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اهداف و خط مشی


ارتیاء آگاهیهای عمیمی عالقمندان نسبت هه کیه نیردی ها اسکی.



ارتباط دان



تمرکز هر اسقیرار و نهادشنه شدن اسقانداردهای آمیزشی.



تمرکز هر سیاست گذاری و الگیی شکپارچه مدشرشت آمیزشی.



تعامل میثر ها مراکز علمی ،آمیزش ملی و هین المللی.



ههره گیری از فضای مجازی در طراحی ،تیسعه و مدشرشت فراشندها.



تحیل گراشی در نظام آمیزش منطبق هر دسقاوردهای ملی و هین المللی.



ههبید مدشرشت مناهع و مصارف.



ههینه سازی فضا ،زشر ساختها و تجهیزات آمیزشی.



تییشت آمیزش در مناطق محروم ومرزی ها تکیه هر تیانمندسازی مناهع انسانی و اشجاد فرصت هراهر آمیزشی.



اشجاد هماهنگی و انسجام در هرنامههای آمیزشی.

و مهارتهای تخصصی و عمیمی مناهع انسانی جامعه هدف.

********************
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اصول و مبانی فرهنگی ،اخالقی ،حقوقی و انضباطی
تمامی کادر اجرایی دورههای آموزشی ملزم به رعایت اصول و مبانی فرهنگی ،اخالقی ،حقوقی و انضباطی زیر میباشند.


اعقیاد و القزام هه قیانین جاری کشیر هه وشژه قیانین و میررات و آئین نامهها و شییه نامههای مرتبط ها فعالیتهای ورزشی.



دارا هیدن حُسن خلق و شهرت تیأم ها تیاضع و مقانت و هردهاری.



رعاشت عدالت و انصاف در تمامی اهعاد و زمینهها از جمله عودالت در گفقوار و سواشر اهعواد فرهنگوی و اجقمواعی و خیششوقنداری در کلیوه امویر و
مسئیلیتهای محیله و هدور از هر گینه حب و هغض و اعمال سالشق شخصی.



رعاشت نظ و انقظام در امیر محیله و اعقیاد هه اصل مه مسئیلیت پذشری.



حفظ امانت و رازداری و پاشبندی هه اصیل مسل کرامت واالی انسانی.



حضیر میثر و منظ در محدوده و زمان اجرای مسئیلیت مبنی هر حداکثر آمادگی علمی و عملی و جسمی و روحی و عدم خروج از محدوده موذکیر
تا انیضا ساعت میرر.



آراسقگی ظاهری و ههره مندی از پیش



رعاشت تمامی نکات اشمنی و اجرای فعالیت ورزشی در فضای امن و آرام و هه دور از هر گینه مخاطره و تن



حضیر در محل اجرای مسئیلیت و انجام وظیفه فیط هنا هه دعیت شا اهالغ رسمی و معقبر.



رعاشت ادب و حفظ احقرام و اجقناب از تمسخر و هه کارگیری الفاظ سخیف و نسنجیده آنچه که زشبنده شک انسوان وارسوقه و شوک اشرانوی معقیود

مناسب و حفظ ههداشت فردی جمعی و محیطی در محیطهای آمیزشی.
و اضطراب.

میهاشد هرای تمامی دست اندرکاران و عیامل آمیزشی.


آگاهی و آشناشی کادر اجراشی از میقعیت زمانی و مکانی و اشراف کامل در میرد زمان اجرای هرنامه ها اتکاء و احقرام هوه سونتها و هاورهوای ملوی
مذهبی آئینی و قیمی.



اسقفاده مناسب و ههینه از لیازم و تجهیزات اسقاندارد هه دور از هر گینه افراط و تفرشط و اسراف.



دقت و تاکید هر اجرای حرکات ورزشی مقعارف و معییل ها فعالیتهای راشج ورزشی فارغ از هر گینه اعمال و هی مباالتی مقکی هر رعاشوت احقیواط
آنچنان که شاشسقه رفقار انسانی آشنده نگر و معییل میهاشد.



فراگیری و افزاش



پرهیز از دخالت و پرس های غیر ضروری حین اجرای مسئیلیت.



عدم جانبداری ،تشیشق ،حماشت ،تبلیغ ،تنبیه در تمامی مراحل آمیزش تیسط ارکان اجراشی هصیرت غیر اصیلی و اخقصاصی.

فنین ارتباط جمعی و گروهی و ههره مندی از اصیل و رواهط صحیح و مناسب ها تمامی عیامل ورزشی.

********************
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شیوهنامه برگزاری و ارسال مدارک دورههای آموزشی کوه نوردی با اسکی
شرایط عمومی برگزاری دورههای آموزشی
 .1رعاشت تمامی قیانین جاری کشیر در هرگزاری دورههای آمیزشی الزامی است .
 .2تنها مرجع هرگزاری دوره های ترهیت مرهّی ،داور و طرّاح مسیر در کشیر جمهیری اسالمی اشران ،فدراسیین کیهنیردی و صوعیدهای
ورزشی است.
 .3هیئت کیه نیردی و صعیدهای ورزشی اسقان ،تنها مرجع رسمی مراودۀ مرسیالت و مکاتبوات اسوناد و مودارک دورههوای آمیزشوی
هرگزارشده در اسقانهای کشیر ها فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی است.
 .4درصیرتی که حضیر مدرّس هانی [آقا] در هرگزاری دورههای هانیان [آقاشان] ،امکانپذشر نباشد؛ هرگزاری آن دورهها ها حضیر مدرّس آقا
[هانی] تنها ها مجیّز ادارۀ کلّ ورزش و جیانان اسقان هالمانع است.
 .5هیئت کیهنیردی و صعیدهای ورزشی اسقان میظّف است تا مهلت میرر تعیین شده پس از هرگزاری دوره ،تمامی مکاتبات الزم هرای
هرگزاری دوره را ها فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی هه انجام هرساند.
 .6نهاد هرگزارکنندۀ دوره ،نهاشقاً  15روز فرصت دارد تا گزارش دوره و تمامی اسناد و مدارک دوره را هه هیئت کیهنیردی و صعیدهای
ورزشی اسقان تحیشل نماشد .هیئت کیهنیردی و صعیدهای ورزشی اسقان نیز میظّف است حداکثر تا  10روز پساز تارشخ درشافت،
اسناد و مدارک زشر را هه فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی ارائه نماشد:
 .6.1ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین در هر میطع (کادر آمیزشی  ،فنی وکارآمیزان ) .
ک دو درخیاستنامة هیئت کیهنیردی و صعیدهای ورزشی اسقان ههضمیمة اسناد و مدارک دوره؛
 .6.3درصیرت حضیر مدرّسان مرد در دورههای هانیان ،ارائة اصل مجیّز ادارۀ کلّ ورزش و جیانان اسقان ،الزامی است.
 .6.4اوراق تصحیحشدۀ آزمین کقبی دروس نظری دوره؛(میاطع درجه )3
 .7دشگر مدارک دورهها شامل کارهرگهای ثبتنام ،تعهّدنامهها ،رونیشتهای مدارک و  ...در هاشگانی هیئت هاقی میماند.
 .8مفادّ آمیزشی تمامی دورهها ،میهاشست منطبق هر طرح درسهای مصیّب کارگروه کیه نویردی هوا اسوکی فدراسویین کیهنویردی و
صعیدهای ورزشی هاشد.
 .9تأمین محلّ اسقیرار ،دستمزدها ،هزشنههای تردد ،تهیه و ارائة طرح درسهای آمیزشی مصیّب و ه چنین تأمین امکانات فنی الزم
هرای هرگزاری دوره ،هرعهدۀ هرگزارکننده است.
 .10هرگزارکنندۀ دوره میظّف است ضمن رعاشت مسائل اشمنی ،شراشط هرگزاری اشمن دوره را فراه کند.
 .11تنها مدرّسانی مجاز هه تدرشس در دورههای آمیزشی کیه نیردی ها اسوکی هسوقند کوه دارای کوارت معقبور هوازآمیزی فدراسویین
کیهنیردی و صعیدهای ورزشی هاشند .مرهیان هه شرح عنیان شده در هر دوره در کنار مدرسان امکان آمیزش خیاهند داشت.
 .12مدرّس هه فردی گفقه میشید که دارای کارت هازآمیزی ها درجة «مدرّس در میطع میرد آمیزش» و تارشخ معقبر هاشد.
 .13مرهّی هه فردی گفقه میشید که دارای کارت هازآمیزی ها درجة «مرهّی در میطع میرد آمیزش» و تارشخ معقبر هاشد.
 .14روال ثبتنام مقیاضیان در تمامی دورههای آمیزشی کیه نیردی ها اسکی هه ترتیب زشر است.
 .14.1احراز پی نیازها؛
 .14.2تکمیل کارهرگ شا کارهرگهای مخصیص ثبتنام در دوره؛
 .14.3ارائة مدارک هه مسئیل ثبتنام هدون هیچ ک و کاسقی؛
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 .14.4تمامی قبی ل شدگان دورههای مرهی گری  ،طراحی و داوری ملزم هه گذراندن شک دوره کارورزی هوا همواهنگی کوارگروه
کیه نیردی ها اسکی میهاشند .
 .15میزان وجه هزشنههای ثبتنام دورههای آمیزشی که ههصیرت عمیمی و کشیری هرگزار خیاهند شد ،ها تیجّه هه شراشط روز و پی از
هرگزاری آن هرای هر دوره ههطیر مسقیل و ازطرشق فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی اعالم عمیمی خیاهد شد.
 .16تمامی نهادهای مقیاضی هرگزاری دورههای کارآمیزی میدماتی و پیشرفقه میظفند حقی المیدوراز مدرسان و مرهیان ساکن در محل
هرگزاری دوره و شا شهرسقانها و اسقانهای همجیار اسقفاده نماشند.
 .17در میاردی از رئیس دورههای کارآمیزی پیشرفقه  ،مرهیگری و طراحی که هر اساس اهمیت ضرشب پیدا کرده اند مدرس مکلوف
است نمره کارآمیز را ها احقساب ضرشب محاسبه وثبت نماشد .
 .18کلیه میارد پی هینی نشده میهاشست ها فدراسیین هماهنگ گردد .
 .19فصلالخقاب میارد پی هینی نشده عمیمی قیانین جاری کشیر و تنها مرجع رسیدگی فنوی فدراسویین کویه نویردی و صوعیدهای
ورزشی میهاشد.
 .20رعاشت ههداشت فردی و قیانین جاری زشست محیطی ،شهروندی و تیسعه پاشدار الزامی است.

اخطار
اسقفاده از وساشل فنّی فاقد اسقانداردهای الزم در تمامی دورههای آمیزشی ممنیع است.

********************
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دورههای کارآموزی کوه نوردی با اسکی

تعاریف
دورة کارآموزی مقدّماتی کوه نوردی با اسکی
هدف از هرگزاری اشن دوره ،آشناشی داوطلبان دارای تجرهه کیه نیردی در فصل زمسقان و مسلط هه اسکی داخل پیست ها اصیل اوّلیوة
کیه نیردی ها اسکی هه صیرت آکادمیک و گسقرش اشن ورزشی در سطیح همگانی است.

دورة کارآموزی پیشرفتة کوه نوردی با اسکی
دورۀ پی رفقه ،هرای آن دسقه از افرادی که پساز اتمام دورۀ کارآمیزی ،ماشل هه فراگیری مراحل تکمیلی هورای هواالهردن تیانواشی در
اجرای صعیدهای خید میهاشند ،پی هینی و طرّاحی شده است.
* تذکر  :کلیه شرکت کنندگان در دورهها میهاشست قبل از حضیر در دوره نسبت هه رئیس آشناشی داشقه هاشند.

********************
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوهنامة برگزاری دورة کارآموزی مقدّماتی کوه نوردی با اسکی
پیشنیاز دوره
 .1دارا هیدن حداقل سنّ  18سال تمام ،در روز ثبتنام.
 .2تسلط کامل هه اسکی آلپاشن(داخل پیست) و داشقن تجرهه کیهنیردی در فصل زمسقان
مدارکی که داوطلب ،هنگام ثبتنام در دوره ،میبایست به همراه داشته باشد
 .1تکمیل کارهرگ ثبتنام؛
 .2ارائه اصل کارت ملّی و شک هرگ رونیشت از آن؛
 .3اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری؛
 .4ارائه گیاهی صحت و سالمت پزشکی (جسمی و روحی)
 .5ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین در هر میطع (کادر آمیزشی  ،فنی وکارآمیزان ) .

وسایل مورد نیاز داوطلبین برای حضور در دوره
ردشف

نیع

تعداد

ردشف

نیع

تعداد

1

چیب و فیکس کیه
اسکی

 1دست

8

هیل

 1عدد

 1جفت

9

عینک اسکی

 1عدد

3

کرامپین مخصیص

 1جفت

10

پیشاک گیرتکس

 1دست

4

هاطیم

 1جفت

11

5

پیست

 1جفت

12

6

ترنسییر

 1عدد

13

7

میل سینداژ

1عدد

14

2

کف

کیه اسکی

وساشل عمیمی ( کیله ،کیسه خیاب ،کاله مناسب و  ). . .و غذای شخصی
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

شرایط ویژة برگزاری دورة کارآموزی مقدّماتی
 .1مسیر آمیزشی کارآمیزی میدّماتی در مکان های امن که خطر رشزش ههمن نداشقه هاشند و ترجیحا در حاشیه پیست هوای
اسکی و ها دسقرسی نزدشک هه امکانات جاده ای قاهل اجرا است.
 .2ظرفیت هر دورۀ کارآمیزی میدّماتی هه شرح زشر است:


 10نفر کارآمیز هه همراه  1نفر مدرس درجه سه کیه نیردی ها اسکی  1+نفر مرهی درجه سه کیه نویردی هوا
اسکی  +حداقل شک روز  1نفر مرهی درجه  3اسکی آلپاشن

 و شا  5نفر کارآمیز هه همراه  1نفر مدرس درجه سه اسکی کیهسقان  +شک روز  1نفور مرهوی درجوه  3اسوکی
آلپاشن
ش طیل دورۀ کارآمیزی میدّماتی صعیدهای ورزشی ها احقساب زمان آزمین و آمیزش تئیری 3 ،روزِ  8ساعقی میهاشد.
ا
 .4اشن دوره میتیاند هه صیرت پییسقه هرگزار می شید.
 .5رعاشت مسائل امداد و کمکهای اولیه و هماهنگی اداری هرای هرگزاری دورهها الزامی است.
 .6اسقفاده از محیط و امکانات مناسب جهت هرگزاری دروس تئیری دوره.
 .7ارائه طرح درس مصیب هر عهده نهاد و شا سازمان مقیلی هرگزاری دوره است.
 .8تدرشس طرح درس مصیب تیسط مدرس الزامی است.
 .9مالک قبیلی در آزمین پاشانی اشن دوره ،کسب حداقل معدّل  12در آزمینهای عملی و معدل  14در آزمین کقبی دروس
نظری و نداشقن نمرۀ ک تر از  10در تمامی آزمینها است.
 .10ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین در هر میطع (کادر آمیزشی  ،فنی وکارآمیزان ) .

تیجه و رعاشت کامل مفاد اصیل و مبانی فرهنگی ،اخالقی ،حییقی و انضباطی و شراشط عمیمی هرگزاری دورههوای آمیزشوی
الزامی است.

********************
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوهنامة برگزاری دورة کارآموزی پیشرفته کوه نوردی با اسکی
پیشنیاز دوره
 .1دارا هیدن حداقل سنّ  19سال تمام ،در روز ثبتنام.
 .2دارا هیدن حک کارآمیزی میدّماتی کیه نیردی ها اسکی وگذشقن حد اقل نه ماه از تارشخ حضیر در دوره کارآمیزی.
 .3دارا هیدن حک کارآمیزی میدّماتی شخ و هرف
مدارکی که داوطلب ،هنگام ثبتنام در دوره ،میبایست به همراه داشته باشد
 .1شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از حک کارآمیزی میدّماتی کیه نیردی ها اسکی که مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده
هاشد.
 .2شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از حک کارآمیزی میدّماتی شخ و هرف که مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.
 .3ارائه اصل کارت ملّی؛ و شک هرگ رونیشت
 .4اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری؛
 .5ارائه گیاهی صحت و سالمت پزشکی (جسمی و روحی)
 .6ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین در هر میطع (کادر آمیزشی  ،فنی وکارآمیزان ) .
وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره
ردشف

نیع

تعداد

ردشف

نیع

تعداد

1

چیب و فیکس کیه
اسکی

 1دست

9

هیل

 1عدد

 1جفت

10

عینک اسکی

 1عدد

3

کرامپین مخصیص
جیب

 1جفت

11

پیشاک گیرتکس

 1دست

4

هاطیم

 1جفت

12

هارنس کیه نیردی

1عدد

5

پیست

 1جفت

13

2

کف

کیه اسکی

کرامپین کف

 1جفت

6

ترنسییر

 1عدد

14

کاله کاسک

1عدد

7

میل سینداژ

1عدد

15

کاراهین

3عدد

8

کلنگ کیه نیردی

 1عدد

16

تسمه

 3عدد

وساشل عمیمی ( کیله ،کیسه خیاب ،پیشاک مناسب و  ). . .و غذای شخصی
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

شرایط ویژة برگزاری دورة کارآموزی پیشرفته
 .1مسیر آمیزشی کارآمیزی پیشرفقه در مکان های امن که خطر رشزش ههمن نداشقه هاشند اما در محیط کیهسقان قاهل اجرا است
و هاشد شامل صعید و فرود ها کیله نیز هاشد.
 .2ظرفیت هر دورۀ کارآمیزی پیشرفقه هه شرح زشر است:
 8نفر کارآمیز هه همراه  1نفر مدرس درجه سه اسکی کیهسقان که مرهی گری درجه سه شخ و هرف و درجه سه اسکی آلپاشن
را نیز دارا هاشد  1+نفر مرهی درجه سه اسکی کیهسقان.
 .3طیل دورۀ کارآمیزی پیشرفقه ها احقساب زمان آزمین 4 ،روزِ  8ساعقی میهاشد .که هاشد شوامل حوداقل شوک شوب مانودن در
محیط کیهسقان هاشد.
 .4اشن دوره میتیاند هه صیرت مقیالی و شا غیرپییسقه (طی دو هفقه پیاپی) هرگزار شید.
 .5رعاشت مسائل امداد و کمکهای اولیه و هماهنگی اداری هرای هرگزاری دورهها الزامی است.
 .6ارائه طرح درس مصیب هر عهده نهاد و شا سازمان مقیلی هرگزاری دوره است.
 .7تدرشس طرح درس مصیب تیسط مدرس الزامی است.
 .8مالک قبیلی در آزمین پاشانی اشن دوره ،کسب حداقل معدّل  12در آزمینهوای عملوی و معودل  14در آزموین کقبوی دروس
نظری و نداشقن نمرۀ ک تر از  10در تمامی آزمینها است.
 .9ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین در هر میطع (کادر آمیزشی  ،فنی وکارآمیزان ) .

تیجه و رعاشت کامل مفاد اصیل و مبانی فرهنگی ،اخالقی ،حییقی و انضباطی و شراشط عمویمی هرگوزاری دورههوای آمیزشوی
الزامی است.

********************
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

دورههای تربیت مربّی کوه نوردی با اسکی
پیش نیاز حضور در دوره تربیت مربی درجه 3

 دارا هیدن حک کارآمیزی پیشرفقه کیه نیردی ها اسکی
 شرکت و قبیلی در آزمین ورودی دوره ترهیت مرهی درجه  3کیه نیردی ها اسکی

پیش نیاز حضور در دوره تربیت مربی درجه 2

 شرکت و قبیلی در دوره هاز آمیزی مرهی گری درجه  3کیهنیردی ها اسکی
 حضیر فعال در عرصه آمیزش
 شرکت و قبیلی در آزمین ورودی دوره ترهیت مرهی درجه 2
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

شرایط عمومی برگزاری و شرکت در دورههای تربیت مربّی
 .1هدف اشن دورهها ترهیت مدرّسان کارآمد دورههای مخقلف آمیزشی است .آن دسقه از عالقهمنودانی کوه هوا میفّییوت دورۀ
کارآمیزی پی رفقه را پشت سر گذاشقهاند و ماشل هه آمیزش مهارتهای کویه نویردی هوا اسوکی هوه دشگوران هسوقند،
میتیانند ها حضیر در دورههای ترهیت مرهّی ،هه فراگیری چگینگی آمیزش و تحلیل راهکارها و شگردها هپردازند.
 .2مطاهق قیانین جاری ورزشی کشیر ،اعقبار آمیزشی مدارک مرهّیگری ،سه سال تعیوین شوده اسوت و هورای تمدشود مجویّز
آمیزش ،مرهّیان محقرم میظّف هه شرکت در دورههای هازآمیزی و کسب امقیاز قبیلی از اشن دورهها میهاشند.
 .3کلّیة دورههای مرهّیگری هه صیرت اردوشی و پییسقه هرگزار میشید.
 .4در صیرتی که مدرس سطح هاالتر هرای هرگزاری دوره وجید داشقه هاشد هرای هرگزاری هر سطح از دورههای ترهیت مرهّی،
میهاشست از مدرّسانی ها مدارک مرهّیگری سطیح هاالتر هه عنیان کادر آمیزشی ،سید جست.
 .5مالک قبیلی در آزمین پاشانی تمامی دورههای ترهیت مرهّی صعیدهای ورزشی ،داشقن حداقل معدّل آزمینهای عملی 14
و حداقل معدّل آزمین کقبی  12و نداشقن نمرۀ ک تر از  10در تمامی آزمینها و اخذ نمره قبیلی در دورههوای تئویری
سازمان و ارائه پاشاننامه میهاشد.
 .6شرکت در آزمین ورودی و اخذ شراشط قبیلی هرای حضیر در دوره الزامی است.
 .7ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین در هر میطع (کادر آمیزشی  ،فنی وکارآمیزان ) .

********************
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامه برگزاری دوره مربیگری درجه  3کو ه نوردی با اسکی
پیشنیاز دوره
 .1دارا هیدن مدرک کارآمیزی پیشرفقه شخ و هرف.
 .2دارا هیدن حداقل سنّ  22سال تمام ،در روز ثبتنام.
 .3دارا هیدن مدرک تحصیلی حداقل دشپل .
 .4مشخّص هیدن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبتنام هرای داوطلبان مرد.
 .5دارا هیدن حک کارآمیزی پیشرفقه کیه نیردی ها اسکی و گذشقن حداقل شکسال از تارشخ اخذ آن.
 .6شرکت و قبیلی در آزمین ورودی دوره مرهیگری.
 .7تمامی قبیل شدگان ملزم هه گذراندن شک دوره کارورزی ها هماهنگی کارگروه کیهنیردی ها اسکی میهاشند.
مدارکی که داوطلب ،هنگام ثبتنام در دوره ،میبایست به همراه داشته باشد
 .1شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از آخرشن مدرک تحصیلی که مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.
 .2شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از حک کارآمیزی پیشرفقه کیه نیردی ها اسکی و حک کارآمیزی پیشورفقه شوخ و هورف کوه
مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.
 .3نقاشج تأئیدشدۀ دورۀ تئیری وزارت ورزش و جیانان ؛
 .4شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از صفحة اوّل شناسنامه که مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.
 .5اصل کارت ملّی؛
 .6اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری؛
 2 .7قطعه عکس تمامرخ جدشد ،در قطعِ 3x4؛
 .8ارائه گیاهی صحت و سالمت پزشکی (جسمی و روحی)
 .9ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین در هر میطع (کادر آمیزشی  ،فنی وکارآمیزان ) .
وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره
ردشف

نیع

تعداد

ردشف

نیع

تعداد

1

چیب و فیکس کیه اسکی

 1دست

9

هیل

 1عدد

 1جفت

10

عینک اسکی

 1عدد

3

کرامپین مخصیص چیب

 1جفت

11

پیشاک گیرتکس

 1دست

4

هاطیم

 1جفت

12

هارنس کیه نیردی

1عدد

5

پیست

 1جفت

13

2

کف

کیه اسکی

کرامپین کف

 1جفت

6

ترنسییر

 1عدد

14

کاله کاسک

1عدد

7

میل سینداژ

1عدد

15

کاراهین

3عدد

8

کلنگ کیه نیردی

 1عدد

16

تسمه

 3عدد
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

وساشل عمیمی ( کیله ،کیسه خیاب ،کاله و پیشاک مناسب و  ). . .و غذای شخصی
وسایل ،امکانات و تجهیزات عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره
 .1راشانه ،لیازم کمک آمیزشی ،واشتهرد (تخقهسفید) و چند عدد ماژشک مخصیص آن در رنگهای مخقلف.
 .2محیط مناسب جهت هرگزاری دروس تئیری دوره.
نحوه برگزاری آزمون ورودی دوره مربیگری درجه  3کوه نوردی با اسکی
 آزمین کقبی
 آزمین عملی :آزمین عملی شامل:
 .1انقخاب مسیر و تحلیل آن
 .2صعید در مسیر ها شیب و سخقی مقیسط
 .3فرود در مسیر ها شیب و سخقی مقیسط
 .4کار ها ترنسییر
 .5انجام تست پروفیل هرف
شرایط ویژة برگزاری دوره
 .1دوره آمیزشی در محیط کیهسقان که امکان میاجهه ها شراشط دشیار نیز در آن وجید داشقه هاشد و شامل صعید و فرود هوا
کیله و ها رعاشت نکات اشمنی هرگزار می شید.
 .2مسیر آمیزشی کارآمیزی پیشرفقه در مکان های امن که خطر رشزش ههمن نداشقه هاشند اما در محیط کیهسقان ،قاهل اجرا
است و هاشد شامل صعید و فرود ها کیله نیز هاشد.
 .3ظرفیت هر دورۀ ترهیت مرهّی درجة  3کیهنیردی ها اسکی ،حداکثر  8نفر است که ها حضیر  2مدرّس ( 1مدرس هوه ازای
هر  4نفر) درجه  2هرگزار میشید.
 .4طیل دورۀ ترهیت مرهّی درجة  3کیه نیردی ها اسکی ها احقساب زمان آزمین  4 ،روزِ  8ساعقی میهاشود کوه هاشود شوامل
حداقل شک شب ماندن در محیط کیهسقان هاشد.
 .5اشن دوره هه صیرت مقیالی هرگزار میگردد.
 .6قبیلشدگان در آزمین پاشانی دورۀ ترهیت مرهّی درجة  3میظّفاند تا حداکثر ظورف مودّت  5مواه پاشانناموة مرهّیگوری و
نمرات دروس تئیری مرهّیگری درجه  3ترهیت هدنی خید را جهت تکمیل مدارک هوه کوارگروه کویه نویردی هوا اسوکی
فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی ارائه نماشند .اشن مهلت تنها ها نظر رئیس کارگروه کیه نیردی ها اسکی و فیوط
درصیرت وجید دالشل میجّه قاهل تمدشد هیده و درغیر اشن صیرت و عدم ارائة ههمیقع میارد مذکیر در مهلت میورّر ،کولّ
دورۀ اششان «باطل» است.
 .7پاشاننامة دورۀ ترهیت مرهّی درجة  3کیه نیردی ها اسکی میهاشست هانظر واحد مرهیان کارگروه کیه نیردی ها اسکی هاشد.
سرفصل های برگزاری دوره
شامل کلیه میاردی ست که در دوره های کارآمیزی میدماتی و پیشرفقه آمیزش داده می شیند.

********************
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شیوه نامه برگزاری دوره مربیگری درجه  2کو هنوردی با اسکی صعودهای
ورزشی
پیشنیاز دوره پیشنیاز دوره
 .1دارا هیدن حداقل سنّ  25سال تمام ،در روز ثبتنام.
 .2مشخّص هیدن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبتنام هرای داوطلبان مرد.
 .3دارا هیدن مدرک مرهّیگری درجة  3کیه نیردی ها اسکی.
 .4دارا هیدن مدرک مرهی گری درجه  3شخ وهرف.
 .5دارا هیدن مدرک مرهی گری درجه  3اسکی آلپاشن.
 .6دارا هیدن کارت هازآمیزی ها درجة مدرّسی کیه نیردی ها اسکی.
 .7ارائة مدارک الزم مبنی هر حضیر آمیزشی در حداقل  3دورۀ کارآمیزی میدّماتی و  2دورۀ کارآمیزی پی رفقه؛ هه عنیان مدرس ( .شورط
مدرس هیدن در دوره کارآمیزی پیشرفقه ها تیجه هه اشنکه تعرشف اشن دوره طی همین شییه نامه از کارآمیزی میدماتی تفکیک می شید
از سال  1399مالک عمل قرار خیاهد گرفت)
 .8آشناشی ها زهان انگلیسی.
 .9آشناشی ها راشانه.
 .10شرکت و قبیلی در آزمین ورودی ترهیت مرهّی درجة  2کیه نیردی ها اسکی.
 .11تمامی قبی ل شدگان ملزم هه گذراندن شک دوره کارورزی ها هماهنگی کارگروه کیه نیردی ها اسکی میهاشند.
مدارکی که داوطلب ،هنگام ثبتنام در دوره ،میبایست به همراه داشته باشد
مدارکی که داوطلب ،هنگام ثبتنام در دوره ،میبایست به همراه داشته باشد
 .1شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از مدرک مرهّیگری درجة  3کیه نیردی ها اسکی که مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.
 .2شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از مدرک مرهّیگری درجة  3شخ و هرف که مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.
 .3شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از مدرک مرهّیگری درجة  3اسکی آلپاشن که مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.
 .4نقاشج تأئیدشدۀ رسمی دورۀ تئیری وزارت ورزش و جیانان.
 .5شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از صفحة اوّل شناسنامه که مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.
 .6اصل کارت ملّی.
 .7اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری.
 .8اصل کارت هازآمیزی.
 2 .9قطعه عکس تمامرخ جدشد ،در قطعِ .3x4
 .10ارائه گیاهی صحت و سالمت پزشکی (جسمی و روحی)
 .11ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین در هر میطع (کادر آمیزشی  ،فنی وکارآمیزان ) .
وسایل ،امکانات و تجهیزات عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره شرایط برگزاری دوره
 .1اشن دوره آمیزشی در محیطی ها امکان تجرهه شراشط دشیار و ها رعاشت نکات اشمنی هرگزار می شید.
شو ظرفیت هر دورۀ ترهیت مرهّی درجة  2کیهنیردی ها اسکی ،حداکثر 8نفر است که ها حضیر  2مدرّس هرگزار میشید.
 .aتبصره :اولین دوره مرهی گری درجه  2کیه نیردی ها اسکی ها تیجه هه اشن که تاکنین دوره مرهی گری درجوه  2و شوا
درجه  1هرگزار نشده است می تیاند از هین واجدشن شراشط که در آزمین ورودی قبیل شده اند هه صیرت ه آمیزی
و ه ارزشاهی ها انقصاب سرپرست هرگزار شده و نقیجه ها محاسبه میانگین نمرات اخذ شده تعیین شید.
 .3طیل دورۀ ترهیت مرهّی درجة  2کیه نیردی ها اسکی ها احقساب زموان آزموین  3 ،روزِ هوا حوداقل شوک شوب شوب موانی در
کیهسقان و هه دور از امکانات شهری هرگزار می شید.
 .4اشن دوره هه صیرت اردوشی مقیالی هرگزار می شید.
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گر قبیلشدگان در آزمین پاشانی دورۀ ترهیت مرهّی درجة  2میظّفاند تا حداکثر ظرف مدّت  5ماه پاشانناموة مرهّیگوری و نمورات
دروس تئیری مرهّیگری درجه  2ترهیت هدنی خید را جهت تکمیل مدارک هوه کوارگروه کویه نویردی هوا اسوکی فدراسویین
کیهنیردی و صعیدهای ورزشی ارائه نماشند .اشن مهلت تنها ها نظر رئیس کارگروه کیه نیردی ها اسکی و فیط درصیرت وجید
دالشل میجّه قاهل تمدشد هیده و درغیر اشن صیرت و عدم ارائة ههمیقع میارد مذکیر در مهلت میرّر ،کلّ دورۀ اششوان «باطل»
است.
 .6پاشاننامة دورۀ ترهیت مرهّی درجة  2کیه نیردی ها اسکی میهاشست هانظر واحد مرهیان کارگروه کیه نیردی ها اسکی هاشد.

********************
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شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه دوره پایان نامه
شرکتکنندگان دورههای ترهیت مرهّی ،میظْف شدهاند تا درصویرت کسوب امقیواز قبویلی از آزمینهوای پاشواندوره و فارغالقّحصویلی،
مکقیههای را ههعنیان پاشاننامه ،درهارۀ میضیع میرد عالقة خید که پساز طرح شدن در کوارگروه کویه نویردی هوا اسوکی فدراسویین
کیهنیردی و صعیدهای ورزشی ،تصیشب میشید؛ آماده و هه اشن کارگروه ارائه دهند .اشن پاشاننامه هالطبع میهاشست وشژگیهاشی داشقه
هاشد و نیشقار آن مطاهق اسلیب و چارچیب خاصّی تهیه شده هاشد .اشن وشژگیها در زشر آمده است:
ویژگیهای ظاهری پایاننامه
 .1قطع صفحاتA4 :
 .2نیع جلد :سخت (گالینگیر) هه شکی از رنگهای :مشکی ،سرمهای ،سبز شا قرمز
 .3نرمافزار واژهپرداز MS Word :نسخة  2003هه هاال.
 .4رنگ مقن :قل مشکی هر روی زمینة سفید.
 .5صفحات مقن دارای کادر ساده ها رنگ دلخیاه و ضخامت ()2 pt.روی جلد :مانند صفحة نمینه (شکل .)1صفحهآراشی :هر شک روی
کاغذ (پشت سفید)
 .7.2تعداد خطیط هر صفحه 24 :سطر
 .7.3تیرفقگی اوّل هر سطر 0/8 :سانقیمقر
 .7.4تراز خطیط (Justify Low :)Alignment
 .7.5چین خطیط (Right-to-Left :)Direction
 .7.6قل فارسی مقن (BMitra :)Style Normal
 .7.7قل التین مقنCalibri :
 .7.8اندازه و سبک قل فارسی مقنRegular،14 :
 .7.9اندازه و سبک قل التین مقنRegular ،12 :
 .7.10تنظیمات صفحة کاغذ:
Margins: Top:3 cm, Bottom:1.5 cm, Left: 1.5 cm, Right: 2 cm, Gutter: 1 cm, Gutter Position: Right, Orientation:
)شکل Portrate; (2
Layout: Section Direction: Right-to-Left, Headers and Footers: Different first page, From edge: Header: 1.5 cm,
)شکل Footer: 0.5 cm, Line spacing: Multiple At: 1.5; (3

نمینه در ذشل آورده می شید.
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 .7.11نیع قل
 .7.12نیع قل التین عناوشن فصلهاArial :
 .7.13اندازه و سبک قل فارسی عناوشن فصلها ،Regular ،20 :وسطچین
 .7.14اندازه و سبک قل التین عناوشن فصلها ،Bold ،18 :وسطچین
 .7.15نیع قل فارسی عناوشنِ دشگر (از  Heading 2هه هاال)BYagut :
 .7.16نیع قل التین عناوشنِ دشگرTimes New Roman :
 .7.17قل پانیشتها مانند قل مقن امّا اندازۀ قل فارسی  10و اندازۀ قل التین  8هاشد.
 .7.18شمارۀ پانیشتها در هر صفحه از شک شروع شید.
 .7.19اعداد شکرقمی هه حروف (مانند :شک ،دو ،سه و  )...و اعداد دورقمی هه هاال هه عدد ذکر شید.
 .8صیرت دقیق التین تمام اصطالحات شا نام مکانهای فرنگی میجید در مقن (فیط در اوّلینهاری کوه آن اصوطالح آموده اسوت) در
پانیشت ذکر شید.
یی هرای ضبط اعالم (نامهای خاصّ) درخصیص شکلها شا لفظهای چندگینة اعالم ،ضوبط دقیوق را میتیانیود از منواهع اشنقرنقوی شوا
فرهنگهای معقبر پیدا نماشید.
 .10درصیرت لزوم و هرای خیان ههقر مقن میتیانید از حرکتگذاری هر روی حروف نیز اسقفاده کنید.
توجّه :گذاشقن کسرۀ اضافه هرای خیان ههقر مقن هسیار کارساز است .امّا نباشد در حرکتگذاری حروف ،افراط نمید.
 .11تارشخ های میالدی مندرج در مقن همگی هه تارشخ هجری شمسی تبدشل شید و هر دو در مقن هیاشد .روش آوردن تارشخ در مقن هه
عنیان نمینه هه اشن صیرت خیاهد هید :پنجشنبه  22فیرشة 2009م 1/.اسفند 1387ش .شا در میردی که فیط سال ذکر میشید،
ههصیرت2009 :م1387/.ش.
 .12اندازه و سبک قل فارسی عناوشنِ دشگر :از شمارۀ  Bold ،20شروع شوده و هور عنویان فرعیتور دو شوماره کیچوکتر میشوید.
تیرفقگی مقن از دست راست نیز از صفر میلیمقر شروع شده و در هر عنیان فرعیتر 2 ،میلیمقر اضافه میشید.
 .13اندازه و سبک قل فارسی عناوشنِ دشگر :از شمارۀ  Bold ،18شروع شوده و هور عنویان فرعیتور دو شوماره کیچوکتر میشوید.
تیرفقگی مقن از دست راست نیز از صفر میلیمقر شروع شده و در هر عنیان فرعیتر 2 ،میلیمقر اضافه میشید.
 .14ارائة فاشل تهیةشده در محیط ( MSWordنسخة  2003هه هاال) ،هه ه راه نسخهای از آن ها کارهرگت  PDFها قاهلیت جسوقجی در
دو لیح فشرده و شک نسخه چاپی.
چیدهمان صفحات پایاننامه
 .1صفحة اول :صفحه عنیان ،شبیه شکل ()1
ه صفحة دوم :عبارات آغازشن مانند :هس ا ،...شعر ،عبارت مشهیر و مانند اشنها.
 .3صفحة سیم :نظرشة اسقاد شا اسقادان راهنما و امضاء اششان.
 .4صفحة چهارم :مشخّصات کقابشناسی پاشاننامه
 .5صفحة پنج  :اطّالعات شناسنامهای ،نشانی دقیق پسقی ،راشانامه ( )emailتهیهکننوده و فهرسوت اهو ّ سویاهق فنّوی ،تخصّصوی و
آمیزشی وی در زمینة صعیدهای ورزشی.
 .6صفحة شش  :تشکر و قدردانی
 .7صفحة هفق  :فهرست کلّی مطالب (فهرست فصیل پاشاننامه در شک صفحه) .در اشنجا از ذکر فهرست تفصیلی خیدداری شید.
 .8صفحة هشق هه هعد :پی گفقار
فارسی عناوشن فصلها (BTitr :)Heading 1
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 .9مقن پاشاننامه (هر شک روی کاغذ و صفحات فرد) .آغاز فصیل از اهقدای صفحة فرد هعدی.
 .10پساز پاشان مقن پاشاننامه :از اهقدای صفحة فرد هعدی ،درج فهرست تفصیلی مطالب [در صیرت صالحدشد تهیهکننده].
 .11پساز فهرست تفصیلی :از اهقدای صفحة فرد هعدی ،درج فهرستهای اعالم (نماشهها) [درصیرت صالحدشد تهیهکننده].
 .12پساز فهرستهای اعالم :از اهقدای صفحة فرد هعدی ،درج مشخّصات کقابشناسی تمامی مناهع و مآخذ ها رعاشت اصیل و قیاعود
کقابشناسینیشسی (هند  25را هبینید).
 .13تصاوشر مقن :حقیالمیدور رنگی ،ها وضیح حداقلّ  dpi 150و هلندی (ارتفاع) حداکثر  12سانقیمقر هاشد .در ذشل هر تصیشر منبعی
که اشن تصیشر از آن اخذ شده است ،ذکر شید .اگر تصیشر را شخص تهیهکننده شخصاً اشجاد کرده (طرح) شا گرفقه هاشد (عکوس)،
مشخّصات زمان ،محلّ تهیه و مشخّصات فنّی تصیشر (مانند فاصلة کانینی ،نیع لنز ،سرعت عکسهرداری و  )...آورده شید.
 .14جداول مقن :تمامی جداول مقن میهاشست وسطچین و  Text Wrappingآن از نیع  Noneانقخاب شید.
 .15اسامی التین ها ارجاع در مقن اصلی هه پانیشس ( )Footerمنقیل شید.
 .16اگر نیاز هه تیضیحی وشژه دره ارۀ کلمه شا عبارتی در مقن وجید داشقه هاشد ،تیضیحات کافی ها ارجاع در مقن هه پوا نیشوت منقیول
شید.
 .17ذکر مناهع در مقن اصلی هه صیرت (نام خانیادگی نیشسنده ،تارشخ نشر ،شمارۀ صفحه) هاشد .مثال( :میی  )14 ،1380 ،شعنوی در
فهرست مناهع پاشانی ،هه دنبال مأخذی هگرد که نام خانیادگی نیشسندۀ آن «میی » و سال نشر آن  1380است .درضومن شومارۀ
صفحهای که اشن عبارت در آن قرار دارد 14 ،میهاشد.
 .18مناهع پاشانی هه ترتیب الفباشی نامخانیادگی مؤلّف و سپس دشگر اقالم کقابشناسی آورده شید .هه مثال زشر تیجّه کنید:
افشار ،اشرج؛ کقابشناسی فردوسی :فهرست آثار و تحیییات درهارۀ فردوسی و شاهنامه؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ چاپ سیم؛ تهران؛
 ،1382شاهک 8 :و  27و  6278و 964
 .19سرنیشس ( )Headerهر صفحه میهاشست ههصیرت زشر چیده شید:
«میضیع پاشاننامه در سمت راست هاال ،نام کامل تهیهکننده در سمت راست پاشین و شمارۀ صفحه در سمت چپ هاال ،همگی هوا قلو
 BMitraها اندازۀ  12و خطّی افیی ها ضخامت  pt. 2در زشر همه» مانند شکل زشر:
 50كاربرد بيومكانيك در بررسي ويژگيهاي فردي ورزشكاران در رشتة صعودهاي ورزشي
محمّدامين درستكار

********************
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دورههای هماهنگی و بازآموزی مربیان کوه نوردی با اسکی
پیشگفتار
ها تیجّه هه آشیننامههای ورزشی جاری کشیر ،اعقبار آمیزشی مدارک مرهّیگری ،طراحی و داوری سه سال تعیین شده است.
هدشن سبب هرای اشنکه فرد هقیاند در دورههای مقمادی هه آمیزش هپردازد ،وی ملزم هه شرکت در دورههای هازآمیزی است.
در دورههای هازآمیزی هه ههروزرسانی اطّالعات تخصّصی در رشقة میرد نظر پرداخقه میشید.
فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی جمهیری اسالمی اشران ،ها تیجّه هه اشن میضیع ،نوهتنها مرهّیوان ،هلکوه طرّاحوان
مسیر و داوران مسیر خید را نیز ملزم هه حضیر در دورههای هازآمیزی رشقة مقبیع خید نمیده است.
مرهّیان ،طرّاحان مسیر و داوران ها شرکت در اشن دورهها ،ضمن هه اشقراک گذاشقن تجرهیات خید ،در طی روند هازآمیزی هوا
نظرات و دشدگاههای ساشر ه کاران خید در کشیر آشنا شده و ه چنین هه هحث و تبادل نظور درهوارۀ دسوتآوردهای جدشود
آمیزشی و عملی رشقةخید میپردازند.
هدشهی است که شکی از ثمرات اشن دورههای ه آهنگی مرهّیان ،طرّاحان و داوران در زمینههای کاری است .چرا که در اشون
دورهها ها حضیر در کنار شکدشگر و کسب دان

روز از شک مجرای واحد ،شکسانسازی نظرات و تجرهیات و ه آهنگوی در

هاورهای مخقلف صیرت میپذشرد.
تمامی دورههای هازآمیزی در هر سطحی را تنها کارگروه کیه نیردی ها اسکی فدراسویین کیهنویردی و صوعیدهای ورزشوی
اعالم و هرگزار مینماشد .امّا اسقانهای کشیر میتیانند ها اعالم آمادگی ،میزهانی دورهها را هرعهده هگیرند ،هدشهی اسوت کوه
دراشن صیرت از امقیازات میزهانی هرخیردار خیاهند هید.
شراشط و جزئیات در زمان میقضی در هخشنامههای منظیم اعالم میگردد.

********************
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شیوهنامه برگزاری دورههای هماهنگی و بازآموزی مربیان کوه نوردی با اسکی
مقدّمه
مرهّیان ها شرکت در اشن دورهها ،ضمن هه اشقراک گذاشقن تجرهیات خید در طی روند آمیزش ها نظرات و دشدگاههای ساشر مرهّیان کشیر آشنا شده و همچنین
دستآوردهای جدشد آمیزشی و عملی در اشن دورهها میرد هحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
شکی از هزرگقرشن اهداف هرگزاری اشن دورهها ه آهنگی و هارآمیزی مرهّیان در زمینه تدرشس شکسان دروس عملی و نظری در قالب طرح درسهواشی اسوت
که فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی ارائه نمیده است .ه چنین حفظ آمادگی جسمانی و علمی مرهّیان هرای حضیر میفّوق در دورههوای آمیزشوی ،از
دشگر اهداف اشن دوره است .در پاشان دوره و ها تیجّه هه تیانمندیهای شرکتکنندگان و هر مبنای نمرۀ درشافقی اششان در آزمینهوای پاشوان دورۀ هوازآمیزی،
اششان میفق هه درشافت کارت آمیزشی ههعنیان مدرّس و شا مرهّی می شیند .مدرّس شخصی است که مسئیلیت فنّی و تدرشس در دوره را مسقییماَ هرعهده دارد
و مرهّی فردی است که زشر نظر مدرّس در دوره هه تدرشس میپردازد.
کسانی که هین دو دورۀ هازآمیزی سراسری میفق هه درشافت مدرک مرهّیگری میشیند ،تا هرگزاری اوّلین دورۀ هازآمیزی فیط میتیاننود هوه عنویان مرهّوی در

دوره حضیر شاهند و هرای اخذ مجیّز آمیزش مسقیل خید میهاشست در اوّلین دورۀ هازآمیزی شرکت نماشند.

پیشنیاز دوره
 .1دارا هیدن مدرک مرهّیگری کیه نیردی ها اسکی منطبق ها سطح دورۀ هازآمیزی در حال هرگزاری؛
مدارکی که داوطلب ،هنگام ثبتنام در دوره ،میبایست به همراه داشته باشد
 .1شک هرگ رونیشت (فقیکپی) از مدرک مرهیگری کیه نیردی ها اسکی  ،منطبق ها سطح دورۀ هازآمیزی در حال هرگزاری ،که
مرجعی ذیصالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.
 .2معرّفینامه از هیئت کیهنیردی و صعیدهای ورزشی اسقان؛
 .3اصل کارت ملّی؛
 .4اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری؛
 2 .5قطعه عکس تمامرخ جدشد ،در قطعِ 3×4؛
 .6ارائه گیاهی مسقند مبنی هر فعالیت مفید در امر آمیزش
 .7ارائه گیاهی صحت و سالمت پزشکی (جسمی و روحی)
 .8ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین در هر میطع (کادر آمیزشی  ،فنی وکارآمیزان ) ؛
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وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دورهها
شرکتکنندگان میظّفاند تا وساشل انفرادی میرد نیاز در آخرشن دورۀ آمیزشی ترهیت مرهّی کوه در آن شورکت نمیدهانود را هوه هموراه
هیاورند .هدشهی است که تغییرات الزم ههصیرت هخ نامههای رسمی ازطرشق فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی اعالم خیاهود
شد.
وسایل ،امکانات و تجهیزات عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره
 .1محیط مناسب در طبیعت
 .2راشانه ،لیازم کمک آمیزشی؛ واشتهرد (تخقهسفید) ،وشدئی پروژکقیر ،پرشنقر و چند عدد ماژشک مخصیص آن در رنگهای مخقلف؛
 .3محیط مناسب جهت هرگزاری دروس تئیری
شرایط ویژة برگزاری دورهها
 .1در هر دورۀ هازآمیزی مرهّیان کیه نیردی ها اسکی  ،ههازای هر  20نفر ،حضیر  2مودرّس الزاموی اسوت( .در مویاردی کوه
مدرسان از خارج از کشیر حضیر هه رسانند اشن تعداد تا  30نفر قاهل افزاش

است)

 .2طیل دورههای هازآمیزی و ه آهنگی مرهّیان کیه نیردی ها اسکی ها احقساب زمان آزمین 2 ،روزِ کامل میهاشد.
 .3اشن دوره هه صیرت مقیالی هرگزار میگردد.
 .4مالک قبیلی پاشه در آزمین پاشانی اشن دوره ،کسب حداقل معدّل  14در آزمینهای عملی و حداقل معودّل  12در آزموین
کقبی دروس نظری و نداشقن نمرۀ ک تر از  10در تمامی آزمینها است.
 .5هرگینه تغییر در هخ نامههای مرهیطه اعالم میگردد.

********************
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ساختار اجرایی دورههای آموزشی صعودهایرح وظایف سرپرست دورههای آموزشی
سرسسسسرپرست دوره های آموزشی
تعریفها
دوره :هه هر فعّالیّقی اع از آمیزشی ،مساهیه ،انقخاهات تیمی ،اردوهای تیمی ،هرنامههای کیهنیردی و غیره که هنواهر هودف و میصوید
خاصّی در حیزۀ عملکرد فدراسیین و هیئتهای کیهنیردی و صعیدهای ورزشی کشیر جمهیری اسالمی اشران ،انجام میشید ،در اشن
آشیننامه ،دوره اطالق میگردد.
سرپرست :سرپرست شخصی است که ههمنظیر اداره ،مدشرشّت ،سازماندهی و ه آهنگی در هر دوره هناهر حک مسئیل نهاد هرگزاری
دوره ،انقخاب میگردد.
شرایط احراز سرپرستی
 .1دارا هیدن حداقل سنّ  25سال تمام ،در هنگام صدور حک سرپرسقی.
 .2تیانمندی جسمانی الزم و مقناسب ها اجرای دوره.
 .3داشقن تجرهة مدشرشقی ،دراشت کافی و تیان تصمی گیری هه میقع.
 .4تیانمندی علمی ،فنی و تخصصی مقناسب ها دوره.
 .5دارا هیدن هیمة ورزشی معقبر که تارشخ انیضای آن حداقل شک ماه هی از تارشخ پاشان دوره هاشد.
 .6دارا هیدن حسن شهرت اخالقی و انضباطی.
 .7تیاناشی اشجاد روحیة ه کاری و تعاون ،و داشقن نفیذ کالم هه منظیر افزاش کیفیت دوره.
 .8تسلّط کافی هر زهان تخصّصی و عمیمی غالب و میردنیاز در دوره.
شرح وظایف سرپرست
 .1سرپرست دوره ،هاالترشن رکن مدشرشت و سازماندهی هر دوره هیده و مسئیلیت آنچه که مطاهق شییهنامهها ،قیانین و میورّرات
هه وی واگذار میشید ،در تمام طیل دوره ،هرعهده اوست.
 .2رعاشت کامل قیانین جاری کشیر.
 .3اجرای دقیق شییهنامههای هرگزاری هر دوره و عمل هه مفاد آنها.
 .4ه آهنگی الزم وکافی ها تمامی عیامل هرگزاری دوره ،ههوشژه ناظر آن دوره؛ ه چنین عیامل هیمی و محلّی و مراجع مخقلوف و
مرتبط ها میضیع ،ههمنظیر تسهیل در اجرای هرچه ههقر دوره.
 .5پیگیری مکاتبات و انجام امیر اداری مرهیط هه دوره.
 .6تالش در آمادهسازی مکان هرگزاری ،و تدارک و تجهیز ضرورشات میرد نیاز دوره ،پی از آغاز دوره.
 .7تهیة گزارش کامل ،دقیق و مکقیب از دوره ،طبق کارهرگ پییست.
 .8هررسی پی نهادها و نیطهنظرهای دشگر عیامل هرگزاری و ه چنین شرکتکنندگان و اتّخاذ تصمی ههمیقع و مناسب ،منطبوق
هر شراشط و وضعیت میجید.
 .9نظارت صحیح هر نحیۀ نگهداری از تمامی اوراق ،اسناد و مدارک و تکمیل و تحیشل ههمیقع آن ،هه میامات ذیرهط ،پساز پاشان دوره.

********************
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سرسسسناظر دوره آموزشی

شرح وظایف ناظر دورههای آموزشی
تعریفها
دوره :هه هر فعّالیّقی اع از آمیزشی ،مساهیه ،انقخاهات تیمی ،اردوهای تیمی و غیره که هناهر هدف و میصید خاصّی در حیزۀ عملکرد
فدراسیین و هیئتهای کیهنیردی و صعیدهای ورزشی کشیر جمهیری اسالمی اشران ،انجام میشید ،در اشون آشینناموه ،دوره اطوالق
میگردد.
ناظر :ناظر شخصی است که مسئیل نظارت دقیق هر کیفیّت و کمیّت هرگزاری دوره ،است .حک ناظر هناهر پی نهاد رئویس کوارگروه
مرهیطه و میافیت فدراسیین شا هیئت کیهنیردی و صعیدهای ورزشی ،صادر میگردد.
شرایط احراز نظارت
 .1حداقلّ  30سال سنّ در زمان اهالغ حک .
 .2داشقن مدرک مرهیطه هه دوره مذکیر حداقل درجه 3
 .3تیانمندی جسمانی مقناسب ها میضیع میرد نظارت.
 .4تجرهة کافی در زمینة میضیع میرد نظارت.
 .5تیانمندی علمی ،فنّی و تخصّصی مرتبط ها میضیع میرد نظارت.
 .6داشقن هیمة ورزشی سال جاری.
 .7داشقن حسن شهرت اخالقی و انضباطی در حیزۀ میرد عمل.
شرح وظایف
 .1ناظر فردی مسقیل از دوره هیده و هر همة امیر فنّی و غیر فنّی آن ،نظارت و کنقرل دارد.
 .2ناظر میهاشست هر تمامی قیانین حاک هر هرگزاری دورۀ میرد نظارت و شییهنامههای مصیّب آن ،آگاهی کامل داشقه هاشد.
 .3ناظر میظّف هه پاسخگیشی هه هیچشک از عیامل اجراشی دوره ،در هر میامی که هاشند ،نیست.
 .4ناظر میهاشست درخصیص وظاشف محیّله کمال دقّت و رعاشت تمامی جیانب را هنماشد.
 .5ناظر میهاشست ها تذکّر مناسب ،مانع انجام هر عمل منجر هه آسیب جسمانی شا مرگ شرکتکننده شا عامول اجراشوی دوره،
شید.
تبصرۀ  :1تمامی عیامل ازجمله سرپرست دوره میهاشست هه تذکّر ناظر احقرام گذاشقه و نیطوهنظرهای وی را رعاشوت نماشنود .درغیور
اشن صیرت مسئیلیّت مسقیی عیاقب ناشی از آن ،هرعهدۀ سرپرست و عامل مسقیی میضیع خیاهد هید .مسلماً مراتب مذکیر در گزارش
ناظر قید خیاهد شد.
 .6ثبت و پیگیری نظرهای انقیادی شا اصالحی عیامل اجراشی ،شرکتکنندگان و اهالی هیمی نسبت هه نحیۀ هرگزاری دوره.
 .7ارائة نیطهنظرهای الزم و مناسب ها نیع دوره و مشاوره هه سرپرست دوره ،درصیرت نیاز.
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تبصرۀ  :2هدشهی است که سرپرست دوره مخیّر است تا نیطهنظرات ارائهشده از طرف ناظر را ههمیرد اجرا هگوذارد .و تبعوات حاصول از
اجرا شا عدم اجرای نیطهنظرات ناظر ،مسقییماً مقیجّه سرپرست دوره خیاهد هید.
تبصرۀ  :3ناظر دوره میهاشست تمامی مراتب فیق را در گزارش خید منعکس نماشد.
 .8ناظر حقّ دخالت در امر تدرشس را در دورههای آمیزشی ،ندارد .امّا درصیت مشاهدۀ تدرشس اشقباه شا خارج از طورح درس،
میهاشست هالفاصه شا در زمانی مناسب و ها درنظر گرفقن شأن مدرّس ،مراتب را هه وی مقذکّر شید.
 .9محدودۀ مسئیلیّت ناظر صرفاً مرهیط هه دورهای است که ههمیجب حک مأمیرشّت صادره ،عهدهدار نظارت هر آن شده است.
هناهراشن حضیر ناظر در دوره هاشی که در مجاورت دورۀ تحت نظارت وی در حال اجراست از مصادشق تخلّف ههشمار رفقه
و ممنیع است.
 .10شاشسقه است که ناظر ،هنگام هرگزاری دوره ،مکانی مناسب را هرای نظارت انقخاب نماشد که درحین تیجّوه و اشوراف هور
نحیۀ هرگزاری ،خللی در روند انجام آن اشجاد نگردد.
 .11ناظر میهاشست در تمامی مراحل هرگزاری دوره ،حضیر کافی و مؤثّر داشقه هاشد.
 .12ناظر میظّف است تا گزارش کامل نظارت هر دوره را طبق کارهرگهای پییست ،در پاشان دوره تهیّه و حداکثر ظورف 10
روز ،هه مسئیل کارگروه مرهیطه ،تحیشل نماشد.
تبصرۀ  :4ناظر میهاشست در هررسی خید از وضعیّت دوره ،دچار سهلانگاری و شا اغراق نشید ،و ضروری است که گوزارش خوید را هور
مبنای واقعیّت و هیک وکاست ارائه نماشد.
 .13ناظر مکلّف هه امضاء ذشل اوراق و مدارک مرهیطه و مشخّصه میهاشد و امضاء کارهرگهای میصیف ،مانع از ادای وظیفة
قانینی ناظر در ارسال گزارش دوره ظرف مهلت قانینی نیست.
 .14ناظر میظّف است تا هنگام شرکت در دوره ،حک نظارتی خید را هههمراه داشقه هاشد.

********************
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

فصل دوم
کـاربـرگهـا
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

در اشنجا چیزی ننیسید
کد شناساشی ثبت نام

شمارة شناسه 01

محلّ الصاق

کاربرگ ثبت نام و پذیرش

عكس

لطفاً اشن کارهرگ را ها خطّ خیانا و خیدکار مشکی تکمیل نماشید.
عنیان دوره  ....................................................................... :زمان هرگزاری ................................:مکان هرگزاری........................................................ :
نام پدر هه التین:
نام پدر:
نام و نامخانیادگی:
Full Name :

شمارۀ شناسنامه:
اسقان محلّ اقامت:
گروه خین:
شغل:
کد ملّی:
کدپسقی منزل:
نشانی منزل:

تارشخ تیلّد:

محلّ صدور:

میالدی

روز
/
/

ماه
/
/

سال

هیئت کیهنیردی و صعیدهای ورزشی اعزام کننده:
شمارۀ کارت هیمة ورزشی:
آخرشن مدرک و رشقة تحصیلی:
وضعیت تأهل:
ملیت:
مذهب:
دشن:
راشانامه:

تلفن منزل و همراه:
بخش سنجش سالمت

اخطار :پاسخ هه تمامی پرس ها الزامی است .اطّالعات نادرست ،در هنگام هروز فیرشتهای پزشکی ،اقدامات درمانی را تحتالشّعاع قرار داده و خطرناک است.
خیر









 1و ضرهة مغزی شا آسیب واردشده هه سر
 2و مشکالت چشمی شا گیشی (هیماری شا جرّاحی)
 3و حمالت گیجکننده (غ شا تشنّج)
 4و تیهرکلیزشس ،آس  ،هرونشیت
 5و مشکالت قلبی شا تب روماتیسمی
 6و فشار خین هاال شا پائین
 7و آنمی و لیسمی شا اخقالالت خینی
 8و دشاهت ،هپاتیت شا زردی

هلی









 9و زخ معده و دشگر مشکالت معده

 

 10و مشکالت کلیه ،مثانه
 11و فقق (پارگی)
اگر پاسخ شمارۀ « 22هلی» است ،علّت تحت درمان هیدن خید را هنیشسید:

 
 

هلی









 12و هیماریهای ذهنی شا ضعف عصبی
 13و اعقیاد هه دارو شا الکل
 14و جرّاحی شا تیصیهشده هرای انجام عملِ جراحی
 15و مشکالت پیسقی شا آلرژی
 16و حسّاسیت هه دارو
 17و حسّاسیت هه گزشدن حشرات
 18و حسّاسیت هه گرد و غبار
 19و اسقفاده از داروهای تجیشزشده ههصیرت منظ
 20و هیماریهوای اسوقخیانی شوا مفصولی ،شکسوقگیها ،دررفقگیهوا،

مفاصل مصنیعی ،آرترشت ،درد ناحیة پشت
 21و H. I. V

 22و آشا شما در حال درمان هسقید؟


خیر












هیماریهای دشگر شا ضاشعاتی که در هاال از آنها نام هرده نشده و شما هه آنها مبقال هسقید را هنیشسید:
اشن جانب  .......................................................ضمن تأشید مطالب فیق ،مسئیلیت ناشی از تمامی پی آمدهای ممکن هرای خید ،در مساهیه را میپذشرم.

شرکت نامهرده در مساهیه امکانپذشر است /نیست.

امضاء

نام و نام خانیادگی و امضاء مسئیل پذشرش
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

شمارة شناسه 02

کاربرگ دریافت مدارک ثبت نام
عنیان دور ه ....................................................................... :زمان هرگزاری ................................:مکان هرگزاری........................................................ :

ردشف

نام و نامخانیادگی

کد ملّی

مسئیل محقرم ثبت نام ،در سرسقینهای خالی جدول فیق ،عنیان مدارک الزم هرای ثبت
نام را ها تیجّه هه دوره آمیزشی در حال هرگزاری و طبق شییهنامة مرهیط؛ درج نماشید.

نام و امضای مسئیل ثبتِ نام و پذشرش

35

فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه 03

کاربرگ دریافت شهریة ثبت نام
عنیان دور ه ....................................................................... :زمان هرگزاری ................................:مکان هرگزاری........................................................ :

ردشف

نام و نامخانیادگی

کد ملّی

نیدی

شماره
فی هانکی

مبلغ پرداخقی
(هه رشال)

جمع کل:
نام و نام خانیادگی و امضای مسئیل ثبت نام و پذشرش

نام و نام خانیادگی و امضای سرپرست دوره
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

شمارة شناسه 04
توجه :در این برگه ذکر

کاربرگ نظرخواهی و ارائة پیشنهاد

نام الزامی نیست.

عنیان دوره  ....................................................................... :زمان هرگزاری ................................:مکان هرگزاری........................................................ :
شرکتکنندۀ گرامی؛ اعالم نظر و پی نهادهای حضرت عالی میتیاند در کمّیت و کیفیت اشن دوره و دورههای مشاهه تأثیرگذار هیده و موا را در هور چوه
ههقر هرگزار نمیدن آنها شاری نماشد .ها سپاس و احقرام.
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه 05

کاربرگ خالصه مشخصات فردی شرکتکننده در دوره
عنیان دوره ................................................................................. :زمان هرگزاری :از  ................................تا  ................................مکان هرگزاری :اسقان.......................:شهرسقان.............................:منطیه...............:
ردشف

نام و نامخانیادگی
فارسی

شناسنامه
التین

اسقان محل شهرسقان
شماره
محل صدور
صدور

تارشخ تیلد
کد ملی

روز

ماه سال

محل تیلد
نام پدر

اسقان

شهرسقان

محل سکینت
شماره حک
اسقان شهرسقان پی نیاز

نظام وظیفه
(ذکر وضعیت)

تلفن تماس

نام و نام خانیدادگی و امضاء مسئیل تکمیل کارهرگ
 تکمیل اشن کارهرگ هرای تمامی دورهها اع از کارآمیزی ،مرهیگری ،طراحی ،داوری و ...هصیرت تاشپ شده الزامی است.
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه06 :

کاربرگ ریز نمرات دوره کارآموزی مقدماتی کوه نوردی با اسکی
محل هرگزاری:

تارشخ هرگزاری:
نمره فعالیقهای اجراشی
ردشف

نام و نام خانیادگی

نام و امضا مرهیان  /مدرسان:

شماره ملی

صعید

فرود

آشناشی ها
اهزار

عملیات نجات

اسقیل و قدرت
جسمانی

انضباط

کار
گروهی

نمره
آزمین
تئیری

نمره
نهاشی

تیضیحات
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه07 :

کاربرگ ریز نمرات دوره کارآموزی پیشرفته کوه نوردی با اسکی
محل
هرگزاری:

تارشخ هرگزاری:
نمره فعالیقهای اجراشی
ردشف

نام و نام خانیادگی

نام و امضا مرهیان  /مدرسان:

شماره ملی

صعید

فرود

اسقفاده از اهزار

کارگاه زدن

هییاک
کردن

اسقیل و قدرت
جسمانی

انضباط

کار
گروهی

نمره
آزمین
تئیری

نمره
نهاشی

تیضیحات
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه08 :

کاربرگ ریز نمرات دوره مربی گری کوه نوردی با اسکی
محل هرگزاری:

تارشخ هرگزاری:
نمره فعالیقهای اجراشی
ردشف

نام و نام خانیادگی

نام و امضا مدرسان:

شماره ملی

صعید

فرود

اسقفاده از
اهزار

کارگاه زدن

هییاک کردن

عملیات
نجات

اسقیل و قدرت
جسمانی

انضباط

کار
گروهی

نمره
آزمین
تئیری

نمره
نهاشی

تیضیحات
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه 09

کاربرگ جمع بندی نهایی دوره مربیگری

کد ملی

شماره شناسنامه

محل تیلد

نام پدر

محل صدور شناسنامه

معدل دروس عملی

نام و نام خانوادگی و امضاء

روز

ماه

سال

معدل دروس تئیری

تئیری سازمان ترهیت هدنی

ردشف

نام و نام خانیادگی

وضعیت نظام وظیفه

تارشخ تیلد

مدرک تحصیلی

تاریبخ تکمیل کاربرگ:

تعداد شرکت کنندگان:

منطقه طبیعی و نام سالن محل برگزاری

حک پی نیاز

تاریخ برگزاری از  ..............تا ...................

محل برگزاری

شهرستان محل برگزاری

پاشان نامه

عنوان دوره:

برگزار کننده:

استان محل برگزاری

شماره حک

مالحظات
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

شمارة شناسه 10

کاربرگ اطالعات حساب بانکی کادر اجرایی
عنیان دوره .................................................................... ... :زمان هرگزاری ................................:مکان هرگزاری........................................................ :

ردشف

نام و نامخانیادگی

سمت

تلفن همراه

شماره عاهر هانک

مالحظات

نام و امضاء مسئیل تکمیل کارهرگ
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

شمارة شناسه 11

کاربرگ الصاق عکس دوره آموزش
عنیان دوره ......................................................................:تارشخ هرگزاری .....................................

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

کد ملّی

کد ملّی

کد ملّی

کد ملّی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

کد ملّی

کد ملّی

کد ملّی

کد ملّی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

کد ملّی

کد ملّی

کد ملّی

کد ملّی

نام و امضاء سرپرست دوره

توجّه :تمامی عکسهای الصاقی میهاشست سال  ،جدشد ،هدون سیراخشدگی ،خطخیردگی و نشان مهر هاشد.
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

شمارة شناسه 12

کاربرگ گزارش ناظر دوره آموزش (صفحه  1از )2
این کاربرگ را ناظر دوره تکمیل مینماید.

عنوان دوره ..................................................................... :تاریخ برگزاری :از  ......................تا ......................
نام و نام خانوداگی سرپرست دوره...................................................... :
نام و نام خانوادگی ناظر دوره................................................ :
محلّ برگزاری:
اسقان ............................... :شهرسقان .................................... :شهر ................................. :منطیه.............................................. :

شمارة مجوّز برگزاری................................................................. :
برگزارکننده:
فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی:
هیئت کیهنیردی و صعیدهای ورزشی اسقان............................................................................................ :
هاشگاه/گروه کیهنیردی/آمیزشگاه:

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

سازمان/نهاد:

............................................................................................
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فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی
کارگروه کوه نوردی با اسکی

شیوه نامههای آموزشی

شمارة شناسه 12

کاربرگ گزارش ناظر دوره آموزش (صفحه 2از )2
شرح حوادث:

نقاط قوّت دوره:

نقاط ضعف دوره:

شرح تخلّفات دوره:

پیشنهادها و نقطهنظرها دربارة دوره:

نام و نام خانوادگی و امضای ناظر دوره
تاریخ:
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فدراسیون کوه نوردی وصعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه 13

کاربرگ گزارش سرپرست دورۀ آموزش (صفحة  1از )3
* این کاربرگ را سرپرست دوره تکمیل مینماید.
عنوان دوره ................................................................................. :تاریخ برگزاری :از  13......./......./.......تا 13......./......./.......
سرپرست دوره........................................................... :
ناظر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی............................................................................................................... :
نام کامل کادر اجرایی دوره:

محل برگزاری:
اسقان .............................. :شهرسقان ................................................ :شهر .................. ........................... :منطیه............................................... :
شماره مجوز برگزاری................................................................ :
برگزارکننده:

فدراسیین کیهنیردی و صعیدهای ورزشی □
هیئت کیهنیردی و صعیدهای ورزشی اسقان................................................................ :
هاشگاه /گروه کیهنیردی  /آمیزشگاه................................................................ :
سازمان  /نهاد................................................................ :
وضعیت شرکت کنندگان
تعداد شرکت کنندگان

سن کمینه

سن پیشینه

میانگین سنی
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فدراسیون کوه نوردی وصعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه 13

کاربرگ گزارش سرپرست دوره آموزش (صفحة  2از )3
مشخصات کادر برگزار کننده دوره آموزش
ردشف

نام و نام خانیادگی

شماره حک مأمیرشت

سمت

تلفن تماس

درجه مرهی گری -شماره کارت هازآمیزی

1
2
3
4
5
وضعیت مدرسین دوره
ردشف

نام و نام خانیادگی

انضباط
ع

خ

م

آراسقگی
ض ع

خ

م ض ع

مهارت در آمیزش
خ

آمادگی جسمانی

م ض ع

خ

تیاناشی علمی و فنی

م ض ع

خ

پی هینی میارد اشمنی

م ض ع

خ

م ض

1
2
3
4
5
ع= عالی

م= مقیسط

خ= خیب

ض= ضعیف

تلفن کارآموزان دوره
ردشف

نام و نام خانیادگی

تلفن تماس

* در صیرت نیاز جداول هاال تکثیر و ضمیمه شید.

ردشف

نام و نام خانیادگی

تلفن تماس
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فدراسیون کوه نوردی وصعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه 13

کاربرگ گزارش سرپرست دوره آموزش (صفحة  3از )3
شرح حوادث:

گزارش مختصر و زمان بندی روزانه:

صورت وضعیت مالی دوره
محل تأمین اعتبار:

شرح هزینهها:

توضیحات موردنیاز درباره صورت وضعیت مالی:

در صیرت میزهانی وهرگزاری تیسط هیئت اسقان

نام و امضاء سرپرست:

نام و امضاء مسئیل نهاد هرگزار کننده دوره

نام و امضاء رئیس هیئت کیه نیردی و
صعیدهای ورزشی اسقان هه همراه مهر هیئت
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فدراسیون کوه نوردی وصعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه 14

کاربرگ نتایج دورههای بازآموزی و هماهنگی مربیان
صفحة ........ :از........... :

معدّل دروس عملی

زمان هرگزاری ...............................:مکان هرگزاری........................................:

ردشف

تارشخ تیلد
نام و نام خانیادگی

کد ملی

نام پدر
روز

ماه

معدّل دروس نظری

عنیان دوره.......................................................................... :

نقاشج

سال

نام و نام خانیادگی و امضاء مدرسین دوره

نام و نام خانیادگی و امضاء سرپرست

نام و نام خانیادگی و امضاء ناظر

نام و نام خانیادگی و امضاء رئیس
کارگروه صعیدهای ورزشی فدراسیین
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فدراسیون کوه نوردی وصعودهای ورزشی
شیوه نامههای آموزشی

کارگروه کوه نوردی با اسکی

شمارة شناسه 15

کاربرگ عملکرد مربی کارورز
نام و نام خانیادگی کارورز  ......................................................................درجه  ......................شماره تماس .......................................

شماره مجوز حضور (اشن مجیز هاشد از سیی کارگروه صعیدهای ورزشی صادر گردد ) :

تارشخ تنظی کارهرگ :

نام و نام خانیادگی مدرس دوره:

شماره تماس :

نام و نام خانیادگی سرپرست دوره:

شماره تماس :

نام ونام خانیادگی ناظر:

شماره تماس :

عنیان دوره:

اسقان:
تارشخ هرگزاری:

تارشخ هرگزاری دوره:
سالن سنگ نیردی هرگزاری دوره:

شهرسقان:
نام منطیه طبیعی:

نقطه نظرات مدرس دوره:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

«کارنامه مربی کارورز»
ردشف

عنیان

1

انقیال مفاهی

2

آمادگی جسمانی

3

رعاشت نکات اشمنی

4

لیازم وتجهیزات آمیزشی

5

مدشرشت کالس

6

مسئیلیت پذشری

7

مهارت در تدرشس

8

مهارت علمی

9

مهارت فنی

10

مهارت در امقیاز دهی

امقیاز (  1تا ) 10

تیضیحات

جمع کل
*این فرم توسط مربی دوره تکمیل میگردد.
نام ونام خانوادگی  /امضاء مدرس دوره

نام ونام خانوادگی  /امضاء ناظر

