنر –تورس و کرول –پارکابی و یومار: شامو غارنوردی کامو ست

 نوردی با اسکیپیشرفته کوه

 7) ننفدرندی طنابهده نسدکی، کوه باطون نسکی، کرنمپو  نسکی، پوست نسکی، کوه کفش ،(تورینگ) نسکی کوه فیکس و چوب

 ،(عداد 4) سداده کارنبین ،(عاد 9) پیچ ،کارنبین کفش کرنمپو  ،(متر 53 نفر دو هر) آب ضا 105  صعود طناب ، متر 83( میو

 بهمدن، در جسدتجو دسدتگاه صدعود، سبک ک،نگ هارنس، حمایت، و فرود نبزنر ،(عاد 2) پروستیک طنابهه ،823 و 63 تسمه

 نماند نسکی،کیت حمو قاب،یت با مناسب پشتی کوله زمستانه، صعود مناسب پوشاك کاسک، کاله برف، بیو و سونانژ میو
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 به شرح جداول زیر: های آموزشیها و کارگاهرئوس مطالب و ریز محتوای کارآموزی

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

 نیاز: نداردپیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 - 

 های کوهستانیبا مبانی حفظ محیطالف: هدف دوره: آشنایی 

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 های کوهستانیاکوسیستم 1
 ها در محیط زیست / منابع آب / یخهالهانرزش کوهستا 

 منابع جنگ،ی / مناطق حفاظت شاه / کوه های نیرن 
9 - 

2 
های ننده محیطعوامل تهدید ک

 کوهستانی

 ها صامات فیزیکی / پسمانا جاما/ پالستیک ها /  باتری

 فضوالت ننسانی /  شکار / حریق /گردشگری بی رویه  

 نصول گردشگری پایانر / گرمایش جهانی 

4 - 

 های محیط زیستی سازمان 3
نلم،،ی و م،ی محیط زیستی و های  بینمعرفی سازما 

 هستانیهای مرتبط کوفعالیت
8 - 

 :منبع درسی ج:

 صعودهای ورزشیو  نوردیکارگروه حفظ محیط کوهستا  فارنسیو  کوه طرح درس
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 یک روز(مجموع ) کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان :دورهنام 

 نداردنیاز: پیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 - 

 های جوی با درصد صحت باالبینیحوه به دست آوردن پیشالف: هدف دوره: شناخت شرایط جوی با مشاهدات میدانی و ن

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 شناخت ابرها 1
تشخیص شروع شرنیط ناپایانری هون/ شناخت ننونع نبر/ نستفاده 

 نوردیهای کوهنی برنامهکاربردی نز شناسایی نبرها در نجر
4 - 

 شناخت پارامترهای دما، فشار و باد 2
کاربرد تشخیص تغییرنت دمایی در شرنیط مخت،ف/ کاربرد 

تشخیص فشار هون/ شناسایی ننونع باد/ ننتخاب روش نیمن 

 نوردی با توجه به تشخیص تغییرنت نین پارنمترها  کوه

9 - 

 بینی شرایط جوی نحوه تشخیص پیش 3

های هونشناسی و توننمنای هرکانن، نحوه به رفی ننونع سایتمع

بینی شرنیط جوی با درصا صحت باال/ شیوه دست آورد  پیش

های تخصصی هونشناسی کوهستا / معرفی منابع دریافت مشاوره

 ع،می در نین خصوص 

8 - 

 :منبع درسی ج:

 های تخصصی هونشناسی کوهستا کتاب و یصعودهای ورزشو  نوردیهونشناسی کوهستا  فارنسیو  کوه طرح درس
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  ز(مجموع دو رو) پزشکی کوهستان نام دوره: کارگاه آموزشی

 ندارد نیاز:پیش نیاز/ هم
 ساعت

 عملی نظری 

11 0 

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

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول                                

 های ارتفاعبیماری 1
 ،هونییمفاهیم هم ،کمبود نکسیژ  ،شنایی با فیزیولوژی نرتفاعآ

 گاموبگ ..،ریوی رنو ،ورن مغزی ،زدگیاعفنرت
4 - 

 سرمازدگی  2
ا و چگونگی مقاب،ه هزدگی نناننیخ ،شنایی با نثرنت سرما بر با آ

   و درما  نولیه آبا 
2 - 

 هیپوترمی  3
و درجات مخت،ف  بر با  شنایی با نفت دمای با  و نثرنت سرماآ

   و چگونگی پیشگیری و درما  نولیه آ
2 - 

 روز دوم                                    

 - 2 نوردینصول نولیه تغذیه در برنامه های کوه تغذیه در کوهستان  4

  آن صاعقه و خطرات 5
شناسایی  ،شنایی با مبانی تولیا صاعقه و شرنیط جوی مربوطهآ

در هنگان    بر با  ننسا  و نحوه مونجهه با شرنیط بحرن آنثرنت 

 در طبیعت  بروز صاعقه

2 - 

 - 2   آشنایی باعونمو گرمازدگی و نحوه پیشگیری و درما  نولیه آ ی گرمازدگ 1

7 
های یشگیری رنه، با  ننسا  تاب برآفنشعه  نثرنت مضر با شناییآ فتابآاثرات اشعه 

 سوختگی فتابآکوری و های موثر برفو درما 
8 

- 

 - 8 نز مباحث مطرح شاه در دوره امتحان و نظر سنجی  8

  :منبع درسی ج:

 صعودهای ورزشینوردی و کمیته آموزش فارنسیو  کوه طرح درسو پزشکی کوهستا  کتاب 
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 )مجموع سه روز(کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کاربا قطب نما  :دورهنام 

  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

11 - 

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

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 اول روز                                   

 - 2 ننونع قطب نما/ تعریف گرن/ گرنگیری/ کالیبره کرد  قطب نما آشنایی با قطب نما 1

 یی نقشه توپوگرافیآشنا 2
تعریف نقشه/ حاشیه نقشه/ نمودنر شمال ها/ مقیاس/ بیضوی 

 مبنا/ منحنی میزن / عونرض 
3 - 

 تشخیص جهت حرکت 3
قفو کرد  گرن/  باقی مانا  روی مسیر با نستفاده نز نقاط و 

 خطوط مرجع/ عبور نز موننع/ گرنی معکوس
1 - 

 - 1 شاه/ برش فاص،ه نی/ تالقی دو گرنبرش/ برش نصالح  تعیین موقعیت روی نقشه 4

5 UTM 
 - UTM  1/سیستم مختصات  UTMسیستم تصویر 

1 
روی نقشه/ گان شماری/ نستفاده نز ننگشت دست/ تخمین  تخمین مسافت 

 مسافت با قطب نما
1 

- 

 دوم روز                                  

 رسم کروکی مسیر 7
ماری/ تعیین مقیاس مناسب/ گرنی گرنگیری/ ننونع شیبها/ گان ش

 معکوس/ رسم تقریبی عونرض 
- 3 

 تعیین موقعیت 8
توجیح کرد  نقشه/ بررسی ک،ی منطقه/ تشخیص عونرض/ 

 تعیین موقعیت/ مختصات موقعیت فع،ی
- 3 

 1 - قانو  شست دست/ با نستفاده نز قطب نما تخمین مسافت 9

 :منبع درسیج:  

  اب مبانی نقشه خوننی / کتمجیا همرنه -کتاب کارتوگرنفی تالیف سیا جعفر مقیمی /خوننی و کار با قطب نماطرح درس دوره مقاماتی نقشه

 سازما  نقشه بردنری کشور 8:25333نقشه های پوششی / تالیف مجتبی یمانی

 .شودو روز دون حتما بایا در کوهستا  برگزنر کالس آموزشی روز نول کامال در  توجه:
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 )مجموع سه روز(ارآموزی کوهپیمایی ک نام دوره:

                                                                          نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

1 18 

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

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

  روز اول                                        

 - 5/0 آشنایی با عونرض طبیعی در کوهستا ، کوه، یال، دره و ... تعاریف پایه 1

 5/2 -  و.. ی و...، ننونع شیببردنری، تقسیم ننرژنصول گان چیاما  نفرنت برداریسازماندهی، اصول گام 2

 - 5/1 پوشاك و..()کوله پشتی و چیاما ،کفش، و گروهی لونزن ننفرندی لوازم و تجهیزات کوهپیمایی 3

 - 5/0 نصو گرن کرد ، نصو تمرین، نصو سرد کرد  آمادگی جسمانی 4

 - 5/0 نوردی، باشگاهوزنرت ورزش، فارنسیو ، هیئت کوه نوردیتشکیالت کوه 5

 - 5/0 موند مغذی، ویتامین ها، نمالح و نهمیت آبنصول تغذیه،  تغذیه 1

 5/0 -                                  معرفی کوه ها و  جاذبه های طبیعی منطقه    منطقه دورهمعرفی  7

 - 1 تعاریف، خطرنت طبیعی و خطرنت مصنوعی خطرات کوهستان 8

 - 5/0 ز برنامه، حین برنامه، وظایف بعا نز برنامهوظایف قبو ن سرپرستی و هدایت گروه 9

 روز دوم                                        

  45/0 بهانشت آب، بهانشت هون، خاك، ... بهانشت غذن، بهانشت فردی بهداشت فردی و محیط 10

  15/0 نیمنی، پاکیزگی و... های محل استراحتویژگی 11

 1 - طبیعی عونمو توسط)جهت یابی در روز، جهت یابی در شب ر یابی بدون ابزاجهت 12

 5/1 - نوردی و کاربرد آ های کوهننونع گره هاگره 13

 5/0 - ها، قونعا سنگنوردی آشنایی با ننونع گیره  نوردیقواعد سنگ 14

 4 - ناب، باو  طنابحمایت با ط روش ،فرود وروش صعودها،تعریف کارگاه ی کوتاههاصعود و فرود از سنگ 15

 روزسوم                                  

 8 - صعود به ق،ه و تمرین مطالب فرن گرفته شاه روزهای قبو کالس و آزمو  متری 3500 تا 2500 صعود قله 11

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوه پیماییطرح درس کارآموزی کوه

 سه روز  و حتماٌ در طبیعت برگزنر شود. دوره بایا طی توجه:
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 )مجموع دو روز( کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان  :دورهنام 

 کوه پیمایی نیاز: کارآموزیپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

9 11 

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

 یز محتوا(رئوس مطالب و ر)ب: سر فصل آموزشی 

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول                                                                                              

 مبانی جستجو و نجات در کوهستان 1

جو و نجات/حا / فرنینا جستLASTجستجو و نجات چیست/ آشنایی با ونژه  

نقو آمادگی برنی حضور در عم،یات /نستانانردهای حوزه جستجو و نجات/ 

و ساختار آ  / مایریت منابع در صحنه حادثه/ فرآینا  ICSمایریت ریسک/ 

 عم،یاتی تیم های جستجو و نجات / جستجو و نجات در کوهستا 

3 - 

 برخورد با حوادث کوهستان 2
ت نجرنی عم،یات جستجو و نجات / چک قبو گزنرش گیری / برنامه ریزی جه

 نز نعزنن / ج،سه توجیهی /تشریح حادثه / چک بعا نز نعزنن/ نقا و نرزیابی
2 - 

 استفاده از احتماالت در عملیات جستجو 3
نحتماالت و کاربرد عم،ی آ / مزنیای نستفاده نز دننش نحتماالت/ محاسبه 

حتماالت مربوط به زمین نحتماالت مربوط به عم،یات جستجو/ محاسبه ن

 /محاسبه نحتمال موفقیت عم،یات جستجو و نجات
1 - 

 - 1  تیم های جستجو و روش های عم،یات جستجوی شبانه و روزننه/ترکیب تکنیک های جستجو 4

 بالگرد و عملیات جستجو و نجات 5
طبقه بنای بالگرد ها /محاودیت های بالگرد/ نصول پرونز بالگرد/ خصوصیات 

ی بالگرد / قاب،یت های بالگرد های جستجو و نجات/ مالحظات نیمنی/ فیزیک

 مالحظات حین پرونز
1 - 

 آب خروشان 1
ویژگی آب های جاری / سیالب و ننونع آ / جهت و سیمای رودخانه و 

عونرض رودخانه/ فشار  رفتارهای آب های جاری/ عونمو نیجاد تالطم/

 / خود نجاتی / روشهای نجاتهیارولیک/ مالحظات پزشکی در آب/ تجهیزنت
1 - 

 کوهستانستجوی شبانه مصدوم هوشیاردرمحیط ج 7
نجرنی عم،یات شبانه جستجو و نجات مصاون هوشیار با توننایی نیجاد تماس 

 ت،فنی با نیروهای جستجوگر در محیط کوهستا  
- 4 

 روز دوم                                                                                             

 4 - نستفاده نز روشهای جستجو در محیط های کوهستانی و دشت ها جستجوی نشانه های مصدوم بی هوش یا جسد 8

 بسکت کردن مصدوم 9
ننتقال صحیح مصاون به دنخو بسکت/نحوه نیجاد سینه و صنالی با نستفاده 

 اوننزتسمه نونر / فیکس کرد  مصاون/حمو صحیح مص
- 2 

 1 - نحوه نیجاد کارگاه در سیالب و عبور نز آ   آشنایی با کارگاه های سیالب 10

 :منبع درسیج:  

  فارنسیو  کوهنوردی و صعودهای ورزشی کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستا طرح درس / 

روز دون در محیط  کرد  مصاون هوشیار در محیط کوهستا تا عصر هما  روز و عم،یات جستجوی شبانه جهت پیان کالس آموزشی روز نول در  توجه:

 کوهستا  
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 )مجموع سه روز( کارآموزی مقدماتی سنگنوردی :دورهنام 

 نیاز:کارآموزی مقدماتی کوهپیماییپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

4 20 

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

 رئوس مطالب و ریز محتوا()شی ب: سر فصل آموز

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - 2 و....گرده معرفی لونزن و تجهیزنت سنگنوردی و نصطالحات کوه،  ابزارشناسی واصطالحات پایه 1

 گره های سنگنوردی 2
تعقیب هشت  ،سرخرگوش سردست،هشت یک ال ودوال، ،هشت 

 و.. حمایت،خودحمایت،قالب،پروسیک ،دوالوسرطناب یک ال و د
- 2 

 5/1 - ناخنی،ننگشتی و... گیره هاننونع  نصول گرن و سرد کرد  با ، آمادگی جسمانی و انواع گیره ها 3

 5/2 - و... مسیرخوننی،رعایت فاص،ه مناسب،نحوه ی تعویض دست وپاها قواعد سنگنوردی 4

 دومروز  

 Traverse - 1تنوره باز،تنوره پاگستر،دولفر،الخ کرد ، های دوطرفه وگذرعرضی انواع تالش 5

 2 - ننونع کارگاه ها نزلحاظ ساختار،میزن  پویایی،تعاند بازو و رنحتی کارگاه های سنگنوردی 1

 حمایت در سنگنوردی 7
 حمایت نیستا ،حمایت پویا،وظایف حمایتهی

- 
 

5/1 

 S - 5/3د طبیعی،فرودفرود مصنوعی،فرو انواع فرود 1

 سومروز                                                                               

 1 - صعودکرده نی ،سنگ کوتاهصعود  صعود طبیعی، انواع صعود 9

 دروس تئوری 10
بایا ها و نبایاها در ، (YDSدرجه بنای مسیرها )یوسمیتی)

 سنگنوردی و..
2 - 

 ع درسیج:منب:  

 نوردی و صعودهای ورزشینوردی فارنسیو  کوهسنگطرح درس کارآموزی 
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 )مجموع سه روز(کارآموزی مقدماتی برف ویخ  :دورهنام 

 نیاز:کارآموزی مقدماتی کوهپیماییپیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5/2 5/21 

 رفتکنیک ها و قواعد گام برداری در بالف: هدف دوره: آشنایی با 

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 اول روز 

 - 2 معرفی لونزن و تجهیزنت برف ویخ و نصطالحات یخهال،نقاب برفی و.... ابزارشناسی واصطالحات پایه 1

 1.5 - / تراورس و زیگزاگت سه، آلمانی و فرننسویروشهای ساع گام برداری در برفچال بدون ابزار 2

 2 - سر رو به باال پشت و رو به شیب،سر رو به پایین پشت و رو به شیب ترمز در سقوط بدون کلنگ 3

 205 - / تراورس و زیگزاگ  با کلنگروشهای ساعت سه، آلمانی و فرننسوی گام برداری در برفچال با کلنگ 4

 ومدروز   

5 
وی اسقرار جای پا در سکایجاد 

 حرکت بر روی برف

نیجاد سکوی نسقرنر،کنا  جای پا در صعود مسقیم )با پنجه،بغو به 

 شیب(،ترنورس،زیگزنگ و..
- 3 

 3 - حالتهای مخت،ف سقوط و روشهای ترمز کرد  با نستفاده نز ک،نگ ترمز در سقوط با کلنگ 1

 2 - در برف گره های مرتبط با کارآموزی و کاربرد آ   گره ها 7

  روز سوم                                                                                  

 1.5 - کارگاه قارچ برفی،کارگاه نفقی کارگاه های برف 8

 2 - ، خومبو  S،هشت، دولفر ، نسکات،نایبر روی کارگاه های برف)فرود ننونع  فرود در برف چالها 9

 2 -  سرطناب حمایت بر روی با )سطو نشسته(،حمایت نفر دون ،حمایت اع حمایت در برفانو 10

11 
 2 5/0 گزنره ها و فرنمین قرنردندی،صعود نفر سرطناب و نفر دون  صعود کرده ای

 ج:منبع درسی:  

 نوردی و صعودهای ورزشیبرف و یخ فارنسیو  کوهطرح درس کارآموزی 
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 روز( سه)مجموع  پیمایی دره  :دورهنام 

 نیازبدون پیش :هم نیاز/نیازپیش

 

 ساعت

 عملی نظری 

4،30 19،30 

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

 رئوس مطالب و ریز محتوا()آموزشی  سرفصلب: 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول  

 - 2 نوردی و نبزنر فنینوردی شامو پوشاك درهنبزنر موردنیاز در دره ابزار شناسی 1

 - 0،30 نوردیپشتی در درهچگونگی چیاما   و مایریت کوله پشتیمدیریت و چیدمان کوله 2

 - 1 وظایف سرپرست/ وظایف نفرنت گروه/ ویژگی محو شبمانی/ بهانشت محیط سرپرستی و هدایت گروه 3

  0،30 شاگی/ ریزش سنگ/ سیوهیپوترمی/ غرق نوردیتوضیح کلی حوادث دره 4

 پیمایش 5
گرفتن گیره/ تالش دوطرفه/ همکاری گروهی در پیمایش/  نصول گان بردنری/

 پشتیجایی کولهجابه
- 4 

 روز دوم                                                                        

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

 1 - تی پروسیک/ ترنورس غیر مع،قنشانی/ ویحمایت آتش و تراورس هاحمایت 7

 4 - تعریف رنستای فرود/ فرود/ نفزنیش و کاهش نصطکاك/ قفو نبزنر فرود آموزش فرود 8

 0،30 - نوردیکالت نبزنر هشت فرود در درهنیرندنت و مش ایرادات هشت فرود 9

 1 - دنرصعود با کرول، یومار و پارکاب در سطح شیب آموزش صعود 10

 روز سوم                                                                       

 - 0.30 نوردیعالرم شنیانری و دیانری در دره عالئم  7

 1  کرد  طنابای کیسه طناب/ چگونگی نستفاده/ جمعهویژگی کیسه طناب 8

 4،30  فرود بر روی مسیر عمودی/ فرود نز کالهک/فرودهای خاص های فرودتکنیک 9

 1  های حمایت، خود حمایت و مانتر میول/ حمایت نز باالگره حمایت 10

 1  صعود با کرول، یومار و پارکاب در مسیر عمودی آموزش صعود 11

 دشومامی ساعات نظری و عم،ی نین دوره در طبیعت برگزنر میت توجه:
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 روز( سه)مجموع   نوردیدرهکارآموزی   :دورهنام 

 دره پیمایی :هم نیاز/نیازپیش

 

 ساعت

 عملی نظری 

0،30 23،30 

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

 رئوس مطالب و ریز محتوا()آموزشی  سرفصلب: 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول  

 1 - / روش پیمایش درهحمایت در فرود/ قفو نبزنر فرود کیتکنسه  و روش پیمایش دره یادآوری 1

 4،30 - فرود با نبزنر صعود/ تبایو فرود به صعود و برعکس/عبور نز گره کار با طناب 2

 2 - عبور نز میانی در صعود و فرود کار با طناب 3

 0،30 - محافظ طناب در دو روشکنترل سایش با نستفاده نز  فرود و کنترل سایش 4

 روز دوم                                                                        

  0.30 و نیروی ضربه آموزش فاکتور سقوط فاکتور سقوط 5

 1 - نوردیدرهو  نوردیکوه/ ح،قه کرد  هاگره و حلقه کردن طناب هاگره 1

 کار با طناب 7
/ فرود و صعود بر روی طناب رنهنما/ عبور نز ننحرنفی در صعود و فرودعبور نز 

 ترنورس مع،ق
- 5 

 1،30 - شامو صعود، فرود، ترنورس مع،ق، میانی، ننحرنفی و عبور نز گره پیمایش ترکیبی 8

 روز سوم                                                                       

 8   پیمایش دره 9

 دشوتمامی ساعات نظری و عم،ی نین دوره در طبیعت برگزنر می توجه:

 5 - مسیرهای گذر عرضی رنهنما/با طناب فرود  کار با طناب 7

 - 1 سیالب ها/سنگ میا  در پا نفتاد  گیر /یهایپوترم زد / نفسنفس حوادثخطرات و  8

 - 2 های آبیسرسره های آبی/آشنایی با جریا  شنا در آب آرنن/ پرش در آب/ فعالیت درون آب 9

 روز چهارم                                                                    

 8 - ی بر مباحث عم،ی و نظری دوره در حین پیمایشمرور پیمایش دره 10

  :ج:منبع درسی

 نوردی و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوه نوردیکارآموزی درهطرح درس 

 دشوتمامی ساعات نظری و عم،ی نین دوره در طبیعت برگزنر می توجه:
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 (دو روزمجموع دوره غارپیمایی ) :دورهنام 

 نیازبدون پیشنیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 8 

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

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 آنها لیانواع غارها و نحوه تشک 1
ها، ننونع غارها ، تشکیو غارها ، عونمو تشکیو غارهای تقسیم فضای غار

 آهکی، رنگ های متفاوت تزرینات آهکی
1.30 0.45 

 0.30 0.15 تعریف غارسنگ، معرفی کانی ها، معرفی تزرینات ها و تعاریف، تزئینات داخل غار گغارسن 2

 0.15 0.20 شرح نجزن تشکیو دهناه اجزای تشکیل دهنده غار ها 3

4 
ت زیرزمینی و اکولوژی حیات در موجودا

 غار
 0.20 0.45 موجودنت غار ها، ننونع جانورن 

 1.40 1.40 پوشش غارپیما، تجهیزنت ننفرندی، نقشه بردنری و مستنا سازی غارها پیماییرپوشاک و تجهیزات غا 5

 اصول پیمایش غارها، تغذیه ، بهداشت 1
تجهیزنت، عکاسی، حالت های عبور نز معابر، نسترنحت ها ، نگهانری 

 نشانه گذنری، تغذیه، بهانشت
2 3.30 

 - 0.30 تاریخهه نیرن  و جها  ، معرفی غارهای مطرح نیرن  و جها  تاریخچه غارنوردی 7

 1 1 سرپرستی قبو،حین و بعا برنامه، بایا ها و نبایا های پیمایش تی و غارنوردی مسئوالنهساصول سرپر 8

   :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوهنوردی ( 35ویرنیش سال )غارپیمایی  طرح درس دوره

دوره طی یک روز تئوری و یک روز عم،ی برگزنر میگردد که ساعات تئوری در سالن با نمکانات نمایش نسالیا و فی،م، و ساعات عم،ی در  توجه:

 حین پیمایش یکی نز غارهای نفقی نزدیک شهر ننجان میگیرد.
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 (یک روزمجموع زمین شناسی و مورفولوژی کارست ):هدورنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

8 - 

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

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

 آموزشزمان 
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

  1.30 نقشه ، زبا  نقشه ، مقیاس نقشه نگاری) کارتوگرافی( 1

 - 1 های آهکی کارستیهای کارستی، سنگگروه سنگ سنگ ها 2

 - 1 عم،کرد کارست، نشکال مخت،ف چگونگی عمل کارست 3

 - 1.30 سو و عم،کرد آ  هاعونمو تشکیو ، ننونع گ گسل ها ، غارها 4

 - 0.45 ننونع سنگ ها رسوبی  و نحوه تشکیو آ  کانی شناسی 5

 - 1 طبقه بنای، ننونع چشمه ها چشمه های کارستی 1

 - 0.45 تکتونیکی، ژرومورفولوژیکی، هیاروکورفولوژیکی رده بندی کارست 7

 - 0.30 کارهای تخریبی،رنه های حفظ و نگهانری عوامل تخریب کارست 8

  :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوهنوردی ( 8938ویرنیش )طرح درس زمین شناسی و مورفولوژی کارست  

  کو زما  کالس در سالن به همرنه نمکانات صوتی تصویری ننجان می گیرد. توجه:

 

 

 

 

 

 

 

 



 آموزشی یکارآموزی،پیشرفته و کارگاه هاهای دورهشیوه نامه  

      

83 

 

 (سه روز مجموع) کارآموزی مقدماتی غارنوردی :دورهنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5.30 18.30 

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

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 ز اولرو                                           

 ابزار شناسی و گره ها 1
تجهیزنت ننفرندی، معرفی لونزن رول کوبی، ننونع گره ها 

 و کاربرد
1 3 

 - 0.15 معرفی و کاربری، جمع آوری طناب (srtتکنیک های کار با تک طناب) 2

 صعود 3
حمایت ها، صعود طبیعی و قونعا،صعود دو طرفه ، 

 کارگاه، صعود روی طناب
1.30 3.45 

 روز دوم                                        

 فرود 4
فرود با نبزنر صعود، نصب و قفو نبزنر صعود، تبایو 

 صعود به فرود ، رها سازی شانت
0.30 3.15 

 2.30 0.45 در صعود، با نستاپ، با سیمپو و شانت عبور از ریبلی 5

 روز سوم                                    

 1.30 0.15 در صعود ، در فرود نحرافیعبور از ا 1

 2.30 0.45 در صعود، با نستاپ، با سیمپو و شانت عبور از گره 7

 2 0.30 عبور نز تنوره، پیمایشی، مع،ق تراورس ها 8

  :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوهنوردی ( 35ویرنیش سال )طرح درس مقاماتی غارنوردی  

 سالن یا طبیعت تحت آموزش تکنیک ها ننجان می گیرد. کو زما  کالس در توجه:
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 (سه روز مجموعنقشه برداری غار ) :دورهنام 

 دوره غارپیمایینیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

15 11 

 آشنایی وآموختن چگونگی نقشه برداری از غارها بانحوه ی نقشه خوانی آنالف: هدف دوره: 

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 0.30 1 نقشه ، زبا  نقشه ، مقیاس نقشه نگاری) کارتوگرافی( 1

 طبقه بندی نقشه ها 2
برنساس محتون، دقت ،مقیاس، نقشه توپوگرنفی، جهات جغرنفیا، 

 UTM سیستم 
1.50 0.40 

 1.20 1.40 ننونع،طرز کار و کالیبره کرد  یی با قطب نما و شیب سنجآشنا 3

 روز دوم

 1.20 1.50 تجهیزنت، نبزنرهای بردنشت، نبزنر های ترسیم، تیم نقشه بردنری اصول نقشه برداری 4

 1.20 1 تعاریف، تاکتیک ها ، تکنیک ها وثبت نطالعات بردنشت اصول و نحوه برداشت اطالعات 5

 2.20 1.40 تعاریف، ننونع دیا نقشه ، عالرم و نماد ها نحوه ترسیم اطالعات اصول و 1

 روز سوم

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

 مطالعه آزاد کاربردی 8
تاریخهه ،رنهنمای نستفاده نز دیستو ، کالیبره کرد  ، تریو ، 

 آشنایی با سوروکس
4 2.30 

  :ع درسیج:منب

 و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوهنوردی ( 8934ویرنیش )طرح درس نقشه بردنری غار  

 سه روز کالس در سالن با نمکانات صوتی ، تصویری و طبیعت تحت آموزش تکنیک ها ننجان می گیرد. توجه:
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 دو روز(مجموع )  GPSکارگاه آموزشی آشنایی با  :دورهنام 

  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

9 7 

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

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - GPS 2ی / خطاهاGPS / نحوه کار GPSتاریخهه  GPSآشنایی با  1

 - 2 / معرفی سیستم طول و عرض جغررنفیاییUTMمرور  سیستم های مختصات 2

 کار با دستگاه 3
/ منوی نص،ی  Waypoint  /Route  /Trackدستگاه های مخت،ف/ 

  Navigation/ تنظیمات / 
4 - 

 کار با نرم افزار 4
Basecamp /ننتقال نطالعات به کامپیوتر و بالعکس/ نیجاد نقطه / 

 Track  /Google Earthطرنحی و نیجاد مسیر / نصالح 
1 - 

 دومروز 

 Track - 3ثبت نقطه/ ونرد کرد  مختصات/ ثبت  ثبت 5

 ناوبری 1
کالیبره کرد  قطب نما و نرتفاع سنج/ ناوبری به نقطه / ناوبری 

 Trackرو مسیر / ناوبری روی 
- 2 

 2 - نما / صفحه نقشه / صفحه قطب Trip Computerبررسی صفحه  آنالیز 7

  :منبع درسیج:  

  آشنایی با طرح درسGPS  / سازما  نقشه بردنری کشور 8:25333نقشه های پوششی فارنسیو  کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

 و روز دون حتما بایا در کوهستا  برگزنر گردد.کالس آموزشی روز نول در  توجه:
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 چهار روز(ع مجمو ) پیشرفته سنگنوردی :دورهنام 

 کارآموزی مقدماتی سنگنوردی  نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

- 24 

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

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 )مرور کارآموزی( روز اول                                              

 5/0 - لونزن و تجهیزنت سنگنوردی در کارآموزی ابزار شناسی 1

 1 - گره ها و کارگاه های کارآموزی و کاربرد آ  در سنگنوردی گره ها و کارگاه ها 2

 1.5 - حمایت نیستا ،حمایت پویا،وظایف حمایتهی حمایت ها 3

 S - 2.5فرود مصنوعی،فرود طبیعی،فرود فرودها 4

 2.5 - ،صعودکرده نیسنگ کوتاه صعود طبیعی،صعود  صعودها 5

 دومروز                             

 2 - آنها و نحوه نستفاده نز معرفی نبزنرهای مخت،ف و کاربرد ابزار شناسی پیشرفته 1

 2 - گره های جایا و کاربرد آنها  ها گره 7

 4  نحوه نبزنر گذنری و صعود مصنوعی ابزار گذاری و صعود مصنوعی 8

 سومروز                          

 2 - تکنیک های صعود طبیعی و نبزنرگذنری صعود طبیعی  9

 2 - صعود میمونی روی طناب با نبزنرهای مخت،ف  با ابزا های یکطرفهصعود  10

 4  خت،ف و خود حمایت زیر و باالی نبزنرننونع فرود با نبزنرهای م فرود 11

 چهارمروز                           

 3 - نضافه کرد  طناب در کارگاه به هنگان پایین فرستاد  مصاون اضافه کردن طناب 12

 5 - ننونع باال کشی ها در مونقع مخت،ف و با نبزنرهای مخت،ف ها باالکشی 13

 ج: منبع درسی: 

   نوردی فارنسیو  کوهنوردی و صعودهای ورزشی ه سنگپیشرفتطرح درس 
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                                                   سه روز(مجموع ) کارآموزی دیواره نوردی :دورهنام 

 پیشرفته سنگ نوردی نیاز:پیش نیاز/هم
 ساعت

 عملی نظری 

5 19 

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

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 نحوه چیدمان ابزار 1
نحوه چیاما  نبزنر بر روی هارنس  نز نظر نوع دسترسی و نستفاده ، 

 نوع صعود و تعیین کنناگی نوع چیاما  
 1 

  1 آشنایی با نبزنرهای پیشرفته دیونره نوردی  ابزار شناسی  2

 ابزار گذاریصعودهای  3
آشنایی با صعودهای نبزنر گذنری و پیشرفته ، صعودهای کرده نی و 

 نبزنر گذنری پیشرفته 
 5 

  2 نحوه ترسیم کروکی مسیرهای سنگنوردی ، رعایت مقیاس و لژننا و ...  ترسیم کروکی مسیر  4

 روز دوم

 4  نحوه و تکنیکهای فالو کرد  و ک،ین کرد  در دیونره های ب،نا  فالو کردن و صعود نفر دوم  5

1 
پاناوله و تغییر مسیر به عنون  نفر نول ، پاناوله و تغییر مسیر به عنون   پاندوله و تغییر مسیر

 نفر دون و تکنیکهای مربوطه 
 3 

 روز سوم

  1 بیونك  آشنایی با نصول بیواک  7

  1 آشنایی با درجه بنای مسیرهای سنگنوردی  درجه بندی مسیرها  8

 لجستیک در دیواره  9
نحوه چیاما  کیسه بار ، نحوه نتصال کیسه باربه تگ الین و ننونع 

 باالکشی در دیونره 
 3 

 صعودهای مصنوعی درجه باال 10
وکها ، ننونع میکرو نستفاده نز نبزنرهای مصنوعی درجه باال ماننا ننونع ه

 میخها و ... 
 3 

   :ج:منبع درسی

 و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوهنوردی دیونره نوردی  طرح درس

 ساعات نظری و عم،ی نین دوره در طبیعت برگزنر میگردد توجه: تمامی
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 دو روز(مجموع ) نجات فنیمبانی   :دورهنام 

 نیاز: پیشرفته سنگ نوردیپیش نیاز/هم

 عملی ی نظر 

 14 2 ساعت

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

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

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - 0.30 جستجو و نجات/ سطح بنای جستجو و نجاتو نرگانها و سازما  های ونمو موثر ع جستجو و نجات 1

 1 - معرفی لونزن فنی دوره / تجهیز هارنس/ نبزنر شناسی ایمنی 2

 1 - خونص گره های کوه نوردی/ ننونع گره گره 3

 - 0.30 ننونع کارگاه ها/ زنویه و مقاومت کارگاهها  کارگاه ها 4

 2 - (Aid climbingصعود مصنوعی)  / صعود و فرود بر روی طناب یک ال و دو ال ودصعود و فر 5

 1 - برگشت نز گره بر روی یک رشته طناب/ عبور نز گره بر روی یک رشته طناب عبور از گره 1

 1 - عبور نز دی وی نیشن / برگشت نز دی وی نیشن دی وی ایشن  7

 1 - / برگشت نز گارگاه میانی عبور نز کارگاه میانی کارگاه میانی  8

 دومروز                                                    

 1 1 آموزش قرقره های مرکب و سیستمهال  باال کشی/سیستم های قرقره ساده  پایه قرقره های مرکب 9

 1 - طناب ننتقال طناب به طناب تک طناب / ننتقال طناب به طناب دو انتقال طناب به طناب 10

 1 - رهاسازی نبزنرهایی که بر نثر بی دقتی بر روی طناب گیر نفتاده باشا خود نجاتی 11

 2 - نجات مصاون در وضعیت صعود/ نجات مصاون در وضعیت فرود نجات مصدوم روی طناب 12

 2 - نوشتن سناریو نجات / نجرنی کار تیمی  کار تیمی 13

  :منبع درسیج:  

  و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوهنوردی /  نجات فنیموزشی کارگاه آطرح درس 

 هر دو روز کالس در سالن نز قبو تجهیز شاه  در فضای مع،ق برگزنر میگردد. توجه:
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 چهار روز( مجموع)نام دوره: پیشرفته برف 

 کارآموزی برف نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 24 - ساعت

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

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

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول )مرور کارآموزی(                                      

 1 - و نحوه نستفاده نز آنها یخنوردی و برف و یخ آشنایی با نبزنرهایی ابزار شناسی 1

 1 - کارکوه نوردی و کاربرد آ  در برف و یخآشنایی با گره های  گره ها  2

 2 - ساعت سه، آلمانی و فرننسوی با نبزنر و باو  نبزنر  روش های اصول گام برداری در صعود و فرود 3

 2 - نگ، حمایت روی سطو برفی حمایت نستامپر، حمایت پوتین ک، انواع حمایت 4

 2 - ترمز کرد  در برف باو  نبزنر )سه روش(روش های  ترمز کردن روی برف بدون کلنگ  5

 ومدروز                                      

 2 - ، کارگاه لنگر برفT و Yکارگاه  ،کارگاه های قارچ برفی، نفقی آشنایی با انواع کارگاه های برف 1

 2 - و... Sننونع فرود نسکات،نای، دولفر و  ش های فرودرو 7

 2 - ترمز کرد  در برف با نبزنر و باو  نبزنر )سه روش(روش های  با کلنگ و کرامپون ترمز کردن روی برف 8

 2 - و تک تبر روش های صعود بر روی یخ با نستفاده نز دو تبر صعود بر روی یخ 9

 روز سوم                                      

 2 - دو نفره و سه نفرهروش های مخت،ف هم طنابی  هم طنابی در یخچال )صعود همزمان( 10

 2 - روش های عبور نیمن نز ت،ه ها و شکاف های برفی عبور از تله ها و شکاف های برفی 11

 3 - ک،نگ  کارگاه های ک،نگ قابو بازگشت، دفن دو ک،نگ، دفن تک پیشرفته کارگاه های برف 12

 1 - نضافه کرد  طناب هنگان حمایت نفر در فرود  عبور از گره 13

 مچهارروز                                       

 2 - شامو روش های صعود میمونی، قرقره، فالشن زوگ، موفالژ روش های باالکشی مصدوم 14

 3 - ی و ضرباریروش های صعود دو نفره و سه نفره، پ،کان صعود کرده ای 15

 1 - نصول صعود نیمن و صحیح روی برفهال صعود برفچال 11

 ج: منبع درسی: 

   و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوهنوردی یشرفته برف و یخ طرح درس 
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 (دو روز مجموع) کارآموزی کوهنوردی با اسکینام دوره:  

 کارآموزی برف و یخ نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 1 2 ساعت

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

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

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 1 - نوردیسنجش میزن  سطح نسکی و کوه تست تعیین سطح کارآموزان 1

 - 1 نسکی، پوشاك و لونزن جانبی  نبزنر نستانانرد آشنایی با اسکیکوهنوردی با ر استاندارد ابزا 2

 2 1 ننتخاب تجهیزنت مناسب، تنظیمات، نستفاده، حمو و نگهانری نبزنر آشنایی با ابزار کوهنوردی با اسکی 3

 3 - آموزش پیچ نستم و مونزی پایه فرود با اسکی 4

 روز دوم

 - 1 تاریخهه و ننونع سبک های کوهنوردی با نسکی اسکی  تاریخچه کوهنوردی با  5

 3 - آشنایی با  تکنیک های نولیه صعود با نسکی  صعود با اسکی 1

 1 1 شناخت ننونع برف و ننونع بهمن  آشنایی با برف و بهمن شناسی 8

 - 1 مهنقانمات پیش نز برنامه، حین برنامه و پس نز برنا مدیریت برنامه های اسکی تورینگ 9

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

 ج: منبع درسی:  

  و صعودهای ورزشیفارنسیو  کوهنوردی  نوردیکوهکارآموزی نسکی با طرح درس 
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 (سه روز مجموع) آبشار یخی :دورهنام 

                      پیشرفته برف  و یخ                  نیاز:هم پیش نیاز/

 عملی نظری  

 19.20 4.40 ساعت

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

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

 زمان آموزش
 )دقیقه(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول

 - 20 ، تجهیزنت و ......پوشاك، لونزن  ابزار شناسی 1

 20 - کششی نرمش و گرم کردن 2

 10 20 باو  نبزنر   ترنورس در شیب کمی کرنمپو ،  کاربرد نیشها -کرنمپو  کف کار با کرامپون  3

 کار با تبر یخ 4
 -آ  ، تعویض دست ها )ضرباری نحوه دست گرفتن تبر با لنیارد و باو 

 (سه روش)به ج کرد  تبر تکنیکهای ضربه زد  و خارمونزی( ، 
40 90 

5 
برقراری و  پوزیشن های صعود

 روی یخ
 10 30 ، قوننین نقطه ثقو در برقرنریضرباری –نردبانی

 صعود آبشاریخی حمایت ،  1
، صعود با تک تبر، به روش قرقره نییحمایت با نبزنر یخنوردی ، صعود 

 تبرصعود باو  
30 140 

 روز دوم

7 
نحوه نصب -خاشنایی با ساختار ی

 میانی
 - 20 مرکب -ترکیبی -زونیا

 120 55 نکات و مالحظات نیمنی، دینامیک و نستاتیک ، دو پیچ و سه پیچ، ها کارگاه 8

 120 40 پیچ باز شوناه) دو رشته و تک رشته(، نباالکوف)عمودی و نفقی(  کارگاه های برگشت پذیر 9

 120 10 قوننین ومالحظات نیمنی ها فرود 10

 ز سومرو

 440 - نبزنرگزنری، دو یا در صورت نمکا  سه نفره صعود کرده ایی 11

  :ج:منبع درسی

 نوردی و صعودهای ورزشیکوهو جزونت آموزشی  طرح درس یخنوردی کمیته آموزش فارنسیو   2و 8کتاب آموزش یخنوردی چاپ 

 تمامی ساعات نظری و عم،ی نین دوره در طبیعت برگزنر میگردد توجه:
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 )مجموع دو روز(یبهمن شناس یمبان  یکارگاه آموزش  :دورهام ن

 نیاز: پیشرفته برفپیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 - 1 ساعت

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

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

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

   ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 اولروز 

 - 4 تعریف بهمن / ننونع بهمن / عونمو ریزش بهمن غیر طبیعی بهمن 1

2 
مواردی که صعود کننده قبل از اجرای 

 برنامه باید بداند

/ روش پشتی خود دنشته باشیم چه چیزهای مهمی بایا در کوله

روش تقریبی /  گیری شیبروش ننانزه/  های برفبررسی الیه

  سرعت باد

 

2 - 

 روز دوم

 پشته برفی 3

 نیجاد پشته برفی و ساخت ک،به برفی جهت نقامت

- 3 

4 
شیب سنجی و تعیین سرعت تقریبی 

 باد

مشخص کرد  شیب های برفی با نستفاده نز باتو  / تخمین 

 2 - تمال سرعت باد با نستفاده نز دس

 پرفیل برف 5

نیجاد پرفیو برف جهت تشخیص مسیر نیمن با نستفاده نز نره  

 1 - برف

1 
 Avalanch Beacon نجات با دستگاه 

 و میل سونداژ

تعیین مکا  نفرند حادثه دیاه در بهمن با نستفاده نز دستگاه زناه 

یاب بهمن و میو سونانژ/نحوه دسترسی به مصاون گرفتار در 

 بهمن
- 2 

  :منبع درسیج: 

   فارنسیو  کوهنوردی و صعودهای ورزشی بهمن شناسی کارگاه آموزشیطرح درس / 

 بصورت تئوری بوده روز دون در محیط کوهستا  می باشاکالس آموزشی روز نول در  توجه:
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 روز( چهار)مجموع نوردی دره پیشرفته :دورهنام 

 نوردیدرهکارآموزی  :هم نیاز/نیازپیش

 

 ساعت

 عملی نظری 

3،30 28،30 

 نوردی دره هایها و مهارتبا تکنیکالف: هدف دوره: آشنایی 

 رئوس مطالب و ریز محتوا()آموزشی  سرفصلب: 

 زمان آموزش
 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول  

 - 2،30 کارگاه/ ننونع کارگاه هایویژگی هاکارگاه 1

 - 0،30 چگونگی پیمایش دره توسط یک گره روش پیمایش دره 2

 0،30 0،30 طناب ریزی/ پرتاب طناب هایویژگی طناب ریزی 3

 4 - آزند شوناه هایریزینستاتیک/ طناب  هایریزیطناب  انواع طناب ریزی 4

 روز دوم                                                                        

 1.30 - نوردیدرهکنترل سایش در  هایروش کنترل سایش 5

 1،30 - / نیجاد ننحرنفی/ طناب رنهنمای نستاتیک و آزند شوناهریب،ی نیجاد طناب ریزی 1

 روز سوم                                                                       

 5 - ترنورس ثابت/ ترنورس قابو بازیابی ریزی طناب 7

 3 - نضافه کرد  طناب/ فرود دو نفر بر روی یک طناب طناب ریزی 8

 روز چهارم

 8   پیمایش دره 9

 دشوتمامی ساعات نظری و عم،ی نین دوره در طبیعت برگزنر می توجه:
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 روز(مجموع سه ) پیشرفته کوهنوردی با اسکیوره: نام د

 کارآموزی کوهنوردی با اسکی نیاز:پیش نیاز/هم

 عملی نظری  

 1 2 ساعت

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

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

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری
 ریز محتوا ئوس مطالبر ردیف

 روز اول

1 
سطح کار فنی کوهنوردی و  تعیینتست 

 فرود با اسکی
 2 - و نسکی نوردیسنجش سطح کوه 

 - 8 معرفی ک،یه تجهیزنت فنی کوهنوردی با نسکی در سبک های مخت،ف شناخت تجهیزات و انواع سبک ها 2

 2 - ف و یخ فرود با نسکی در تمان شرنیط بر پیشرفته فرود با اسکی 3

 2 - ساخت  ننونع نتاق برفی، صعودهای کرده نی و یخهال اجرای مهارتهای برف و یخ 4

 - 8 نقانمات پیش نز برنامه، حین برنامه و پس نز برنامه مدیریت برنامه های اسکی تورینگ 5

 روز دوم

و نسکی با ننونع تکنیک های صعود با نسکی در شرنیط مخت،ف، حم پیشرفته صعود با اسکی 1

 کوله و صعود با کرنمپو 
- 4 

 2 - فرود با نسکی در تمان شرنیط برف و یخ  پیشرفته فرود با اسکی 2

مایریت بحرن ، کار با دستگاه جست جو در بهمن، ساخت برننکارد و  جستجو و نجات  3

 حمو مصاون
- 2 

 روز سوم

 9 - ها با نسکی، صعود و فرود با نسکی و طناب ننونع کارگاه ایجاد کارگاه و استفاده از طناب با اسکی 1

 9 8 ننونع برف و الیه های برفی، ننونع بهمنعم،ی  بهمن شناسی پیشرفته  2

  :ج:منبع درسی

 با نسکی فارنسیو  کوه نوردی و صعودهای ورزشی نوردیکوهطرح درس پیشرفته 
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 مشخصات تدوین کنندگان:

 دی و صعودهای ورزشینورکمیته آموزش فدراسیون کوه

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

 


