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 نوردي و صعودهاي ورزشي مرزي فدراسيون كوه هاي برون نامه اجرايي برنامه آيين

 1393مصوب  / دیماه / 

ّيب  ٍسصؿيآ اهيبيَس  خوْيَس  اػييهآ ا يشاى        اػبػٌبهِ فذساػييَى  3هبدُ  17ثب اختيبسات حبكلِ اص ثٌذ 

هبدُ  22ًَسد  ٍ كعَدّب  ٍسصؿآ هـتول ثش  ه همذهِ ٍ  هشص  فذساػيَى وَُ ّب  ثشٍى ًبهِ اخشا آ ثشًبهِ ا يي

 ؿَد: يجلشُ ثِ ؿشح ص ش يلَ ت هآ 14ٍ 

 
 مقذهم

داًذ ثيشا  ؿيىَفب آ ٍ وؼيت اعتجيبس اخيليآ ٍ       ا  هآ ٍُ ثش يشثي  خؼوبًآ  ٍػيلِخْبى اهشٍص ٍسصؽ سا عي

وٌيذ  ٍ اص ًريش ػيبػيآ ًييض وؼيت       سٍص  چْشُ علوآ ثيـتش  پيذا هآ خب وِ ا ي اثضاس سٍصثِ فشٌّگآ  يب ثذاى

ِ سٍػي  ويِ    ا  اػ  وبساهذ ٍ هؤثش ثشا  اثجبت اعتجبسهلآ  اص ا ي اعتجبس دس هيبد ي ٍسصؿآ ٍػيلِ ّيب    ثَدخي

 ؿَد. ّب  ٍسصؿآ كشف هآ ويى ٍ ًيشٍّب  اًؼبًآ فشاٍاى ثشا  پيـشف  ٍسصؽ ٍ يَفيك دس عشكِ

ّب  ٍسصؿآ فشاييش اص يمبايب  ٍ ثيِ كيَست هغب جيبت       ّب ثب ًگشؽ ثِ ا ٌىِ هَفمي  ًبهِ وويؼيَى يذٍ ي ا يي

ّب  اعضاهيآ   ا ي ثبٍس اػ  وِ  ّيأت اختوبعآ ٍ هلآ دساهذُ اػ  ٍ ثب ًگبُ ثِ ا ٌذُ ٍ يأويذ ثش هَاسد فَق ثش

اعن اص اؿخبف حميمآ  ب حمَلآ  ػفيشاى ٍ ًوب ٌذگبى ا شاى ثَدُ  زا ثشخَد فيشم ٍ ٍاخيت داًؼيتِ  ايوي     

ًبهِ سا ٍػع  ثخـيذُ ٍ دس يشػين اّذاف  احتشام ٍ يىش ن ثِ ؿأى ٍاال  اًبى  هلبد ك ٍ ص شهدوَعِ ا ي ا يي

چٌييي   هشص  سا هلحَػ ًرش لشاس دّذ  ٍ ّن ّب  ثشٍى ٌوب ذ ٍ يوبهآ ثشًبهِاى يٌْب ثِ كعَدّب  ثلٌذ ثؼٌذُ ً

ّب  اعضاهآ دس لب ت يعييي ػغح لْشهيبًآ ٍ    حبػ اختٌبة اص اييف هٌبثع اًؼبًآ ٍ هب آ ٍ حوب   اص ّيأت ثِ

ّيب    ّييأت  هٌذ  اص علن سٍص ٍ فشاّن اٍسدى ؿشا ظ وبفآ ثشا  پـيتيجبًآ اص   ب ا دبد اهىبًبت اهَصؿآ ثب ثْشُ

ّب هٌغجك ثيب ليَاًيي خيبس  وـيَس      هٌذ وشدى ّشچِ ثيـتش ا ي ثشًبهِ اعضاهآ ثب اّتوبم ٍ ظُ ٍ اكشاس ثش لبًَى

 ًبهِ حباش ثٌوب ذ. الذام ثِ يذٍ ي ا يي
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 كليات و تعاريف –فصل اول 
 سٍد:  ّب  اختلبس  ص ش دس هفبّين هـشٍح هشثَط ثِ وبس هآ ًبهِ ٍاطُ دس ا ي ا يي -1 ماده 

ثِ  11/2/1381ّب  ٍسصؿآ اهبيَس  خوَْس  اػيهآ ا شاى وِ دس يبس خ  اػبػٌبهِ: اػبػٌبهِ فذساػيَى -ا ف

 يلَ ت ّيأت دٍ   سػيذُ اػ .

 ًَسد  ٍ كعَدّب  ٍسصؿآ ة. فذساػيَى: فذساػيَى وَُ

 ٍصاست ٍسصؽ ٍ خَاًبى ج. ٍصاست:

 هشص  د. ؿَسا: ؿَسا  ثشٍى

 ّب ًَسد  ٍ كعَدّب  ٍسصؿآ اػتبى ُ. ّيأت: ّيأت وَُ

ّب  فٌآ وِ يح  ًرش س بػ  فذساػيَى اهَسات هحَ يِ سا اًديبم خَاٌّيذ     ح. وويؼيَى: هـتول ثش وبسگشٍُ

 داد.

گيشدد ويِ ثشاػيبع     ّيب آ اعييق هيآ    ًَسد  ٍ كعَدّب  ٍسصؿآ ثِ هدوَعِ ثشًبهِ ّب  وَُ ثشًبهِ -2ماده 

ّيب ٍ ػيغَح هختليف     ّيب  اثيييآ فذساػييَى دس گيشا ؾ     ًبهِ ٍ ػب ش دػتَسا عول اػبػٌبهِ  هَاد ا ي ا يي

 ّب عجبسيٌذ اص: ؿَد  ا ي ثشًبهِ س ض   ػشپشػتآ ٍ اخشا هآ عشاحآ  ثشًبهِ

 ًَسد  ٍ كعَدّب  ٍسصؿآ )ػغح لْشهبًآ( هؼبثمبت وَُ ا ف. ثشًبهِ

 ًَسد  هعبدل ػغح لْشهبًآ ة.  ثشًبهِ كعَدّب  وَُ

 ج. ثشًبهِ اسدٍّب

 د. ثشًبهِ اهَصؿآ

 ّب  اعضاهآ ُ. ثشًبهِ ّيأت

ّيب    ًَسد  ٍ كعَدّب  ٍسصؿآ ؿبهل هؼبثمبت ا وپيه  لْشهبًآ خْبى  ثيبص   ثشًبهِ هؼبثمبت وَُ -3ماده 

ا ولليآ   سثيظ ثييي   لْشهبًآ اػيب  خبهْب  خْبًآ ٍ ػب ش هَاسد هـبثِ ا  اػ  وِ اص ػَ  هشاخع ر  اػيب آ 

 اعيم ٍ ثِ يأ يذ ٍصاست ٍسصؽ ٍ خَاًبى ٍ  ب وويتِ هلآ ا وپيه سػيذُ اػ .

ؿَد ويِ فبليذ    ًَسد  اعيق هآ ّب  وَُ ًَسد  هعبدل ػغح لْشهبًآ ثِ ثشًبهِ ثشًبهِ كعَدّب  وَُ -4ماده 

 ؿًَذ. ػبص  هآ ًبهِ  هعبدل َ  لْشهبًآ ثَدُ ٍ ثشاػبع هفبد هٌذسج دس خذٍل اويوِ ؿذُ ا ي ا ييػى

ثشًبهِ اسدٍّب ثب ّذف اسيمبء ػغح علويآ  فٌيآ  عوليآ ًفيشات ييين ٍسصؿيآ دس هيَاسد ر يش اخيشاء           -5ماده 

ًآ ٍ فٌآ اعضب  يين ٍ گشدد: ا ف. ثشًبهِ اسدٍّب ٍ كعَدّب  يوش ٌآ ثِ هٌرَس اسيمبء ػغح اهبدگآ خؼوب هآ

  ب اًتخبة ًفشات ثشيش

 ّب  خبف اهَصؿآ  ة. ثشًبهِ اسدٍّب  اهَصؿآ ثِ هٌرَس ؿشو  دس ثشًبهِ

 گشدد. ّب  هَاَع ا ي هبدُ هٌتح ثِ كذٍس حىن لْشهبًآ ًوآ ثشًبهِ تبصره:

ؿيشو  دس ثشًبهيِ   ؿَد وِ ًفش  ب ًفشات اعضاهيآ لليذ    ّب آ اعيق هآ ّب  اهَصؿآ ثِ ثشًبهِ ثشًبهِ -6ماده 

 ؿذُ اهَصؿآ يَػظ هشخع ثشگضاسوٌٌذُ دس وـَس هملذ سا داؿتِ ثبؿٌذ. ػبصهبًذّآ

گشدد وِ ًفش  ب ًفيشات اعضاهيآ يمبايب  ؿيشو  دس      ا  اعيق هآ ّب  اعضاهآ ثِ ثشًبهِ ثشًبهِ ّيأت -7ماده 

 ا وللآ ٍ  ب ػب ش هَاسد هـبثِ سا داؿتِ ثبؿٌذ. ّوب ؾ  ًوب ـگبُ  هدبهع ثيي
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رك -صل دوم ف   تقاضا و ارسال مذا
هعيي ٍ  يب هٌتخيت     تيم ورزشي ب  گروهيَاًٌذ دس لب ت  وليِ اؿخبف اعن اص حميمآ ٍ حمَلآ هآ -8ماده 

خْ  اخشا  ثشًبهِ هَسدًرش ثِ ّيأت اػتبى هشثَعِ هشاخعِ يب پغ اص يمذ ن يمبايبًبهِ  ًؼيج  ثيِ دس بفي      

 ّب  پز شؽ الذام ًوب ٌذ. فشم

ًبهيِ سػيوآ اص    يَاًٌيذ ثيب اسا يِ هعشفيآ     ّب  ًْبد  دٍ تآ هيآ  ّب  ػبصهبى ّب  ٍسصؿآ ٍصاسيخبًِ يين :1تبصره 

ّب  هَاَع ا ي هبدُ  ثِ فذساػيَى هشاخعِ  هذ ش   ٍسصؽ اسگبى هشثَعِ خْ  ثج  يمبابًبهِ ٍ دس بف  فشم

 ًوب ٌذ.

اػٌبد هٌذسج دس ا يي ا ييي ًبهيِ ثب يذ      ّب ٍ عشح ثشًبهِ كعَدّب ثِ ّوشاُ هذاسن ٍ وليِ يمبابًبهِ :2تبصره 

هبُ لجل اص اعضام يين خْ  ثشسػآ دس وويؼيَى ثشٍى هشص  فذساػيَى ٍ ػيپغ عيشح دس ؿيَسا      4حذالل 

 هشص  ٍصاست ٍسصؽ ٍ خَاًبى ثِ فذساػيَى يحَ ل ؿذُ ثبؿذ. ثشٍى

 اس خَاّذ گشف .ّب لش ّب  هَاَع ا ي هبدُ اص ػَ  فذساػيَى يْيِ ٍ دس اختيبس ّيأت فشم :3تبصره 

 ٍ حبٍ  هغب ت ر ل ثبؿذ:  PDF ٍ Wordيمبابًبهِ ثب ذ ثِ كَست فب ل  -9ماده 

 . همذه9-1ِ

 . يعييي ًَع ثشًبه9-2ِ

 . يـش ح اّذاف ثشًبه9-3ِ

ّب  كعَد للل  اسا ِ ًمـِ هؼييش ثيب يعيييي     . يعييي دليك هحل اخشا  ثشًبهِ )دس خلَف يوبهآ ثشًبه9-4ِ

 ثبؿذ( ٌغمِ  ووپْب ٍ للِ ا ضاهآ هآيوبهآ هـخلبت وبهل ه

 . يعييي فلل اخشا  ثشًبهِ ٍ هذت صهبى اى9-5

 ًبهِ( ا يي 10. يعييي اسوبى اخشا آ يين ثب روش ػو  )هغبثك هبدُ 9-6

 ّب  ثشًبهِ )اسص   س ب آ( . اعيم ّض 9-7ٌِ

 . اعيم ثشًبهِ يوش ٌآ ٍ اسدٍّب9-8

 . اعيم سصٍهِ ًفشات يين9-9

 يذاسوبت ثشًبهِ ٍ هلضٍهبت اًفشاد  ٍ ييوآ هَسدًيبص.  يؼ  9-10

 دٌّذُ خذهبت پـتيجبًآ دسخلَف اخشا  ثشًبهِ . يعييي ًحَُ پـتيجبًآ يين ٍ اؿخبف اسا 9-11ِ

. اػبهآ اعضب  يين ثب روش ػَاثك ٍسصؿيآ اًْيب )داساثيَدى حيذالل هيذاسن پيـيشفتِ ثيشف  پيـيشفتِ         9-12

احويش   ّب  اٍ ييِ ّييل   اع ٍ ووه پآ ؼتبى  َّاؿٌبػآ وبس ثب خآػٌگٌَسد  عجيع   همذهبيآ پضؿىآ وَّ

 ثبؿذ. ّب  ّيوب يبًَسد ( ا ضاهآ هآ ثشا  اعضب  يين

ّضاس هتيش  ٍ  يب  يه     7كعَد للل  2ثب ؼ  ػبثمِ حذالل  ّضاس هتش  هآ 8. هتمبايبى كعَد ثِ للل 9-13

 ّضاس هتش  سا دس وبسًبهِ خَد داؿتِ ثبؿٌذ.  8كعَد 

ّيضاس   6ّضاسهتيش  دس صهؼيتبى ٍ    5ثب ؼ  ػبثمِ كعَد ثِ للل  ّضاس هتش  هآ 7عَد ثِ للل هتمبايبى ك

 هتش  سا داؿتِ ثبؿٌذ.
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ثب ؼ  هذاسن هشيجظ اهَصؿآ )هذسن همذهبيآ د َاسُ ًَسد (  ّب ٍ للل فٌآ هآ هتمبايبى كعَد ثِ د َاسُ

 ِ ًوب ٌذ.ٍ سصٍهِ فعب ي  هشيجظ فٌآ سا خْ  ثشسػآ ٍ اعيم ًرش وويؼيَى اسا 

 ثبؿذ: ًبهِ ثِ ؿشح ر ل هآ ا ي ا يي 2ّب  هبدُ  اسوبى اخشا آ ّش ه اص ثشًبهِ -10ماده 

 ّب( ا ف. ػشپشػ  يين )اشٍس  دس يوبهآ ثشًبهِ

 (2ة. ػشپشػ  دٍم يين )اشٍس  دس ثشًبهِ ثٌذ ة هبدُ 

 (2 ج. هؼئَل فٌآ داسا  هذسن هشثيگش  فذساػيَى )اشٍس  دس ثشًبهِ ثٌذ ة ي ج هبدُ

 (2د. پضؿه هَسد يأ يذ فذساػيَى )اشٍس  دس ثشًبهِ ثٌذ ة ي ج هبدُ 

ًفش اخز هدَص هٌَط ثِ يب ييذ وويؼييَى    3يجلشُ: دس كَست يمبابّب  كعَد اًفشاد  ٍ  ب ييوْب  ووتش اص 

 ثشٍى هشص  فذساػيَى هآ ثبؿذ. 

ي ا يي ًبهِ ر ل يمبابًبهِ اخجبس  ا  10دسج اهضبء ٍ اثش اًگـ  ّش ه اص اسوبى اخشا آ هَاَع هبدُ  تبصره:

 ٍ ا ضام اٍس اػ .

 

 اه رد هيأت و فذراسيىن  ربرسي تقاضاانهم و فرم -فصل سىم 
ّب  هتمباآ  هَظف خَاّذ ثيَد ظيشف    ؿذُ يين ّب  يىويل ّيأت پغ اص دس بف  يمبابًبهِ ٍ فشم -11ماده 

ًبهِ  ًرش خيَد سا ثيِ    ثب ؿشا ظ هٌذسج دس ا ييّب ٍ اًغجبق اى  هبُ  ثب ثشسػآ يمبابًبهِ ٍ وٌتشل فشم هذت  ه

 ؿذُ( ثِ فذساػيَى اسػبل ًوب ذ. ّب  يىويل ّوشاُ اكل اػٌبد يين هتمباآ )اعن اص يمبابًبهِ ٍ فشم

صهبى هميشس دس ا يي هيبدُ      يَاًذ دس كَست عذم اعيم ًرش ّيأت دس هذت ػشپشػ  يين هتمباآ هآ :1تبصره 

 ه ّفتِ ثِ فذساػيَى ّوشاُ ثب هؼتٌذات اعيم يب حؼت هَسد ثشسػآ ٍ  هشايت اعتشام خَد ساحذاوثش ظشف

 گيش  ٍ اعيم ًرش گشدد. يلوين

فذساػيَى ظشف هذت  ىوبُ هبُ اص يبس خ دس بف  ًبهِ ّيأت ثِ ّوشاُ وليِ اػٌبد ٍ هذاسن ثب ؿشط  -12ماده 

ٍ ايوي ثشسػيآ يويبهآ     ( هَايَع سا دس وويؼييَى ثيشٍى هيشص  عيشح     11يىويل ثَدى اوب ن )ثشاثش هبدُ 

  اعيهآ هىتَة ثِ اعييع ّييأت ٍ    ًبهِ ًرش خَد سا دسخلَف ثشًبهِ هؼتٌذات ٍ اًغجبق اى ثب ؿشا ظ ا يي

 سػبًذ. ػشپشػ  يين هتمباآ هآ

پغ اص هَافم  فذساػيَى ثب ثشًبهِ هَسد يمباب  هشايت دس كَست ًيبص ثِ ّوشاُ هؼيتٌذات هشثَعيِ    -13ماده 

 ؿَد. َسا اسػبل هآخْ  كذٍس هدَص ثِ ؿ

يَاًٌذ ثيب سفيع ا يشادات     ّب آ وِ يمباب  اًْب هَسد لجَل ّيأت ٍ  ب فذساػيَى ٍالع ًگشد ذ هآ يين -14ماده 

ًبم ثشًبهِ دس وـَس هيضثيبى ثيِ پب يبى     وٌٌذُ ٍ هـشٍط ثِ ا ٌىِ هْل  ثج  ؿذُ اص ػَ  هشخع سػيذگآ اعيم

 م ًوب ٌذ.ًشػيذُ ثبؿذ ًؼج  ثِ ثج  هدذد يمبابًبهِ الذا

  دسخَاػ  وتجآ يغييش خض يبت ثشًبهِ  يَاًذ دس حيي ثشسػآ هَاَع دس فذساػيَى يين هتمباآ هآ -15ماده 

 خَد سا ثِ فذساػيَى اعيم يب دس كَست كيحذ ذ هَسد  حبػ لشاس گيشد.
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لشاف خَد سا اص اخيشا  ثشًبهيِ ثيِ فذساػييَى      يين هتمباآ هآ -16ماده  ذ يب لجل اص يلَ ت يمبابًبهِ دس ؿَسا  ًا ًَا ي

ًٍذُ ثب گبًآ هآ كَست سػيذگآ ثِ يمباب دس ّش هشحلِ اعيم ًوب ذ وِ دس ا ي  گشدد. ا  وِ ثبؿذ هتَلف ٍ پش

ت  –فصل چهارم   جرائم-تخلفات –تعهذا
ػشپشػ  يين هتمباآ پغ اص يلَ ت ًْب آ يمبابًبهِ دس ؿَسا هىلف خَاّذ ثَد عيٍُ ثش سعب ي    -17ماده 

 ّب  ص ش سا يْيِ ٍ ثِ فذساػيَى اسا ِ ًوب ذ: ًربهبت هشثَط ثِ خشٍج اص وـَس   ىآ اص اًَاع ٍثيمِ

 ٍثيمِ ًمذ  -1

 ًبهِ ثبًىآ اوبً  -2

 ٍثيمِ هلىآ -3

 چه ٍ ػفتِ -4

 وآاخز يعْذًبهِ سػ -5

يَاًذ دسخلَف اسا ِ ّشگًَِ خذهبت پـتيجبًآ فذساػييَى   يعييي ًَع ٍثيمِ ٍ عل  اخز اى وِ هآ :1تبصره 

ثِ يين اعضاهآ ٍ  ب هشثَط ثِ يخلفبت يين ٍ اعضب  اى دسخلَف اخشا  ثشًبهِ ثبؿذ ثِ يـخيق وويؼييَى  

 ثشٍى هشص  خَاّذ ثَد.

هيشص    وِ ًيبصهٌذ كذٍس هديَص اص ػيَ  ؿيَسا  ثيشٍى     ّب آ ًرش فذساػيَى دسخلَف ثشًبهِ : اعيم2يجلشُ 

 گشدد. ٍصاست ًجَدُ  يلَ ت ًْب آ يلمآ هآ

 ّوشاُ ثَدى ػشپشػ  صى ثش اػبع هلَثبت ٍصاست ٍسصؽ ثشا  ثبًَاى ا ضاهآ هآ ثبؿذ.  :3تبصره 

س يييش  يين هتمباآ هىلف خَاّذ ثَد ثشًبهِ هَسد يمباب سا ثشاػيبع هليَثِ ؿيَسا اخيشاء ًوب يذ د      -18ماده 

 كَست هغبثك  ىآ اص ثٌذّب  ص ش عول خَاّذ ؿذ: ا ي

چٌبًچِ يين هتمباآ ثذٍى عل  هَخِ )ثب يـخيق وويتِ اًضجبعآ( پغ اص كيذٍس هديَص ؿيَسا ٍ  يب      1-18

فذساػيَى )دس هَاسد  وِ ثشًبهِ ًيبص ثِ هدَص ؿَسا ًذاسد( اص اخشا  ثشًبهِ خَدداس  ًوب ذ اوي هعشفيآ ثيِ   

 هشص  هحشٍم خَاّذ ؿذ.  دسخَاػ  هدذد خْ  اخشا  ثشًبهِ ثشٍىاص  وويتِ اًرجبعآ

چٌبًچِ يين هتمباآ ثذٍى عل  هَخِ )ثب يـخيق فذساػيَى( ثشًبهِ هلَة ؿيذُ خيَد سا ثيب يغيييشات      ب.

اػبػآ اخشا ًوب ذ يب صهبى ثشسػآ ٍ اعيم ًرش وويتِ اًرجبعآ اص دس بفي  ّشگًَيِ پيبداؽ ٍ يؼيْييت ٍ  يب      

 حشٍم خَاّذ ؿذ.احىبم لْشهبًآ ه

 يـخيق يغييشات اػبػآ ثِ عْذُ وويؼيَى ثشٍى هشص  هآ ثبؿذ.: 1تبصره 

ّب  هـوَل ا ي هبدُ ثش اػبع وويؼييَى ثيشٍى هيشص  ييب پب يبى هيذت        ػشپشػ    ٍاعضب  يين :2تبصره 

ؿيَسا   هشص  هـيبثِ ثيب هديَص     يَاًٌذ ثِ ّوشاُ يين  ب گشٍُ د گش  دس اخشا  ثشًبهِ ثشٍى هحشٍهي  يين ًوآ

 ثشٍى هشص  ؿشو  ًوب ٌذ.

هشخع سػيذگآ ثِ يخلفبت ًبؿآ اص عذم سعب ي  هفبد ا ي ا يي ًبهِ وويؼيَى اًضجبعآ فذساػيَى  -19ماده 

  خَاّذ ثَد.
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يَاًذ ثب گضاسؽ فذساػييَى  ًؼيج  ثيِ اخيز خش ويِ ٍ خؼيبسات ٍاسدُ اص هحيل         وويتِ اًضجبعآ هآتبصره: 

 ًوب ذ.گيش   ؿذُ يلوين ّب  ػپشدُ ٍثيمِ

 ساري شرايط عمىمي –فصل پنجم 
ّيب  هخليَف    ثبؿذ گضاسؽ اخشا  ثشًبهِ يين اعضاهآ سا دس فشم ػشپشػ  يين هتمباآ هىلف هآ -20ماده 

 گضاسؽ وِ يَػظ فذساػيَى دس اختيبس يين لشاس خَاّذ گشف  يْيِ ٍ ثِ فذساػيَى اسا ِ ًوب ذ.

 ثبؿذ.  آ اشٍس  هآاهضب  فشم گضاسؽ يَػظ يوبهآ اسوبى اخشا: 1تبصره 

 19اػتشداد ٍثيمِ ٍ يعييي يىليف اى پغ اص اسا ِ فشم هَاَع ا ي هيبدُ ثيب سعب ي  يجليشُ هيبدُ      : 2تبصره 

 گيشد. كَست هآ

ثيٌيآ ًـيذُ يَػيظ     ًبهِ ٍ ػب ش هَايَعبت هيشيجظ پييؾ    اخشا آ ا يي  دس هَاسد ًيبص دػتَسا عول -21ماده 

 د.گشد فذساػيَى يْيِ ٍ خْ  اخشاء اثيغ هآ

االخيشا ثيَدُ ٍ ولييِ هميشسات       ًبهِ اص اٍل فشٍسد ي ػبل  ىْضاس ٍ ػيلذ ٍ ًَد چْيبس الصم  ا ي ا يي -22ماده 

 گشدد. هغب ش ثب اى  هلغآ هآ
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 «هاي اعساهي به هيواليا و ساير قلل رفيع جهاى فرم هخصوص تين»

 ارتفبع: ًبم للِ:

 تبريخ اعسام تين: هَلعيت للِ:

 ًبم ظرپرظت: هذت ثرًبهِ:

 هذت حضَر در كَّعتبى: ظرپرظت فٌي:

 تعذاد ؼركب يب ظبير ّوکبراى خبرجي: ؼركت طرف لرارداد:
 

 «هشخصات اعضاء»

 هالحظبت شْزستبى استبى ًبم ٍ ًبم خبًَادگي رديف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 پیش از اعزام
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 «فرم هشخصات اوليه»

 ًبم خبًَادگآ: ًبم:

 ؿوبسُ ؿٌبػٌبهِ/ وذ هلآ: يبس خ يَ ذ:

 ادسع:

 يلفي يوبع:

 ا ذ؟ ّب آ سا دس چِ يبس خآ گزساًذُ دٍسُا ف ي يبوٌَى چِ ويع ٍ 

 

 

 ّب سا ًبم ثجش ذ( ًَسد  ٍ عضَ   دس گشٍُ ًَسد  داس ذ؟ )يبس خ ؿشٍع وَُ ة ي چٌذ ػبل ػبثمِ وَُ

 

 

 

 ا ذ سا ًبم ثجش ذ؟)ثب روش ػبل ٍ فلل كعَد( ج ي كعَدّب  ؿبخق وِ دس ا شاى داؿتِ

 

 

 ا ذ؟ ّب اًدبم دادُ ّب آ ٍ ثش سٍ  وذام للِ ػبلّي ي كعَدّب  خبسج اص وـَس سا دس چِ 

 

 

 

 اهضبء:

 يبس خ:

  

 پیش از اعزام
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 «فرم هشخصات فردي و سوابق ورزشي»

 ًبم پذر:                        ًبم:                                             ًبم خبًَادگي:

 تبريخ تَلذ: شوبرُ شٌبسٌبهِ/ مذ هلي:

 ٍضعيت تأّل: تَلذ:هحل 

 هيشاى تحصيالت: ٍضعيت ًظبم ٍظيفِ:

 شغل: رشتِ تحصيلي:

 گزٍُ خَى: (:kgٍسى ) (:cmقذ ) شوبرُ ثيوِ ٍرسشي:

 تلفي هٌشل: ًشبًي هٌشل:

 تلفي هحل مبر: ًشبًي هحل مبر:

 

 ايذ ثِ تزتيت تبريخ: ّبي آهَسشي مِ گذراًذُ دٍرُ

 هنبى ثزگشاري ثزگشاريتبريخ  ًبم هزثي ًبم دٍرُ رديف
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ًَردي خبرج اس مشَر: ّبي مَُ تزيي ثزًبهِ فْزست هْن

 هسئَليت فزد در تين سزپزست ثزًبهِ سهبى اخزا هٌطقِ ًبم قلِ رديف
      

      

      

      

  

 پیش از اعزام
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 ًَردي سهستبًي داخل مشَر: ّبي مَُ تزيي ثزًبهِ هْنفْزست 

 هسئَليت فزد در تين سزپزست ثزًبهِ سهبى اخزا هٌطقِ ًبم قلِ رديف

      

      

      

 

 ًَردي: ًَردي ٍ ديَارُ ّبي سٌگ تزيي ثزًبهِ فْزست هْن

 هسئَليت فزد در تين سزپزست ثزًبهِ سهبى اخزا هٌطقِ ًبم ديَارُ رديف

      

      

      

      

 

 ًَردي: ّبي يخ تزيي ثزًبهِ فْزست هْن

 هسئَليت فزد در تين سزپزست ثزًبهِ سهبى اخزا هٌطقِ ًبم هسيز رديف

      

      

      

      

 

  

 پیش از اعزام
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 «فرم آهادگي جسواني»

 ًبم خبًَادگي: ًبم:

 تبريخ تَلذ: شوبرُ شٌبسٌبهِ:

 مبرت ثيوِ: شوبرُ ًبم پذر:

 (:kgٍسى ) (:  cmقذ )

 فشبر خَى: گزٍُ خَى:

 حذامثز ضزثبى قلت: حذاقل ضزثبى قلت )استزاحت(:

 تبريخ اخذ آسهَى: هحل آسهَى:
 

 

 

شوبرُ 

 ايستگبُ
 گيزًذُ ًبم ٍ اهضبء آسهَى ًتيدِ آسهَى هَارد آسهَى

  هتر                                 دليمِ 12تعت كَپر  1

  هتر ظبًتي                           پرغ طَل درجب 2

  تعذاد                     در دليمِ پرغ جفت دٍ طرف 3

  تعذاد                     در دليمِ درازًؽعت 4

  تعذاد كؽػ از هيلِ 5

 

  

 پیش از اعزام
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 «فرم پرونذه پسشكي كوهنورداى»

 تبريخ ثرًبهِ: عٌَاى ثرًبهِ:

  تبريخ ٍيسيت:

 

 هشخصات فردي

 تبريخ تَلذ: ًبم پذر: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

 ؼغل: حَزُ صذٍر: ؼوبرُ ؼٌبظٌبهِ/ كذ هلي:

 BMI)لذ(/ٍزى:                ٍزى: لذ:

  ٍضعيت تأّل: هيساى تحصيالت:

   آدرض هحل ظکًَت:

   ّبي توبض ضرٍري: ؼوبرُ

 

 تاريخچه و سوابق بيواري

   در حبل حبضر هؽکل خبصي داريذ؟ ـ آيب1

   فؽبرخَى  پبركيٌعَى  تؽٌج    ديبثتّبي ظيعتويك:  ـ ظَاثك ثيوبري2

  ّبي دظتگبُ گَارؼي  ثيوبري ّبي للجي ٍ عرٍلي  ثيوبري آظن ٍ تٌگي ًفط 

  ّبي كالشى ٍ اظکَالر  ثيوبري  ّبي دظتگبُ ادراري  ثيوبري

    تَضيح دّيذ.در صَرت هثجت ثَدى 

  ّبي فبهيلي: ـ ظَاثك ثيوبري3

  ؼذُ تبكٌَى: ـ الذاهبت درهبًي اًجبم4

  ـ ظير ثيوبري:5

  ـ دارٍّبي هصرفي )ًَع ٍ همذار هصرف(: 6

  ـ آيب ظبثمِ جراحي يب هصرف دارٍي خبصي را داريذ؟7

  ـ آيب ظبثمِ حعبظيت دارٍيي خبصي داريذ؟ 8

 

  

 

 پیش از اعزام
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 «پسشكي سوابق»

 جراحي يب تَصيِ ؼذُ ثِ عول جراحي: ضرثِ هغسي يب آظيت ٍاردُ ثِ ظر:

 هؽکالت پَظتي يب آلرشي: هؽکالت ثيٌبيي ٍ ؼٌَايي:

 حعبظيت ثِ دارٍّب: كٌٌذُ غػ يب تؽٌج: حوالت گيج

 حعبظيت ثِ گسيذى حؽرات: آظن ٍ ثرًٍؽيت:

 ٍ غجبر:حعبظيت ثِ گرد  هؽکالت للجي يب تت رٍهبتيعوي:

 طَر هٌظن: اظتفبدُ از دارٍّبي تجَيسؼذُ ثِ فؽبر خَى ثبال يب پبييي:

 ّبي اظتخَاًي يب هفصلي: ثيوبري اختالالت خًَي:

 ؼکعتگي يب دررفتگي: ديبثت، ّپبتيت يب زردي:

 هفبصل هصٌَعي ٍ آرترٍز يب درد كور: زخن هعذُ يب ديگر هؽکالت هعذُ:

 :H.I.Vايذز يب  هؽکالت كليِ ٍ هثبًِ:

 ّبي رٌّي يب ضعف عصجي: ثيوبري فتك )پبرگي(:

 اعتيبد ثِ دارٍ يب الکل: ظرهبزدگي:

 

 

 ّبي ديگر ٍ ضبيعبتي كِ در ثبال ثِ آًْب اؼبرُ ًؽذُ اظت: ثيوبري

 

 

 

 

 

 

 مٌتزل هذارك:

 كبرت هعتجر ثيوِ ٍرزؼي: عکط: گَاّي صحت ٍ ظالهت:

 

 

 

 پیش از اعزام
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 «اقذاهات پاراكلينيكي هوردنياز»

   هشخصبت فزدي:

 ًبم پذر: ًبم خبًَادگي: ًبم:

  رؼتِ ٍرزؼي: تبريخ تَلذ:

 اي: طَل هذت فعبليت ٍرزؼي ثِ صَرت حرفِ ظي ؼرٍع فعبليت ٍرزؼي:

   الذاهبت هَردًيبز:

  سبل: 06الف ـ اقذاهبت هَردًيبس ثزاي افزاد سيز 

 Blood, Group, Rh  CBC,diff  

 U/A  Bun, cr.  

SGOT,SGPT,ALKP    CBS.I.G,cholesterol  

Spirometery             C.X.Ray  ECG  

  سبل: 06ة ـ اقذاهبت هَردًيبس ثزاي افزاد ثبالي 

Densitometry  Tumor markers  

   د ـ ٍامسيٌبسيَى:

 كساز ٍ ديفتري )تَأم(  هٌٌصيت  ّپبتيت 

 تبريخ:

 كٌٌذُ هْر ٍ اهضبء پسؼك ٍيسيت

 

 

 

 

 

 

 

 پیش از اعزام
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 ًتبيح هعبيٌبت ثبليٌي )ًنبت هثجت(: 

   عالئن حيبتي:

 تعذاد ضرثبى للت: فؽبرخَى:

  تعذاد تٌفط: درجِ حرارت:

 ـ ظر ٍ گردى ٍ صَرت:1
 ـ هغس ٍ اعصبة هغسي:2
 ـ چؽن ٍ ظيعتن ثيٌبيي:3
 ـ گَغ ٍ ظيعتن ؼٌَايي:4
 ّب: ـ فك ٍ دّبى ٍ دًذاى ٍ لت 5
 ّب: ـ لفعِ ظيٌِ ٍ ريِ 6
 ـ للت ٍ عرٍق:7
 ـ ؼکن ٍ دظتگبُ گَارغ: 8
 ـ اًذام فَلبًي:9

 ـ اًذام تحتبًي:10
 ـ ظتَى فمرات ٍ اعصبة هحيطي:11
 ـ ٍضعيت رٍاًي، خلمي ٍ ؼخصيتي:12

 

 اقذاهبت پبرامليٌيني هَردًيبس

 ًتبيح اقذاهبت پبرامليٌيني:

 
 

 ارخبع ثِ سيستن تخصصي:
 هتخصص )در صَرت ضرٍرت ًَع تخصص هؽخص ؼَد(

 فيسيَتراپيعت                                      كبردرهبى                           گفتبردرهبى

 

 مٌٌذُ: هشخصبت پششل ٍيشيت
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي: 
 ؼوبرُ ًظبم پسؼکي:

 هْر ٍ اهضبء پسؼك

 مويتِ پششني فذراسيَى: ًظزيِ مبرشٌبسي
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

 ؼوبرُ ًظبم پسؼکي:
 تبريخ ٍ هْر ٍ اهضبء پسؼك كبرؼٌبض كويتِ پسؼکي

 پیش از اعزام
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 «هاي اعساهي به هيواليا و ساير قلل رفيع جهاى فرم هخصوص تين»

 ارتفبع: ًبم للِ:

 تبريخ اعسام تين: هَلعيت للِ:

 ًبم ظرپرظت: ثرًبهِ:هذت 

 هذت حضَر در كَّعتبى: ظرپرظت فٌي:

 ًتيجِ تيوي: ّبي خبرجي: تيوي تعذاد ّن
 

 «هشخصات اعضاء»

 رديف
ًبم ٍ ًبم 

 خبًَادگي
 شْزستبى استبى

سوت در 

 تين

هيشاى ارتفبع 

 صعَد
 هالحظبت

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 پس از بازگشت
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 «نوردي فرم ثبت حوادث كوه»

 ظبل: هبُ: رٍز: تبريخ ٍلَع حبدثِ: ظبعت *

 هحل ٍلَع حبدثِ: *

 هؽخصبت هصذٍم: *

  ٍزى: جٌط: ظي: ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

 عضَيت: *
 ًَردي:                                      ّيئت كَُ    

 
 

 
 ًَردي: گرٍُ كَُ

 
 آزاد:

 
 

 ًَردي ثِ ٌّگبم ثرٍز حبدثِ: ًَع فعبليت كَُ *

 ًَردي: ظطح آهَزغ كَُ ًَردي: ظبثمِ كَُ *

 ٍجَد دارد؟پيَظتِ  ٍلَع آيب ارتجبطي ثيي ثيوبي لجلي ٍ حبدثِ ثِ ظبثمِ ثيوبري: *

 ثبؼذ: آيب هصذٍم ثيوِ هي  ظبثمِ هصرف دارٍ: علت ثرٍز حبدثِ:

  ًَع هصذٍهيت ٍ ؼذت آى:

 ًحَُ اًتمبل هصذٍم ثِ ترتيت از هحل حبدثِ:

 زهبى اًتمبل ثِ اٍليي هركس درهبًي: هذت

 آيب ٌّگبم ثرٍز حبدثِ پسؼك يب اهذادگري ّوراُ هصذٍم يب گرٍُ ثَدُ اظت؟ *

 جَاة هثجت اظت چِ الذاهبتي تَظط ٍي تب اًتمبل ثِ اٍليي هركس درهبًي ثِ عول آهذُ اظت.چٌبًچِ 

ٍلـَع   كذاهيك از عَاهل هحيطي، گرٍّي ٍ يب ًمص تذاركبتي، خطبي اًعبًي، جذاؼذى از گرٍُ، تبريکي ٍ ... در تؽذيذ احتوـبلي هصـذٍهيت فـرد ثعـذ از    
 حبدثِ تأثير داؼتِ اظت؟

 گيري يب تؽذيذ ثرٍز حبدثِ: پيػًمػ ظرپرظت در  *
 ًمػ ظرپرظت در ّذايت تين ثعذ از حبدثِ:     

 ظير درهبًي ٍ ًتيجِ آى هختصراً ؼرح دادُ ؼَد: *
 
 

 آدرض ٍ تلفي توبض هعتمين ثب هصذٍم يب خبًَادُ هرثَطِ: *
 

 .دس كَست ثشٍص حبدثِ ثشا  ّش ًفش  ه فشم يْيِ ؿَد  

 پس از بازگشت
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 نام و نام خانوادگی سرپرست برنامه:      

 امضاء

 پس از بازگشت


