
 

 

 بسمه تعالی

 

 "های آموزشی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گذاری تمامی دوره نرخنامه  آیین"

 گردد. هایی که زیر نظر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برگزار می جداول پیوستی جهت استفاده برای دوره

  دستمزد عوامل اجرایی و آموزشی اشلجدول پرداخت  (1لیست شماره )ـ 

 های آموزشی(  های آموزشی )مقدماتی، پیشرفته و کارگاه کالسکلیه نرخ ثبت نام  (2لیست شماره )ـ 

اند سطح و شرایط مدرسی را احراز نمایند به آنان مربی و یا کمک مدرس گفته  تمامی مربیانی که در آخرین دوره بازآموزی نتوانسته -1

 شود.  می

 شود.  های داخلی آنها محاسبه می نامه ها مطابق با آیینها و نهاد کسر مالیات و کسورات سازمان -2

هزینه رفت و آمد، اسکان و تغذیه کادر اجرایی به عهده میزبان است و مبنای پرداخت هزینه رفت و آمد زمینی بوده و بر اساس  -3

 شود. قیمت روز بلیط اتوبوس و یا قطار محاسبه و با دریافت رسید توسط مجری و یا میزبان پرداخت می

 شود. الزحمه مربی محاسبه می ازای هر جلسه یک چهارم روز حق ـ مبنای پرداخت مربیان شیفتی سالن به4

 شود. ساعت در کل برنامه یک روز اضافه محاسبه می 10برای رفت و برگشت بیش از  -5

درصد به مبلغ مذکور اضافه  25ر شب باشد به ازای ه  مانی می شود و نیازمند شب های آموزشی که در طبیعت برگزار می دوره -6

 درصد خواهد بود.  20خصوص برای رشته صعودهای ورزشی رقم مذکور    شود. در این می

 نوردی، غارنوردی، کوهنوردی با اسکی سنگنوردی، برف، دره مقدماتی شامل:های  دورهـ 7

نوردی، آبشاریخی،  جات فنی، امداد غار، پیشرفته غار، دیوارهبرداری غار، ن سنگنوردی، برف، نقشههای پیشرفته شامل:  دورهـ 8

 نوردی، کوهنوردی با اسکی دره

 ریال 000/100مبلغ    ـ هزینه ثبت و ارسال مدارک از سوی برگزارکننده به هیأت، به ازای هر نفر9

 ریال  000/100مبلغ       ـ هزینه صدور حکم توسط فدراسیون به ازای هر نفر10

 . درصد دستمزد روزانه قابل افزایش است 45تا سقف  1دار جدول شماره  موارد ستاره: تبصره* 

 باشند.  می 6: مربیان اردوهای هیمالیانوردی و راهنمایان کوهستان مشمول بند تبصره* 

ته تربیت بدنی التحصیل رش برگزار گردد( مدرسان فارغ 1)کالسی که در زمینه مرتبط با مربیان درجه  1: مدرسان درجه تبصره *

 در نظر بگیرند. ضمن تفاهم با میزبان درصد از نرخ حداقلی در جدول پیوستی 50الزحمه خود را با افزایش  توانند حق می

 باشند. نامه می ها مأمور اجرای هرچه بهتر و نظارت بر اجرای صحیح این آیین های کوهنوردی استان هیأت 

 گذاری  نامه نرخ یان و مدرسان فدراسیون موظف به رعایت آئینکلیه مجریان، مرب الزم به توضیح است

اگر شکایتی مبنی بر تخلف از سوی برگزارکننده یا  باشند. همچنین فدراسیون می این آموزشی های دوره

با طرفین به ثبت برسد، در صورت اثبات تخلف، نامه از  ورزشکاران و ... در خصوص عدم رعایت این آیین

  مه مذکور برخورد قانونی خواهد شد.نا متخلفین آئین

 ها نامه کمیسیون تهیه، تدوین و بازنگری آیین                                                                             

 



 1لیست شماره 
 

 جدول پرداخت حداقل دستمزد عوامل اجرایی و آموزشی
 

 عوامل اجرایی / آموزشی عنوان برنامه
 سطح برنامه

 ملی تانیاس

رد
و ا

ت 
قا

ساب
م

و
 ها

 2،500،000 1،550،000 سرپرست  ـ مدیر مسئول 

 1،900،000 1،350،000 ناظر 

 2،000،000 1،650،000 رئیس هیات داوری 

 2،000،000 1،650،000 گر  حمایت

 1،700،000 1،450،000 داور رده بند 

 2،000،000 1،650،000 سر طراح مسیر

 1،700،000 1،400،000 طراح 

 1،400،000 1،200،000 داور 

 1،600،000 1،350،000 گر )آنالیزور( تحلیل

 1،900،000 1،350،000 تدارکات و پشتیبانی 

 روزنهدستمزد  سمت  

های  دوره

 مدرسی

دوره های طراحـی / داوری /مربیرـری/   

ــا ــازآموزی /هیمالی ــی/ ب ــوردی /  مدرس ن

 راهنمایان کوهستان  

 3،200،000  1مدرس درجه 

 2،650،000 1مربی )کمک مدرس( درجه 

 2،500،000  2مدرس درجه 

 1،900،000 2مربی )کمک مدرس( درجه 

 2،800،000 سرپرست  ـ مدیر مسئول

 2،500،000 ناظر

 2،000،000 تدارکات و پشتیبانی

 آموزشی

 دوره کارآموزی مقدماتی 
 1،750،000 مدرس

 1،350،000 س(مربی )کمک مدر

 های پیشرفته  دوره 
 2،000،000 مدرس

 1،400،000 مربی )کمک مدرس(

 محیط زیست ،  ،هواشناسی GPS 2،000،000 مدرس 

  2،000،000 مدرس صعودهای ورزشی 

 1،750،000 مدرس  شناسی ، غارپیمایی، بهمنکوهپیمایی 

 3،500،000 مدرس پزشکی کوهستان 

 1،700،000 مدرس ، مبانی جستجو در کوهستانقطب نما 

 1،500،000 مدرس کوهپیمایی همرانی 

راهنمایان 

 کوهستان
 1،500،000 ــ بلد محلی 

 

 

 ها نامه کمیسیون تهیه، تدوین و بازنگری آیین          



 2لیست شماره 
 

  های آموزشی مقدماتی، پیشرفته و کارگاههای آموزشی  کارآموز به دوره هرمبلغ ورودی 
 

 

 عنوان دوره ردیف
هزینه هر 

 )به ریال( نفر

مدت 

 دوره

 )روز(

تعداد نفرات 

 کننده شرکت

تعداد 

 مدرس

تعداد 

 مربی

 - 1 30  1 380،000 کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان 1

 - 1 30  1 380،000 کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان 2

 - 1 30  2 650،000 کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان 3

 - 1 12  2 750،000 نما خوانی و کار با قطب کارگاه آموزشی نقشه 4

 - 1 12  3 1،000،000 پیمایی کارآموزی کوه 5

 - 1 12  2 750،000 کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان 6

 1 1 8  3 2،100،000 نوردی کارآموزی سنگ 7

 1 1 8  3 2،100،000 کارآموزی برف  8

 1 1 8  4 2،650،000 نوردی درهکارآموزی  9

 - 1 12  2 750،000 دوره غارپیمایی 10

 - 1 30  1 380،000 زمین شناسی و مورفولوژی کارست 11

 1 1 8  3 2،100،000 کارآموزی مقدماتی غارنوردی 12

 - 1 12  3 950،000 برداری غار نقشه 13

 - GPS 850،000 2  12 1کارگاه آموزشی کار با  14

 - 1 5  4 2،800،000 یشرفته سنرنوردیپ 15

 - 1 4  3 2،700،000 نوردی دوره دیواره 16

 1 1 8  2 1،600،000 مبانی نجات فنی 17

 - 1 5  4 2،800،000 پیشرفته برف  18

 1 1 12  2 1،150،000 نوردی با اسکی کارآموزی کوه 19

 - 1 5  3 2،250،000 دوره آبشار یخی 20

 - 1 12  2 750،000 شناسی( نجات در برف )بهمن کارگاه آموزشی 21

 - 1 5  4 2،850،000 نوردی پیشرفته دره 22

 1 1 6  4 2،400،000 پیشرفته غارنوردی 23

 1 1 12  3 1،600،000 امداد و نجات در غار 24

 1 1 12  3 1،750،000 نوردی با اسکی پیشرفته کوه 25

 ـ 1 30  1 150،000 کوهپیمایی همرانی 26

 کنند و مربوط به کارآموز نیست. های فوق حضور پیدا می در دوره از خارج استان: تمامی بندهای زیر مربوط به مدرسان و مربیانی است که توجه 

 شود. هزینه رفت و آمد، اسکان و تغذیه کادر اجرایی به عهده میزبان بود و به ارقام باال اضافه می -1

 تن دستمزد مدرس یا مربی و هزینه صدور احکام در نظر گرفته شده است.ـ مبالغ باال با در نظر گرف2

 شود. به و به مبالغ باال اضافه میهای ایاب و ذهاب، اسکان و تغذیه مدرس جداگانه توسط مجری کالس محاس ـ هزینه3

 لغ باال با در نظرگرفتن سود باشگاه لحاظ شده است.ـ مبا4

 سقف دستمزد مربی، مدرس محاسبه گردیده است.ـ مبالغ باال با احتساب باالترین 5

 ها نامه کمیسیون تهیه، تدوین و بازنگری آیین         


