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 شناسه

ها، همکاری، همیاری و همراهی با احترام و شور و شعف، مراتب تشکر و قدردانی را از تمامی افرادی که طی سال
ایران سهیم بوده و یا هستند، اعالم دارد. همواره ورزشی خویش به طور مستقیم و غیر مستقیم در پیشبرد صعودهای 

 ی بی بدیل آن هستیم.هاهای بی حد و از خود گذشتگیمرهون تالش

 

 

 ناشر

 کمیته صعودهای ورزشی

 اولویرایش 

 1044تیر 

 
 :طراح جلد

 ناهید ناصری   

 

 با سپاس از:

 رتمیس فرشاد یگانه، فرزام دیانیآحسین مقدم، علیرضا کریم، 
ران مجید اسکندری، محسن مختاریان، کاماقبال افالکی، حمید آسیابان، 

ا زاده، محمد طبیبی، علیرضعبدالرضا نقیب، اندامی، سید امیرگلشن حسینی
هدی زنده کار، ممسعود زینالی، اکبر ثابت، دار نژادمحمد امین حواله بالغی،

ه سعدیان و ممحمد رخصتی، منصوره گرجی، فاط، کار، ناصر سرور ماسوله
 خدیجه جهانبخش

 

 
 

 

 خوانید، حاصل یک عمر نیست،این نوشتار می آنچه شما در
 هاست .بلکه نتیجه عمر
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 اول دفتر

توسعه کمی، کیفی و روند رو به جلوی صعودهای ورزشی و میزان عالقمندی آحاد جامعه بویژه جوانان به ورزش سنگنوردی 

 گیر است.نمادین و چشم

 سنگنوردی در سراسر کشور قابل توجه و روز افزون است. یهاتهیه و تأمین امکانات، لوازم و تجهیزات وابسته بویژه احداث دیواره

در بسیاری از موارد بهره مندی و استفاده از امکانات برشمرده به لحاظ عدم نیروی متخصص تحت عنوان مربی در برخی از نقاط 

 کم برخوردار کشور تأمل برانگیز است.

ه نوردی و صعودهای ورزشی جناب آقای زارعی برگزاری از این رو طی هماهنگی و هم فکری با ریاست محترم فدراسیون کو

ها و اماکن سنگنوردی مطرح و مقرر گردید تا طرح جامعی تهیه و پس طی مراحل اداری های آموزش مربی راهنمای سالندوره

 اجرایی گردد.

از اهل  نظرات جمعیو کمیته صعودهای ورزشی حسب مسئولیت و وظیفه خطیر خود شیوه نامه پیش رو را منطبق بر تجربیات 

 نماید.نظر، خبرگان و هم کاران صعودهای ورزشی تهیه و ارائه می

های ها و قالبدارد، ضمن تالش و کوشش و با به کارگیری تمامی نیروهای بالقوه و با عبور از کلیشهنگاه به آینده ما را بر آن می

ی و اجتماعی و همچنین رعایت اصول فنی و استانداردهای الزم های جدید و نو منطبق برنظم، انضباط اداررایج و گشودن راه

 موجبات رشد و توسعه و اعتالی نام ایران را فراهم آوریم.

امید است در پرتو عنایات حضرت باریتعالی و حمایت همه جانبه تمامی همه جانبه مسئوالن ذیربط و تالش هم دلسوزان و 

 )انشااهلل(کوفایی پیش از پیش باشیم. عالقمندان به صعودهای ورزشی شاهد رشد و ش

 
 تهران

 1044تیر 

 مهدی داورپور
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 اهداف و خط مشی

 ترویج و اشاعه فرهنگ صعودهای ورزشی 

 توسعه کمی و کیفی صعودهای ورزشی 

 ساله کمیته صعودهای ورزشی 02انداز نگرش سازمان یافته به سند چشم 

 هدایت و کنترل انرژی 

  مصارفبهبود مدیریت منابع و 

 وریی در اختیار با حداکثر بهرهمندی از حداقل امکانات ویژهبهره 

 های سنگنوردیدر سالن ایمنی و استانداردسازی عملکرد 

 استفاده بهینه از امکانات، لوازم و تجهیزات 

 سازی امکانات در اختیارایجاد محرکی قوی به جهت فعال 

  های سنگنوردیی احتمالی در سالنهابودن آمادگی مواجهه با بحراندارا 

 توجه بر باورهای آیینی و ملی 

 تبعیت از قوانین جاری کشور 
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 بخش اول: اهداف اختصاصی

 سنگنوردی )حوزه صعودهای ورزشی( تحت عنوان  یهاجهت مسئول و مدیرفنی سالن تربیت نیروی کارآمد و مجرب

 مربی راهنمای صعودهای ورزشی.

  ها و اماکن سنگنوردی )حوزه صعودهای ورزشی(.ر ایمنی همه جانبه در سالنبکنترل و نظارت 

  های سنگنوردی در مواردی که کمبود مربی صعودهای بهره وری، فعالیت و همچنین استفاده بهینه از سالنایجاد چرخه

 ورزشی محرز است.

 ها  و استانداردهای الزم.ها، رویهها، دستورالعملمفاد شیوه نامه رعایت، نظارت و اجرای 

 

             
  



 نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 دوره آموزشی مربی راهنمای صعودهای ورزشیشیوه نامه برگزاری                            صعودهای ورزشیکمیته            

 

 7 

 

 بخش دوم: ضرورت و اهمیت

 سابقه است. استقبال آحاد جامعه به ویژهه گسترش بیب صعودهای ورزشی در سراسر کشور طی چند سال اخیر رورشد و توسعه 

های سرعت، سرطناب و های سنگنوردی با گرایشجوانان از ورزش سنگنوردی روز افزون است. در همین راستا احداث دیواره

ه نهاد و سازمانی باشد که دیوار ،شاید کمتر شهرستان هت. امروزاسزیاد بلدرینگ اعم از بخش خصوصی و دولتی قابل توجه و 

 یهانمادین است. بسیاری از دیوارهشامل تمرین خدمات حداقل نداشته باشند. کمبود مربی متخصص در این رابطه جهت ارائه 

 به لحاظ قوانین موجود فاقد مربی هستند.های سنگنوردی سالناحداث شده در 

حوزه ایمنی  فنی و مسائل ناظررو مبنی بر تربیت نیروی صعودهای ورزشی این فدراسیون با ارائه طرح جامع پیش از این رو کمیته

 نموده است. اقدامهای بدون مربی ها و دیوارهعنوان مربی راهنمای صعودهای ورزشی برای بازگشایی سالنتمرین تحت 
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 بخش سوم: تعاریف

  راهنمای صعودهای ورزشیمربی 

ها و اماکن سنگنوردی )حوزه صعودهای شود که با مهارتها و دانش مرتبط با صعودهای ورزشی در سالنبه فردی اطالق می
موزشی های آورزشی( آشنایی کامل دارد. براساس این شیوه نامه، فرد متقاضی با دارا بودن شرایط مقدماتی و سپری نمودن دوره

 گردد.ط مطلوب مربی راهنمای صعودهای ورزشی میذیربط با شرای

 حوزه فعالیت 

 و اماکن هاتواند در سالنط مطلوب فقط میهای آموزشی مربوطه با شرایمربی راهنمای صعودهای ورزشی پس از گذراندن دوره
 با رعایت شرح وظایف مندرج در این شیوه نامه اقدام به فعالیت نماید.دارای مجوز بهره برداری )مصنوعی( سنگنوردی 

 پیش نیاز شرکت در دوره 

 داشتن سالمت جسمی و روحی با تأیید پزشک 

  سال تمام 00دارا بودن 

 بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلمرا دا 

  که مدت یکسال از صدور آن گذشته باشد صعودهای ورزشیپیشرفته داشتن حکم 

 )مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه )برای مردان 

 )دارا بودن بیمه ورزشی سال جاری )معتبر 

  الزم بودن آمادگی جسمی، عملی، فنی و علمیدارا 

 مدت و مفاد آموزش دوره 

 ساعت( 61روز است. ) 0الف( مدت دوره 
 های مصوب()منطبق بر طرح درس ب( مفاد آموزش دوره

 ای ایمنیاستاندارده 

 هاها و آئین نامهمقررات، شیوه نامه 

 مباحث اخالقی، فرهنگی، حقوقی و انضباطی 

 قوانین صعود و فرود /حمایت 

 قوانین داوری 

 کمکهای اولیه 

 بهداشت فردی و محیط 

 و نظری مباحث تئوری 

  برگزاری دورهشرایط میزبانی 

  های تئوری و نظریمحل مناسب و استاندارد جهت برگزاری کالسداشتن 

 دارا بودن امکانات ویدئو پروژکشن، تخته وایت بورد، لوازم التحریر، کامپیوتر، پرینتر 

  بی جاندیواره مناسب و استاندارد با امکانات  شامل و عملی نظری ،های تئوریمحل مناسب جهت برگزاری دورهداشتن
 و... گیره، تشک، باالبرمانند 
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 تعداد کارآموزان و مربیان دوره 

 نفر 6مربی  ،نفر 6مدرس ، نفر 8 تعداد کارآموزان هر دوره 

 بهره مندی از مدرسان متخصص برای دیگر موارد آموزشی مانند کمکهای اولیه 

 آزمون و شرایط قبولی

 شود.اخذ آزمون در پایان دوره در دو بخش تئوری و عملی انجام می 

  است. 61و نمره عملی  60شرایط قبولی دوره کسب حداقل نمره تئوری 

 شرایط صدور حکم 

  پس از گذراندن دوره آموزشی با شرایط مطلوب صدور حکم توسط فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی صورت
 پذیرد.می

 ورزشی قابل صدور است. روند صدور حکم به صورت اتوماسیون پس از وصول گزارش دوره و تأیید کمیته صعودهای 

 چگونگی برگزاری دوره 
 .شودین دوره به دو صورت برگزار میا

 اییا منطقه ، استانی وسراسری تصوربه فدراسیون حسب نیاز سنجشی کمیته صعودهای ورزشی  الف(
 هااستانهای ورزشی بر تقاضای هیئت کوه نوردی و صعودبنا ب(

 مدرسان و مربیان دوره 
 شوند.انتخاب می 6 و 0 دوره از بین مربیان درجه مدرسان این

 شوند.انتخاب می 3مربیان دوره از بین مربیان درجه 
قدام توانند انموده، میسب کاند و شرایط مجاز را * فقط مدرسان و مربیانی که در آخرین دوره هاهنگی و بازآموزی شرکت نموده

 به آموزش نمایند.
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 چهارم: شرح وظایف مربی راهنمای صعودهای ورزشی بخش

 پس از احراز شرایط قبولی و اخذ حکم مربوطه فرد متقاضی، فعالیت رسمی ایشان به شرح زیر قابل اجرا است:
 رعایت کامل قوانین جاری کشور 

 رعایت کامل استانداردهای ایمنی، اخالقی، انضباطی 

 دخالت  نداشتن در آموزش 

  ویژه حمایت، لوازم و تجهیزات، تشک، روکش و امکانات جانبیه رعایت اصول ایمنی و فنی بنظارت کامل بر 

 هماهنگی کامل با مدیریت سالن و یا اماکن سنگنوردی و با دعوت رسمی و مکتوب 

 های ذیربطها و دستورالعملرعایت کامل شیوه نامه 

 خلق و شهرت توام با تواضع و فروتنی ندارا بودن حس 

 انتظام در امور محوله و اعتقاد به اصل مهم مسئولیت پذیری رعایت نظم و 

 استفاده مناسب و بهینه از لوازم و تجهیزات فنی استاندارد 

 آراستگی و بهره مندی از پوشش مناسب و حفظ بهداشت فردی، جمعی و محیط 

  سخیف و نسنجیدهرعایت ادب و حفظ احترام و اجتناب از تمسخر و به کارگیری الفاظ 

 مستمر با کلیه مسئولین ذیربط و همکارانو مساعی و هماهنگی الزم  تشریک 

 تواند پیشنهاد، تذکر و هشدار دهد و مسئولیت در مواردی که مربی صعودهای ورزشی در سالن حضور دارد مربی راهنما می
 عدم رعایت و اجرا برعهده مربی صعودهای ورزشی است

 اجرای مسئولیت و عدم خروج از محدوده مذکور تا انقضاء زمان مقرر. حضور مستمر، مؤثر و منظم در محدوده و زمان 

 مباالتی متکی بر رعایت احتیاط آنچنان که دقت و تأکید بر اجرای حرکات ورزشی متعارف و فارغ از هرگونه اهمال و بی
 گرا است.شایسته رفتار انسانی و آینده نگر، معقول و قانون

 رعایت شئونات اسالمی و عرفی 

 یج فرهنگ رقابت جوانمردانه، سالم و سازنده مبتنی بر توسعه پایدار ورزشیترو 

 های اجرایی مسابقات صعودهای ورزشی به جهت همراهی با ورزشکار و یا تیم آشنایی با قوانین داوری و دستورالعمل
 سنگ نوری برای اعزام به مسابقات صعودهای ورزشی )سنگنوردی(

  در صورت حضور اولیا ورزشکاران در سالنو گفتگو منش  ،در رفتاردقت 

  ت.فعالیت اسری و بهره برداهای سنگنوردی دارای مجوز مسئولیت مربی راهنمای صعودهای ورزشی فقط سالنحطیه 

 

 موفق باشید

 1044تیر 
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بدیهی است حسن انجام این شیوه نامه با همکاری و مشارکت جامعه فهیم صعودهای 

 پذیر است.ورزشی امکان

ارسال  dabir.msfi@gmail.comتوانند نظرات خویش را به نشانی تمامی عزیزان می

 نمایند.

عزیزانی را که نقطه نظرات و پیشنهادات خود را کمیته صعودهای ورزشی دست تمامی 

 شارد.فبه منظور ارتقای سطح دانش و اصالح این شیوه نامه ارسال نمایند، به گرمی می

 

 موفق باشید

 1044تیر 
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