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 اند. ایران به دمی به قدمی یا درمی تالش نموده کوه نوردی با اسکیپیشبرد و اعتالی 
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 و خط مشی  اهداف

 

 نیردی ها اسکی کیهعالقمندان نسبت هه ی عمیمی هاارتیاء آگاهی. 

 ی تخصصی و عمیمی مناهع انسانی جامعه هدف.هاارتباط دان  و مهارت 

 تمرکز هر اسقیرار و نهادشنه شدن اسقانداردهای آمیزشی. 

 زشیتمرکز هر سیاست گذاری و الگیی شکپارچه مدشرشت آمی.  

 .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 

 و تجهیزات آمیزشی. هاههینه سازی فضا، زشر ساخت 

 ر آمیزشی.ت آمیزش در مناطق محروم ومرزی ها تکیه هر تیانمندسازی مناهع انسانی و اشجاد فرصت هراهتییش 

 ی آمیزشی.هااشجاد هماهنگی و انسجام در هرنامه 

 

 

******************** 
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 اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، حقوقی و انضباطی
 

 باشند.می ی آموزشی ملزم به رعایت اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، حقوقی و انضباطی زیرهادورهتمامی کادر اجرایی 
 ی ورزشی.هالیتی مرتبط ها فعاهاو شییه نامه هااعقیاد و القزام هه قیانین جاری کشیر هه وشژه قیانین و میررات و آئین نامه 

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

 داری در کلیوه امویر و یششوقناز جمله عودالت در گفقوار و سواشر اهعواد فرهنگوی و اجقمواعی و خ هارعاشت عدالت و انصاف در تمامی اهعاد و زمینه

 ی محیله و هدور از هر گینه حب و هغض و اعمال سالشق شخصی.هامسئیلیت

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

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

 وده موذکیر خروج از محد حضیر میثر و منظ  در محدوده و زمان اجرای مسئیلیت مبنی هر حداکثر آمادگی علمی و عملی و جسمی و روحی و عدم

 تا انیضا ساعت میرر.

 ی آمیزشی.هاناسب و حفظ ههداشت فردی جمعی و محیطی در محیطآراسقگی ظاهری و ههره مندی از پیش  م 

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

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

 رانوی معقیود رسوقه و شوک اشاحقرام و اجقناب از تمسخر و هه کارگیری الفاظ سخیف و نسنجیده آنچه که زشبنده شک انسوان وا رعاشت ادب و حفظ

 هاشد هرای تمامی دست اندرکاران و عیامل آمیزشی.می

 و هاورهوای ملوی  هاتحقرام هوه سونو ا ءآگاهی و آشناشی کادر اجراشی از میقعیت زمانی و مکانی و اشراف کامل در میرد زمان اجرای هرنامه ها اتکا

 مذهبی آئینی و قیمی. 

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

 ر رعاشوت احقیواط قکی هاالتی می راشج ورزشی فارغ از هر گینه اعمال و هی مبهادقت و تاکید هر اجرای حرکات ورزشی مقعارف و معییل ها فعالیت

 هاشد. می آنچنان که شاشسقه رفقار انسانی آشنده نگر و معییل

 شی.فراگیری و افزاش  فنین ارتباط جمعی و گروهی و ههره مندی از اصیل و رواهط صحیح و مناسب ها تمامی عیامل ورز 

  ی غیر ضروری حین اجرای مسئیلیت.هاپرهیز از دخالت و پرس 

 صاصی.ی مراحل آمیزش تیسط ارکان اجراشی هصیرت غیر اصیلی و اخقق، حماشت، تبلیغ، تنبیه در تمامعدم جانبداری، تشیش 

 

******************** 
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 کوه نوردی با اسکیهای آموزشی نامه برگزاری و ارسال مدارک دورهشیوه
 

 های آموزشیشرایط عمومی برگزاری دوره
 ی آمیزشی الزامی است .های دورهر هرگزاردرعاشت تمامی قیانین جاری کشیر  .1

نیردی و صوعیدهای های ترهیت مرهّی، داور و طرّاح مسیر در کشیر جمهیری اسالمی اشران، فدراسیین کیهتنها مرجع هرگزاری دوره .2
 ورزشی است.

ای آمیزشوی هونیردی و صعیدهای ورزشی اسقان، تنها مرجع رسمی مراودۀ مرسیالت و مکاتبوات اسوناد و مودارک دورههیئت کیه .3
 نیردی و صعیدهای ورزشی است. کیه های کشیر ها فدراسیینهرگزارشده در اسقان

 آقاها ها حضیر مدرّس پذشر نباشد؛ هرگزاری آن دوره، امکان]آقاشان[ های هانیاندر هرگزاری دوره هانی ]آقا[درصیرتی که حضیر مدرّس  .4
 ن هالمانع است.اسقا ورزش و جیانانتنها ها مجیّز ادارۀ کلّ  ]هانی[

از هرگزاری دوره، تمامی مکاتبات الزم هرای  یرر تعیین شده پسمتا مهلت نیردی و صعیدهای ورزشی اسقان میظّف است هیئت کیه .5
 هه انجام هرساند. نیردی و صعیدهای ورزشیهرگزاری دوره را ها فدراسیین کیه

نیردی و صعیدهای ه هیئت کیههش دوره و تمامی اسناد و مدارک دوره را روز فرصت دارد تا گزار 15نهاد هرگزارکنندۀ دوره، نهاشقاً  .6
از تارشخ درشافت، روز پس 10نیردی و صعیدهای ورزشی اسقان نیز میظّف است حداکثر تا ورزشی اسقان تحیشل نماشد. هیئت کیه
 ی ارائه نماشد:نیردی و صعیدهای ورزشاسناد و مدارک زشر را هه فدراسیین کیه

 در هر میطع )کادر آمیزشی ، فنی وکارآمیزان ( . پرتال فدراسیین از طرشقم ثبت نا .6.1
د  ؛ضمیمة اسناد و مدارک دورهاسقان هه نیردی و صعیدهای ورزشینامة هیئت کیهدرخیاست وک 
 ست.اسقان، الزامی ا ورزش و جیانانصل مجیّز ادارۀ کلّ اهای هانیان، ارائة درصیرت حضیر مدرّسان مرد در دوره .6.3
 (3؛)میاطع درجه شدۀ آزمین کقبی دروس نظری دورهق تصحیحاورا .6.4

 

 ماند.های مدارک و ... در هاشگانی هیئت هاقی میها، رونیشتنام، تعهّدنامههای ثبتها شامل کارهرگدشگر مدارک دوره .7
نویردی و دراسویین کیهف سوکیاکیه نویردی هوا های مصیّب کارگروه هاشست منطبق هر طرح درسها، میمفادّ آمیزشی تمامی دوره .8

 صعیدهای ورزشی هاشد.

چنین تأمین امکانات فنی الزم های آمیزشی مصیّب و ه های تردد، تهیه و ارائة طرح درسمزدها، هزشنهتأمین محلّ اسقیرار، دست .9
 هرای هرگزاری دوره، هرعهدۀ هرگزارکننده است.

 دوره را فراه  کند.اشمن هرگزاری  شراشط ،ضمن رعاشت مسائل اشمنی هرگزارکنندۀ دوره میظّف است .10
سویین ارت معقبور هوازآمیزی فدراکوهسوقند کوه دارای  کیه نیردی ها اسوکیهای آمیزشی تنها مدرّسانی مجاز هه تدرشس در دوره .11

 اشت.دوره در کنار مدرسان امکان آمیزش خیاهند دمرهیان هه شرح عنیان شده در هر  نیردی و صعیدهای ورزشی هاشند.کیه
 .و تارشخ معقبر هاشد« در میطع میرد آمیزش مدرّس»ا درجة شید که دارای کارت هازآمیزی ههه فردی گفقه میمدرّس  .12
 د.و تارشخ معقبر هاش« در میطع میرد آمیزش مرهّی»ا درجة شید که دارای کارت هازآمیزی همرهّی هه فردی گفقه می .13

 هه ترتیب زشر است. دی ها اسکیکیه نیرهای آمیزشی نام مقیاضیان در تمامی دورهروال ثبت .14

 ؛نیازهااحراز پی  .14.1
 ؛نام در دورههای مخصیص ثبتتکمیل کارهرگ شا کارهرگ .14.2
 ؛نام هدون هیچ ک  و کاسقیارائة مدارک هه مسئیل ثبت .14.3



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 

 

10 

 
گروه مواهنگی کواری مرهی گری ، طراحی و داوری ملزم هه گذراندن شک دوره کارورزی هوا ههاتمامی قبی ل شدگان دوره .14.4

 هاشند .  می یردی ها اسکیکیه ن

از صیرت عمیمی و کشیری هرگزار خیاهند شد، ها تیجّه هه شراشط روز و پی های آمیزشی که ههنام دورههای ثبتمیزان وجه هزشنه .15
 نیردی و صعیدهای ورزشی اعالم عمیمی خیاهد شد.طیر مسقیل و ازطرشق فدراسیین کیههر دوره هه هرای هرگزاری آن

ساکن در محل  های کارآمیزی میدماتی و پیشرفقه میظفند حقی المیدوراز مدرسان و مرهیاندهای مقیاضی هرگزاری دورهتمامی نها .16
 های همجیار اسقفاده نماشند.ها و اسقانهرگزاری دوره و شا شهرسقان

 کلوفمده اند مدرس یدا کرهر اساس اهمیت ضرشب پکه ی کارآمیزی پیشرفقه ، مرهیگری و  طراحی هارئیس دورهدر میاردی از   .17
 ثبت نماشد . محاسبه وضرشب ها احقساب  نمره کارآمیز را است

 هاشست ها فدراسیین هماهنگ گردد .می کلیه میارد پی  هینی نشده .18

نویردی و صوعیدهای  یمی قیانین جاری کشیر و تنها مرجع رسیدگی فنوی فدراسویین کویههینی نشده عمالخقاب میارد پی فصل .19
 شد.هاورزشی می

 رعاشت ههداشت فردی و قیانین جاری زشست محیطی، شهروندی و تیسعه پاشدار الزامی است. .20

 
 
 

 اخطار
 یع است.های آمیزشی ممندر تمامی دورهاسقانداردهای الزم اسقفاده از وساشل فنّی فاقد 

 

******************** 
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 کوه نوردی با اسکیی کارآموزی هادوره

 

 
 تعاریف

 کوه نوردی با اسکیوزی مقدّماتی دورة کارآم

یل اوّلیوة ها اصل پیست اسکی داخمسلط هه کیه نیردی در فصل زمسقان و  دارای تجرهههدف از هرگزاری اشن دوره، آشناشی داوطلبان 

 و گسقرش اشن ورزشی در سطیح همگانی است.هه صیرت آکادمیک  کیه نیردی ها اسکی

 

 اسکیکوه نوردی با دورة کارآموزی پیشرفتة 

هورای هواالهردن تیانواشی در  مراحل تکمیلیزی، ماشل هه فراگیری از اتمام دورۀ کارآمیرفقه، هرای آن دسقه از افرادی که پسدورۀ پی 

 هینی و طرّاحی شده است.هاشند، پی اجرای صعیدهای خید می

 .شندرئیس آشناشی داشقه ها هاشست قبل از حضیر در دوره نسبت ههها میکلیه شرکت کنندگان در دوره تذکر :* 

 

******************** 



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 
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 کوه نوردی با اسکینامة برگزاری دورة کارآموزی مقدّماتی شیوه
 

 نیاز دورهپیش
 .نامسال تمام، در روز ثبت 18دارا هیدن حداقل سنّ  .1

 در فصل زمسقان ی( و داشقن تجرهه کیهنیردستی)داخل پنشآلپا یتسلط کامل هه اسک .2

 

 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میه داوطلب، هنگام ثبتمدارکی ک

 ؛نامتکمیل کارهرگ ثبت .1

 از آن؛ نیشتو شک هرگ رو اصل کارت ملّیارائه  .2

 ؛اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری .3

 ارائه گیاهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .4

 آمیزشی ، فنی وکارآمیزان ( . در هر میطع )کادر پرتال فدراسیین از طرشقثبت نام  .5

 
 

 دورهین برای حضور در وسایل مورد نیاز داوطلب

 تعداد نیع ردشف تعداد نیع ردشف

1 
چیب و فیکس کیه 

 اسکی
 عدد 1 هیل 8 دست 1

 عدد 1 عینک اسکی 9 جفت 1 کف  کیه اسکی 2

 دست 1 پیشاک گیرتکس 10 جفت 1 کرامپین مخصیص 3

   11 جفت 1 هاطیم 4

   12 جفت 1 تپیس 5

   13 عدد 1 ترنسییر 6

   14 عدد1 میل سینداژ 7

 شخصی غذای و. . .(  و مناسب کاله، خیاب ،کیسه کیله)  عمیمی وساشل

 



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 
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 شرایط ویژة برگزاری دورة کارآموزی مقدّماتی

ت هوای حاشیه پیس در مکان های امن که خطر رشزش ههمن نداشقه هاشند و ترجیحا در مسیر آمیزشی کارآمیزی میدّماتی .1

 است.قاهل اجرا اسکی و ها دسقرسی نزدشک هه امکانات جاده ای 

 هه شرح زشر است: ظرفیت هر دورۀ کارآمیزی میدّماتی .2

  10  کیه نویردی هوا  نفر مرهی درجه سه 1+ کیه نیردی ها اسکینفر مدرس درجه سه  1نفر کارآمیز هه همراه

 کی آلپاشناس 3نفر مرهی درجه  1+ حداقل شک روز  اسکی

 اسوکی 3 هدرجو مرهوی نفور 1 روز شک+  کیهسقان اسکی سه درجه مدرس نفر 1 همراه هه کارآمیز نفر 5 شا و 

 آلپاشن

 هاشد.عقی میسا 8روزِ  3، و آمیزش تئیری طیل دورۀ کارآمیزی میدّماتی صعیدهای ورزشی ها احقساب زمان آزمین شا

 .شیدمی هرگزار  پییسقهتیاند هه صیرت اشن دوره می .4

 ها الزامی است.های اولیه و هماهنگی اداری هرای هرگزاری دورهرعاشت مسائل امداد و کمک .5

 .مناسب جهت هرگزاری دروس تئیری دورهاسقفاده از محیط و امکانات  .6

 ارائه طرح درس مصیب هر عهده نهاد و شا سازمان مقیلی هرگزاری دوره است. .7

 تدرشس طرح درس مصیب تیسط مدرس الزامی است. .8

آزمین کقبی دروس  در 14دل مع های عملی ودر آزمین 12الک قبیلی در آزمین پاشانی اشن دوره، کسب حداقل معدّل م .9

 ها است.در تمامی آزمین 10تر از نظری و نداشقن نمرۀ ک 

 در هر میطع )کادر آمیزشی ، فنی وکارآمیزان ( . ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین .10

 

 

 

 یآمیزشو یهواورهد یهرگزار یعمیم طششراو  یو انضباط یحییق ،یاخالق ،یفرهنگ یاصیل و مباند تیجه و رعاشت کامل مفا

 الزامی است.

 

 

 

******************** 



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 
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 وه نوردی با اسکیک پیشرفتهنامة برگزاری دورة کارآموزی شیوه

 

 نیاز دورهپیش
 .نامسال تمام، در روز ثبت 19دارا هیدن حداقل سنّ  .1

 .کارآمیزی ورهدحضیر در  خشگذشقن حد اقل نه ماه از تارو کیه نیردی ها اسکیحک  کارآمیزی میدّماتی دارا هیدن  .2

 شخ و هرف دارا هیدن حک  کارآمیزی میدّماتی .3

 

 شته باشدداهمراه بایست به نام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت
میده صالح آن را هراهر اصل نکه مرجعی ذی نیردی ها اسکی کیه)فقیکپی( از حک  کارآمیزی میدّماتی  رونیشتشک هرگ  .1

 هاشد.

 .صالح آن را هراهر اصل نمیده هاشدکه مرجعی ذی شخ و هرف)فقیکپی( از حک  کارآمیزی میدّماتی  رونیشتشک هرگ  .2
 رونیشت؛ و شک هرگ اصل کارت ملّیارائه  .3
 ؛اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری .4
 مت پزشکی )جسمی و روحی( ارائه گیاهی صحت و سال .5
 در هر میطع )کادر آمیزشی ، فنی وکارآمیزان ( . پرتال فدراسیین از طرشقثبت نام  .6

 

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نیع ردشف تعداد نیع ردشف

1 
چیب و فیکس کیه 

 اسکی
 عدد 1 هیل 9 دست 1

 عدد 1 عینک اسکی 10 جفت 1 کف  کیه اسکی 2

3 
 رامپین مخصیصک

 جیب
 دست 1 پیشاک گیرتکس 11 جفت 1

 عدد1 کیه نیردیهارنس  12 جفت 1 هاطیم 4

 جفت 1 کرامپین کف  13 جفت 1 پیست 5

 عدد1 کاله کاسک 14 عدد 1 ترنسییر 6

 عدد3 کاراهین  15 عدد1 میل سینداژ 7

 عدد 3 تسمه 16 عدد 1 کلنگ کیه نیردی 8

 شخصی غذای و. . .(  و مناسبپیشاک ، ابخی ،کیسه کیله)  عمیمی وساشل



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 
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 رفتهویژة برگزاری دورة کارآموزی پیش شرایط

را است قاهل اج هسقاناما در محیط کیپیشرفقه در مکان های امن که خطر رشزش ههمن نداشقه هاشند مسیر آمیزشی کارآمیزی  .1

 .و هاشد شامل صعید و فرود ها کیله نیز هاشد

 شرفقه هه شرح زشر است:پیظرفیت هر دورۀ کارآمیزی  .2

 نشآلپا یه سه اسکو هرف و درج خشدرجه سه  یگر یکیهسقان که مره ینفر مدرس درجه سه اسک 1نفر کارآمیز هه همراه  8

 .کیهسقان یدرجه سه اسک ینفر مره 1دارا هاشد + زیرا ن

شوب مانودن در  کشو داقلحوشوامل  شدکه ها هاشد.ساعقی می 8روزِ  4ها احقساب زمان آزمین، پیشرفقه کارآمیزی طیل دورۀ  .3

 هاشد. کیهسقان طیمح

 .فقه پیاپی( هرگزار شیده)طی دو  تیاند هه صیرت مقیالی و شا غیرپییسقهاشن دوره می .4

 ها الزامی است.های اولیه و هماهنگی اداری هرای هرگزاری دورهرعاشت مسائل امداد و کمک .5

 یلی هرگزاری دوره است.ارائه طرح درس مصیب هر عهده نهاد و شا سازمان مق .6

 تدرشس طرح درس مصیب تیسط مدرس الزامی است. .7

آزموین کقبوی دروس  در 14 معودل هوای عملوی ودر آزمین 12مالک قبیلی در آزمین پاشانی اشن دوره، کسب حداقل معدّل  .8

 ها است.در تمامی آزمین 10تر از نظری و نداشقن نمرۀ ک 

 میطع )کادر آمیزشی ، فنی وکارآمیزان ( . در هر ثبت نام از طرشق پرتال فدراسیین .9

 

 

 

 

 یآمیزشو یهواورهد یهرگوزار یعمویم طششراو  یو انضباط یحییق ،یاخالق ،یفرهنگ یاصیل و مبانتیجه و رعاشت کامل مفاد 

 الزامی است.

 

******************** 



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 
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 نوردی با اسکی کوههای تربیت مربّی دوره

 
 3ربی درجه پیش نیاز حضور در دوره تربیت م

 نیردی ها اسکی دارا هیدن حک  کارآمیزی پیشرفقه کیه 

  نیردی ها اسکی کیه 3شرکت و قبیلی در آزمین ورودی دوره ترهیت مرهی درجه 

 

 2پیش نیاز حضور در دوره تربیت مربی درجه 

 کیهنیردی ها اسکی 3درجه  گری مرهی شرکت و قبیلی در دوره هاز آمیزی 

 شحضیر فعال در عرصه آمیز 

  2شرکت و قبیلی در آزمین ورودی دوره ترهیت مرهی درجه 

 

 

 
 



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 
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 های تربیت مربّیشرایط عمومی برگزاری و شرکت در دوره

منودانی کوه هوا میفّییوت دورۀ های مخقلف آمیزشی است. آن دسقه از عالقهها ترهیت مدرّسان کارآمد دورههدف اشن دوره .1

سوقند، هوه دشگوران ه کویه نویردی هوا اسوکیهای اند و ماشل هه آمیزش مهارتگذاشقه رفقه را پشت سرکارآمیزی پی 

 ها هپردازند.کارها و شگردهای ترهیت مرهّی، هه فراگیری چگینگی آمیزش و تحلیل راهتیانند ها حضیر در دورهمی

یّز سوت و هورای تمدشود مجوگری، سه سال تعیوین شوده امطاهق قیانین جاری ورزشی کشیر، اعقبار آمیزشی مدارک مرهّی .2

 هاشند.ها میهای هازآمیزی و کسب امقیاز قبیلی از اشن دورهآمیزش، مرهّیان محقرم میظّف هه شرکت در دوره

 شید.هرگزار میو پییسقه  گری هه صیرت اردوشیهای مرهّیکلّیة دوره .3

، های ترهیت مرهّیرهوهر سطح از د زاری در صیرتی که مدرس سطح هاالتر هرای هرگزاری دوره وجید داشقه هاشد هرای هرگ .4

 ر هه عنیان کادر آمیزشی، سید جست.گری سطیح هاالتهاشست از مدرّسانی ها مدارک مرهّیمی

 14های عملی های ترهیت مرهّی صعیدهای ورزشی، داشقن حداقل معدّل آزمینمالک قبیلی در آزمین پاشانی تمامی دوره .5

هوای تئویری و اخذ نمره قبیلی در دوره هامی آزمیندر تما 10تر از نداشقن نمرۀ ک و  12و حداقل معدّل آزمین کقبی 

 هاشد.می نامهسازمان و ارائه پاشان

 شرکت در آزمین ورودی و اخذ شراشط قبیلی هرای حضیر در دوره الزامی است. .6

 در هر میطع )کادر آمیزشی ، فنی وکارآمیزان ( . پرتال فدراسیین از طرشقثبت نام  .7

 

******************** 



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 
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 نوردی با اسکی کو ه 3شیوه نامه برگزاری دوره مربیگری درجه 
 نیاز دورهپیش

 .و هرف خش شرفقهیپدارا هیدن مدرک کارآمیزی  .1

 .نامسال تمام، در روز ثبت 22دارا هیدن حداقل سنّ  .2

 .دارا هیدن مدرک تحصیلی حداقل دشپل  .3

 .نام هرای داوطلبان مردثبتمشخّص هیدن وضعیت نظام وظیفه در روز  .4

 و گذشقن حداقل شکسال از تارشخ اخذ آن. کیه نیردی ها اسکی پیشرفقهدارا هیدن حک  کارآمیزی  .5
 دوره مرهیگری.شرکت و قبیلی در آزمین ورودی  .6

 هاشند.می کیهنیردی ها اسکیتمامی قبیل شدگان ملزم هه گذراندن شک دوره کارورزی ها هماهنگی کارگروه  .7

 
 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میی که داوطلب، هنگام ثبتمدارک

 صالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.)فقیکپی( از آخرشن مدرک تحصیلی که مرجعی ذی رونیشتشک هرگ  .1
کوه  شوخ و هورف و حک  کارآمیزی پیشورفقه کیه نیردی ها اسکی پیشرفقه)فقیکپی( از حک  کارآمیزی  رونیشتشک هرگ  .2

 صالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.رجعی ذیم
 ؛ وزارت ورزش و جیاناننقاشج تأئیدشدۀ دورۀ تئیری  .3

 صالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.که مرجعی ذی شناسنامه)فقیکپی( از صفحة اوّل  رونیشتشک هرگ  .4
 ؛اصل کارت ملّی .5
 ؛اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری .6
 ؛4x3ر قطعِ رخ جدشد، دقطعه عکس تمام 2 .7
 ارائه گیاهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .8

 در هر میطع )کادر آمیزشی ، فنی وکارآمیزان ( . پرتال فدراسییناز طرشق ثبت نام  .9

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نیع ردشف تعداد نیع ردشف

 عدد 1 هیل 9 دست 1 چیب و فیکس کیه اسکی 1

 عدد 1 عینک اسکی 10 جفت 1 کیکف  کیه اس 2

 دست 1 پیشاک گیرتکس 11 جفت 1 کرامپین مخصیص چیب 3

 عدد1 هارنس کیه نیردی 12 جفت 1 هاطیم 4

 جفت 1 کرامپین کف  13 جفت 1 پیست 5

 عدد1 کاله کاسک 14 عدد 1 ترنسییر 6

 عدد3 کاراهین  15 عدد1 میل سینداژ 7

 عدد 3 تسمه 16 عدد 1 کلنگ کیه نیردی 8



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 
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 شخصی غذای و. . .(  و مناسب و پیشاک کاله، خیاب ،کیسه کیله)  عمیمی وساشل

 

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 .های مخقلفسفید( و چند عدد ماژشک مخصیص آن در رنگهرد )تخقهواشتراشانه، لیازم کمک آمیزشی،  .1

 .تئیری دورهمحیط مناسب جهت هرگزاری دروس  .2
 

 کوه نوردی با اسکی 3ره مربیگری درجه نحوه برگزاری آزمون ورودی دو
  آزمین کقبی 

  شامل:آزمین عملی: آزمین عملی 
 انقخاب مسیر و تحلیل آن .1

 در مسیر ها شیب و سخقی مقیسطصعید  .2

 در مسیر ها شیب و سخقی مقیسط فرود .3

 کار ها ترنسییر .4

 انجام تست پروفیل هرف .5

 
 گزاری دورهشرایط ویژة بر

فرود هوا  شامل صعید و که امکان میاجهه ها شراشط دشیار نیز در آن وجید داشقه هاشد ودر محیط کیهسقان آمیزشی  دوره  .1
 .و ها رعاشت نکات اشمنی هرگزار می شیدکیله 

اهل اجرا ق ،یهسقانک طیههمن نداشقه هاشند اما در مح زششامن که خطر ر یدر مکان ها شرفقهیپ یکارآمیز یآمیزش ریمس .2
 هاشد. زیشامل صعید و فرود ها کیله ن دشاست و ها

مدرس هوه ازای  1) مدرّس 2نفر است که ها حضیر  8، حداکثر کیهنیردی ها اسکی 3ظرفیت هر دورۀ ترهیت مرهّی درجة  .3
 شید.هرگزار می 2نفر( درجه  4هر 

شوامل  دشوکوه ها هاشودساعقی می 8روزِ  4ین ، ها احقساب زمان آزم کیه نیردی ها اسکی 3طیل دورۀ ترهیت مرهّی درجة  .4
 کیهسقان هاشد. طیشب ماندن در مح کشحداقل 

 گردد.اشن دوره هه صیرت مقیالی هرگزار می .5

گوری و ناموة مرهّیمواه پاشان 5اند تا حداکثر ظورف مودّت میظّف 3ت مرهّی درجة شدگان در آزمین پاشانی دورۀ ترهیقبیل .6
 یردی هوا اسوکیکویه نوهوه کوارگروه جهت تکمیل مدارک ترهیت هدنی خید را  3درجه  گرینمرات دروس تئیری مرهّی

و فیوط  سکیاکیه نیردی ها نیردی و صعیدهای ورزشی ارائه نماشند. اشن مهلت تنها ها نظر رئیس کارگروه فدراسیین کیه
میورّر، کولّ  یارد مذکیر در مهلتمیقع مدرصیرت وجید دالشل میجّه قاهل تمدشد هیده و درغیر اشن صیرت و عدم ارائة هه

 است.« باطل»دورۀ اششان 

 هاشد. کیه نیردی ها اسکی نظر واحد مرهیان کارگروهها هاشست می کیه نیردی ها اسکی 3نامة دورۀ ترهیت مرهّی درجة پاشان .7

 
 برگزاری دوره سرفصل های

 ش داده می شیند.که در دوره های کارآمیزی میدماتی و پیشرفقه آمیزست کلیه میاردی  شامل
 

******************** 
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صعودهای  کو هنوردی با اسکی 2شیوه نامه برگزاری دوره مربیگری درجه 
 ورزشی

 نیاز دورهپیش نیاز دورهپیش
 

 .نامسال تمام، در روز ثبت 25دارا هیدن حداقل سنّ  .1
 .نام هرای داوطلبان مردمشخّص هیدن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .2
 کیه نیردی ها اسکی. 3گری درجة یدن مدرک مرهّیدارا ه .3
 شخ وهرف. 3دارا هیدن مدرک مرهی گری درجه  .4
 اسکی آلپاشن. 3دارا هیدن مدرک مرهی گری درجه  .5
 .کیه نیردی ها اسکی دن کارت هازآمیزی ها درجة مدرّسیدارا هی .6
. ) شورط ؛ هه عنیان مدرسرفقهدورۀ کارآمیزی پی  2ی و دورۀ کارآمیزی میدّمات 3در حداقل  حضیر آمیزشی ارائة مدارک الزم مبنی هر .7

فکیک می شید تزی میدماتی مدرس هیدن در دوره کارآمیزی پیشرفقه ها تیجه هه اشنکه تعرشف اشن دوره طی همین شییه نامه از کارآمی
 مالک عمل قرار خیاهد گرفت( 1399از سال 

 .آشناشی ها زهان انگلیسی .8
 .آشناشی ها راشانه .9

 کیه نیردی ها اسکی. 2قبیلی در آزمین ورودی ترهیت مرهّی درجة شرکت و  .10
 هاشند.میکیه نیردی ها اسکی تمامی قبی ل شدگان ملزم هه گذراندن شک دوره کارورزی ها هماهنگی کارگروه  .11

 
 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت
 صالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.که مرجعی ذیکیه نیردی ها اسکی  3گری درجة )فقیکپی( از مدرک مرهّی رونیشتشک هرگ  .1
 صالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.که مرجعی ذیشخ و هرف  3گری درجة )فقیکپی( از مدرک مرهّی رونیشتشک هرگ  .2
 صالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.که مرجعی ذیاسکی آلپاشن  3گری درجة )فقیکپی( از مدرک مرهّی رونیشتشک هرگ  .3
 .وزارت ورزش و جیاناننقاشج تأئیدشدۀ رسمی دورۀ تئیری  .4
 صالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.که مرجعی ذی شناسنامه)فقیکپی( از صفحة اوّل  رونیشتشک هرگ  .5
 .ملّیاصل کارت  .6
 .اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری .7
 .اصل کارت هازآمیزی .8
 .4x3رخ جدشد، در قطعِ قطعه عکس تمام 2 .9

 ارائه گیاهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .10
 در هر میطع )کادر آمیزشی ، فنی وکارآمیزان ( . پرتال فدراسیین از طرشقثبت نام  .11

 

 شرایط برگزاری دوره نیاز برای برگزاری دوره عمومی مورد ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 .ها رعاشت نکات اشمنی هرگزار می شید امکان تجرهه شراشط دشیار ودر محیطی ها آمیزشی  دوره اشن .1

 شید.ار میمدرّس هرگز 2نفر است که ها حضیر 8، حداکثر کیهنیردی ها اسکی 2ظرفیت هر دورۀ ترهیت مرهّی درجة  وش

a.  :و شوا  2ی گری درجوه ن که تاکنین دوره مرهها تیجه هه اش کیه نیردی ها اسکی 2گری درجه اولین دوره مرهی تبصره
یزی ه صیرت ه  آمههرگزار نشده است می تیاند از هین واجدشن شراشط که در آزمین ورودی قبیل شده اند  1درجه 

 ین شید.شده تعی و ه  ارزشاهی ها انقصاب سرپرست هرگزار شده و نقیجه ها محاسبه میانگین نمرات اخذ
ب شوب موانی در شوهوا حوداقل شوک  روزِ  3ها احقساب زموان آزموین ،  کیه نیردی ها اسکی 2طیل دورۀ ترهیت مرهّی درجة  .3

 د.شی هرگزار می کیهسقان و هه دور از امکانات شهری

 د.شی هرگزار می مقیالیاردوشی اشن دوره هه صیرت  .4
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گوری و نمورات ناموة مرهّیماه پاشان 5اند تا حداکثر ظرف مدّت میظّف 2مرهّی درجة  شدگان در آزمین پاشانی دورۀ ترهیتقبیل رگ
فدراسویین  اسوکی کویه نویردی هواهوه کوارگروه جهت تکمیل مدارک ترهیت هدنی خید را 2 درجه گری دروس تئیری مرهّی

 رصیرت وجیدو فیط د نیردی ها اسکیکیه ی ورزشی ارائه نماشند. اشن مهلت تنها ها نظر رئیس کارگروه نیردی و صعیدهاکیه

 
« باطل»ورۀ اششوان میقع میارد مذکیر در مهلت میرّر، کلّ ددالشل میجّه قاهل تمدشد هیده و درغیر اشن صیرت و عدم ارائة هه 

 است.

 هاشد. سکیکیه نیردی ها ا نظر واحد مرهیان کارگروهها هاشست می کیه نیردی ها اسکی2 نامة دورۀ ترهیت مرهّی درجة شانپا .6

 
******************** 
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 پایان نامه دوره شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه

القّحصویلی، دوره و فارغهوای پاشواناند تا درصویرت کسوب امقیواز قبویلی از آزمینهای ترهیت مرهّی، میظْف شدهکنندگان دورهشرکت
فدراسویین  کویه نویردی هوا اسوکیاز طرح شدن در کوارگروه عالقة خید که پسنامه، درهارۀ میضیع میرد عنیان پاشانای را ههمکقیهه
هاشی داشقه هاشست وشژگینامه هالطبع میشید؛ آماده و هه اشن کارگروه ارائه دهند. اشن پاشاننیردی و صعیدهای ورزشی، تصیشب میکیه

 ها در زشر آمده است:یهاشد و نیشقار آن مطاهق اسلیب و چارچیب خاصّی تهیه شده هاشد. اشن وشژگ

 

 نامههای ظاهری پایانویژگی
 A4قطع صفحات:  .1
 ای، سبز شا قرمزهای: مشکی، سرمهلینگیر( هه شکی از رنگانیع جلد: سخت )گ .2
 هه هاال. 2003نسخة  MS Wordپرداز: افزار واژهنرم .3
 رنگ مقن: قل  مشکی هر روی زمینة سفید. .4

هر شک روی  آراشی:صفحه(.1روی جلد: مانند صفحة نمینه )شکل (.pt 2خیاه و ضخامت )صفحات مقن دارای کادر ساده ها رنگ دل .5
 کاغذ )پشت سفید(

 سطر 24تعداد خطیط هر صفحه:  .7.2
 مقرسانقی 8/0تیرفقگی اوّل هر سطر:  .7.3

 Justify Low(: Alignmentتراز خطیط ) .7.4

 Right-to-Left(: Directionچین  خطیط ) .7.5

 BMitra(: Style Normalقل  فارسی مقن ) .7.6
 Calibriقل  التین مقن:  .7.7
 Regular ،14اندازه و سبک قل  فارسی مقن:  .7.8
 Regular، 12اندازه و سبک قل  التین مقن:  .7.9

 تنظیمات صفحة کاغذ:  .7.10
Margins: Top:3 cm, Bottom:1.5 cm, Left: 1.5 cm, Right: 2 cm, Gutter: 1 cm, Gutter Position: Right, Orientation: 

Portrate; ( 2شکل  ) 

Layout: Section Direction: Right-to-Left, Headers and Footers: Different first page, From edge: Header: 1.5 cm, 

Footer: 0.5 cm, Line spacing: Multiple At: 1.5; ( 3شکل  ) 
 
 

 نمینه در ذشل آورده می شید.
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 BTitr: (Heading 1ها )نیع قل  فارسی عناوشن فصل .7.11

 Arialها: نیع قل  التین عناوشن فصل  .7.12

 چین، وسطRegular، 20ها: اندازه و سبک قل  فارسی عناوشن فصل  .7.13

 چین، وسطBold، 18ها: اندازه و سبک قل  التین عناوشن فصل  .7.14

 BYagutهه هاال(:  Heading 2نیع قل  فارسی عناوشنِ دشگر )از   .7.15

 Times New Romanنیع قل  التین عناوشنِ دشگر:   .7.16

 هاشد. 8و اندازۀ قل  التین  10ها مانند قل  مقن امّا اندازۀ قل  فارسی قل  پانیشت  .7.17

 ها در هر صفحه از شک شروع شید.شمارۀ پانیشت  .7.18

 رقمی هه حروف )مانند: شک، دو، سه و ...( و اعداد دورقمی هه هاال هه عدد ذکر شید.اعداد شک  .7.19

موده اسوت( در کوه آن اصوطالح آ هاریاوّلینقن )فیط در مهای فرنگی میجید در ام مکانصیرت دقیق التین تمام اصطالحات شا ن .8
 پانیشت ذکر شید.

نقرنقوی شوا تیانیود از منواهع اشهای چندگینة اعالم، ضوبط دقیوق را میها شا لفظهای خاصّ( درخصیص شکلهرای ضبط اعالم )نام یی
 های معقبر پیدا نماشید.فرهنگ

 روف نیز اسقفاده کنید.گذاری هر روی حتیانید از حرکتان  ههقر مقن میدرصیرت لزوم و هرای خی .10

 .گذاری حروف، افراط نمیدگذاشقن کسرۀ اضافه هرای خیان  ههقر مقن هسیار کارساز است. امّا نباشد در حرکت توجّه:

هه در مقن  د. روش آوردن تارشخهای میالدی مندرج در مقن همگی هه تارشخ هجری شمسی تبدشل شید و هر دو در مقن هیاشتارشخ .11
 ،شیدیمش. شا در میردی که فیط سال ذکر 1387اسفند  1م./2009فیرشة  22شنبه جنهه اشن صیرت خیاهد هید: پعنیان نمینه 

 ش.1387م./2009صیرت: هه

شوید. تر میچوکتور دو شوماره کیشروع شوده و هور عنویان فرعی Bold، 20اندازه و سبک قل  فارسی عناوشنِ دشگر: از شمارۀ  .12
 شید.مقر اضافه میمیلی 2تر، مقر شروع شده و در هر عنیان فرعیتیرفقگی مقن از دست راست نیز از صفر میلی

شوید. تر میتور دو شوماره کیچوکشروع شوده و هور عنویان فرعی Bold، 18اندازه و سبک قل  فارسی عناوشنِ دشگر: از شمارۀ  .13
 شید.مقر اضافه میمیلی 2تر، مقر شروع شده و در هر عنیان فرعیر میلیتیرفقگی مقن از دست راست نیز از صف

در قاهلیت جسوقجی  ها PDFای از آن ها کارهرگت راه نسخه، هه ه هه هاال( 2003)نسخة  MSWordشده در محیط ارائة فاشل تهیة .14
 .و شک نسخه چاپی لیح فشرده دو

 نامهمان صفحات پایانچیده
 (1ن، شبیه شکل )صفحه عنیا :اولصفحة  .1

 ها.شهیر و مانند اشنا...، شعر، عبارت مم: عبارات آغازشن مانند: هس دوصفحة   ه 

 اششان. امضاءنما و م: نظرشة اسقاد شا اسقادان راهسیصفحة  .3
 نامه شناسی پاشان: مشخّصات کقابچهارمصفحة  .4

کننوده و فهرسوت اهو ّ سویاهق فنّوی، تخصّصوی و ( تهیهemailای، نشانی دقیق پسقی، راشانامه )نامه: اطّالعات شناسپنج صفحة  .5
 آمیزشی وی در زمینة صعیدهای ورزشی.

 تشکر و قدردانی :شش صفحة  .6
 جا از ذکر فهرست تفصیلی خیدداری شید.نامه در شک صفحه(. در اشنفهرست کلّی مطالب )فهرست فصیل پاشان :هفق صفحة  .7
 پی  گفقار هه هعد: هشق صفحة  .8
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 مه )هر شک روی کاغذ و صفحات فرد(. آغاز فصیل از اهقدای صفحة فرد هعدی.نامقن پاشان .9

 کننده[.دشد تهیهنامه: از اهقدای صفحة فرد هعدی، درج فهرست تفصیلی مطالب ]در صیرت صالحاز پاشان مقن پاشانپس .10
 کننده[.دشد تهیهرت صالحها( ]درصیهای اعالم )نماشهاز فهرست تفصیلی: از اهقدای صفحة فرد هعدی، درج فهرستپس .11
شناسی تمامی مناهع و مآخذ ها رعاشت اصیل و قیاعود های اعالم: از اهقدای صفحة فرد هعدی، درج مشخّصات کقاباز فهرستپس .12

 .را هبینید( 25نیشسی )هند شناسیکقاب
مقر هاشد. در ذشل هر تصیشر منبعی نقیسا 12ارتفاع( حداکثر )و هلندی  dpi 150المیدور رنگی، ها وضیح حداقلّ تصاوشر مقن: حقی .13

اشد )عکوس(، هکننده شخصاً اشجاد کرده )طرح( شا گرفقه که اشن تصیشر از آن اخذ شده است، ذکر شید. اگر تصیشر را شخص تهیه
 .ده شیدهرداری و ...( آورمشخّصات زمان، محلّ تهیه و مشخّصات فنّی تصیشر )مانند فاصلة کانینی، نیع لنز، سرعت عکس

 انقخاب شید. Noneآن از نیع  Text Wrappingچین و هاشست وسطجداول مقن: تمامی جداول مقن می .14

 ( منقیل شید.Footerاسامی التین ها ارجاع در مقن اصلی هه پانیشس ) .15

پوا نیشوت منقیول  در مقن هه ارۀ کلمه شا عبارتی در مقن وجید داشقه هاشد، تیضیحات کافی ها ارجاعاگر نیاز هه تیضیحی وشژه دره .16
 شید.

 ( شعنوی در14 ،1380یی ، ذکر مناهع در مقن اصلی هه صیرت )نام خانیادگی نیشسنده، تارشخ نشر، شمارۀ صفحه( هاشد. مثال: )م  .17
است. درضومن شومارۀ  1380و سال نشر آن « میی »انیادگی نیشسندۀ آن فهرست مناهع پاشانی، هه دنبال مأخذی هگرد که نام خ

 هاشد.می 14ای که اشن عبارت در آن قرار دارد، صفحه

 شناسی آورده شید. هه مثال زشر تیجّه کنید:خانیادگی مؤلّف و سپس دشگر اقالم کقابمناهع پاشانی هه ترتیب الفباشی نام .18

؛ تهران؛ سیم ؛ چاپجمن آثار و مفاخر فرهنگیان؛ هرست آثار و تحیییات درهارۀ فردوسی و شاهنامهشناسی فردوسی: فکقاب؛ اشرج، افشار
 964و  6278و  27و  8، شاهک:  1382

 صیرت زشر چیده شید:هاشست هه( هر صفحه میHeaderسرنیشس ) .19

ۀ صفحه در سمت چپ هاال، همگی هوا قلو  شمار وکننده در سمت راست پاشین ست هاال، نام کامل تهیهنامه در سمت رامیضیع پاشان»
BMitra  2ها ضخامت افیی و خطّی  12ها اندازۀ pt. مانند شکل زشر:« در زشر همه 
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 ا اسکیبنوردی  هکو مربیان های هماهنگی و بازآموزیدوره

 گفتارپیش

ین شده است. سه سال تعی ، طراحی و داوریگریهّیجاری کشیر، اعقبار آمیزشی مدارک مر های ورزشینامهها تیجّه هه آشین

های هازآمیزی است. های مقمادی هه آمیزش هپردازد، وی ملزم هه شرکت در دورهکه فرد هقیاند در دورههدشن سبب  هرای اشن

 شید.نظر پرداخقه میروزرسانی اطّالعات تخصّصی در رشقة میرد های هازآمیزی هه ههدر دوره

تنها مرهّیوان، هلکوه طرّاحوان نیردی و صعیدهای ورزشی جمهیری اسالمی اشران، ها تیجّه هه اشن میضیع، نوهفدراسیین کیه

 های هازآمیزی رشقة مقبیع خید نمیده است.مسیر و داوران مسیر خید را نیز ملزم هه حضیر در دوره

هازآمیزی هوا  ها، ضمن هه اشقراک گذاشقن تجرهیات خید، در طی روندت در اشن دورهمرهّیان، طرّاحان مسیر و داوران ها شرک

آوردهای جدشود چنین هه هحث و تبادل نظور درهوارۀ دسوتکاران خید در کشیر آشنا شده و ه های ساشر ه نظرات و دشدگاه

 پردازند.آمیزشی و عملی رشقةخید می

های کاری است. چرا که در اشون آهنگی مرهّیان، طرّاحان و داوران در زمینه های ههدشهی است که شکی از ثمرات اشن دوره

آهنگوی در  هسازی نظرات و تجرهیات و ساندشگر و کسب دان  روز از شک مجرای واحد، شکها ها حضیر در کنار شکدوره

 پذشرد.هاورهای مخقلف صیرت می

نویردی و صوعیدهای ورزشوی فدراسویین کیه یه نیردی ها اسکیکه های هازآمیزی در هر سطحی را تنها کارگروتمامی دوره

ها را هرعهده هگیرند، هدشهی اسوت کوه تیانند ها اعالم آمادگی، میزهانی دورههای کشیر مینماشد. امّا اسقاناعالم و هرگزار می

 دار خیاهند هید.خیردراشن صیرت از امقیازات میزهانی هر

 گردد.های منظیم اعالم میر هخشنامهشراشط و جزئیات در زمان میقضی د
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 کیکوه نوردی با اسهای هماهنگی و بازآموزی مربیان نامه برگزاری دورهشیوه

 

 مقدّمه

کشیر آشنا شده و همچنین های ساشر مرهّیان ها، ضمن هه اشقراک گذاشقن تجرهیات خید در طی روند آمیزش ها نظرات و دشدگاهمرهّیان ها شرکت در اشن دوره

 گیرد.ها میرد هحث و تبادل نظر قرار میر اشن دورهدآوردهای جدشد آمیزشی و عملی دست

هواشی اسوت سان دروس عملی و نظری در قالب طرح درسآهنگی و هارآمیزی مرهّیان در زمینه تدرشس شکها ه شکی از هزرگقرشن اهداف هرگزاری اشن دوره

هوای آمیزشوی، از چنین حفظ آمادگی جسمانی و علمی مرهّیان هرای حضیر میفّوق در دورهردی و صعیدهای ورزشی ارائه نمیده است. ه نیکه فدراسیین کیه

یزی، هوای پاشوان دورۀ هوازآمکنندگان و هر مبنای نمرۀ درشافقی اششان در آزمینهای شرکتمندیدشگر اهداف اشن دوره است. در پاشان دوره و ها تیجّه هه تیان

شیند. مدرّس شخصی است که مسئیلیت فنّی و تدرشس در دوره را مسقییماَ هرعهده دارد عنیان مدرّس و شا مرهّی میهه درشافت کارت آمیزشی هه یفقاششان م

 پردازد.و مرهّی فردی است که زشر نظر مدرّس در دوره هه تدرشس می

تیاننود هوه عنویان مرهّوی در شیند، تا هرگزاری اوّلین دورۀ هازآمیزی فیط میگری میت مدرک مرهّیکسانی که هین دو دورۀ هازآمیزی سراسری میفق هه درشاف

 .ن دورۀ هازآمیزی شرکت نماشندهاشست در اوّلیدوره حضیر شاهند و هرای اخذ مجیّز آمیزش مسقیل خید می

 

 نیاز دورهپیش

 ؛یدورۀ هازآمیزی در حال هرگزارمنطبق ها سطح  کیه نیردی ها اسکیگری دارا هیدن مدرک مرهّی .1

 

 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

که  ،ر حال هرگزاریمنطبق ها سطح دورۀ هازآمیزی د ، کیه نیردی ها اسکی مرهیگری)فقیکپی( از مدرک  رونیشتشک هرگ  .1
 صالح آن را هراهر اصل نمیده هاشد.مرجعی ذی

 ؛نیردی و صعیدهای ورزشی اسقاننامه از هیئت کیهمعرّفی .2

 ؛اصل کارت ملّی .3
 ؛اصل کارت هیمة ورزشی معقبر سال جاری .4
 ؛3×4رخ جدشد، در قطعِ قطعه عکس تمام 2 .5
 ارائه گیاهی مسقند مبنی هر فعالیت مفید در امر آمیزش  .6
 ارائه گیاهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .7
 ؛در هر میطع )کادر آمیزشی ، فنی وکارآمیزان (  اسیینثبت نام از طرشق پرتال فدر .8
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 هاوسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

راه همو انود را هوهه در آن شورکت نمیدهکو اند تا وساشل انفرادی میرد نیاز در آخرشن دورۀ آمیزشی ترهیت مرهّیکنندگان میظّفشرکت

نیردی و صعیدهای ورزشی اعالم خیاهود های رسمی ازطرشق فدراسیین کیهنامهرت هخ صیهیاورند. هدشهی است که تغییرات الزم هه

 شد.

 

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 مناسب در طبیعت  محیط .1

 ؛مخقلف در رنگهاین و چند عدد ماژشک مخصیص آ شنقر، وشدئی پروژکقیر، پرسفید(هرد )تخقهواشتراشانه، لیازم کمک آمیزشی؛  .2

 یط مناسب جهت هرگزاری دروس تئیریمح .3

 

 هاشرایط ویژة برگزاری دوره

)در مویاردی کوه  لزاموی اسوت.امودرّس  2نفر، حضیر  20ازای هر ، هه کیه نیردی ها اسکیدر هر دورۀ هازآمیزی مرهّیان  .1

 است(نفر قاهل افزاش   30مدرسان از خارج از کشیر حضیر هه  رسانند اشن تعداد تا 

 .هاشدمی کاملروزِ  2ها احقساب زمان آزمین،  یه نیردی ها اسکیکآهنگی مرهّیان های هازآمیزی و ه طیل دوره .2

 گردد.اشن دوره هه صیرت مقیالی هرگزار می .3

 در آزموین 12های عملی و حداقل معودّل در آزمین 14در آزمین پاشانی اشن دوره، کسب حداقل معدّل  پاشه مالک قبیلی .4

 ها است.در تمامی آزمین 10تر از ی دروس نظری و نداشقن نمرۀ ک کقب

 گردد.های مرهیطه اعالم مینامههرگینه تغییر در هخ  .5
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های آموزشی های آموزشی صعودهایرح وظایف سرپرست دورهساختار اجرایی دوره
 های آموزشی سرپرست دورهسرسسس

 
 هاعریفت

نیردی و غیره که هنواهر هودف و میصوید های کیهه هر فعّالیّقی اع  از آمیزشی، مساهیه، انقخاهات تیمی، اردوهای تیمی، هرنامهه دوره:
شید، در اشن نیردی و صعیدهای ورزشی کشیر جمهیری اسالمی اشران، انجام میهای کیهکرد فدراسیین و هیئتخاصّی در حیزۀ عمل

 .گرددنامه، دوره اطالق میآشین
هاد هرگزاری نآهنگی در هر دوره هناهر حک  مسئیل دهی و ه منظیر اداره، مدشرشّت، سازمانههشخصی است که  سرپرست سرپرست:

 گردد.دوره، انقخاب می
 

 شرایط احراز سرپرستی
 ، در هنگام صدور حک  سرپرسقی.ال تمامس 25سنّ  دارا هیدن حداقل .1
 اجرای دوره.جسمانی الزم و مقناسب ها  تیانمندی .2
 گیری هه میقع.دراشت کافی و تیان تصمی  ،مدشرشقی ةداشقن تجره .3
 .مقناسب ها دوره علمی، فنی و تخصصی تیانمندی .4
 از تارشخ پاشان دوره هاشد.هی  ماهورزشی معقبر که تارشخ انیضای آن حداقل شک  ةهیمدارا هیدن  .5
 دارا هیدن حسن شهرت اخالقی و انضباطی. .6
 دوره. تو داشقن نفیذ کالم هه منظیر افزاش  کیفی ،کاری و تعاونه  ةوحیتیاناشی اشجاد ر .7
 تسلّط کافی هر زهان تخصّصی و عمیمی غالب و میردنیاز در دوره. .8

 
 سرپرست وظایف شرح

رات یورّمقیانین و  ،هانامهچه که مطاهق شییهمسئیلیت آنهیده و دهی هر دوره رکن مدشرشت و سازمان هاالترشن ،سرپرست دوره .1
 هرعهده اوست. ،در تمام طیل دوره ،شیده وی واگذار میه

 رعاشت کامل قیانین جاری کشیر. .2
 .هاهای هرگزاری هر دوره و عمل هه مفاد آننامهاجرای دقیق شییه .3
لوف و ع مخقچنین عیامل هیمی و محلّی و مراجآن دوره؛ ه  وشژه ناظرهه ،ها تمامی عیامل هرگزاری دورهالزم وکافی هنگی آه  .4

 ر تسهیل در اجرای هرچه ههقر دوره.منظیمرتبط ها میضیع، هه
 مرهیط هه دوره. گیری مکاتبات و انجام امیر اداریپی .5
 .دورهآغاز از پی  ،دارک و تجهیز ضرورشات میرد نیاز دورهتو هرگزاری، سازی مکان تالش در آماده .6
 ت.پییس طبق کارهرگ ،دقیق و مکقیب از دوره ،گزارش کامل ةتهی .7
طبوق نم ،میقع و مناسبخاذ تصمی  ههکنندگان و اتّچنین شرکتنظرهای دشگر عیامل هرگزاری و ه نهادها و نیطههررسی پی  .8

 .ت میجیدیشراشط و وضعهر 
 .رهدو پاشاناز پس ،رهطیهه میامات ذ ،میقع آناسناد و مدارک و تکمیل و تحیشل هه ،داری از تمامی اوراقنگه ۀنظارت صحیح هر نحی .9
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 آموزشی ناظر دورهسرسسس
 

 های آموزشی شرح وظایف ناظر دوره

 هاعریفت

کرد ی در حیزۀ عملمیصید خاصّ هه هر فعّالیّقی اع  از آمیزشی، مساهیه، انقخاهات تیمی، اردوهای تیمی و غیره که هناهر هدف و دوره:

ناموه، دوره اطوالق شید، در اشون آشینسالمی اشران، انجام میای ورزشی کشیر جمهیری نیردی و صعیدهاهای کیهفدراسیین و هیئت
 .گرددمی

گروه رنهاد رئویس کوا است. حک  ناظر هناهر پی، مسئیل نظارت دقیق هر کیفیّت و کمیّت هرگزاری دورهشخصی است که  ناظرناظر: 

 گردد.شی، صادر مینیردی و صعیدهای ورزمرهیطه و میافیت فدراسیین شا هیئت کیه

 

 شرایط احراز نظارت
 سال سنّ در زمان اهالغ حک . 30لّ حداق .1

 3داشقن مدرک مرهیطه هه دوره مذکیر حداقل درجه  .2

 مانی مقناسب ها میضیع میرد نظارت.مندی جستیان .3

 کافی در زمینة میضیع میرد نظارت. تجرهة .4
 ت.خصّصی مرتبط ها میضیع میرد نظارمندی علمی، فنّی و تتیان .5
 .داشقن هیمة ورزشی سال جاری .6
 داشقن حسن شهرت اخالقی و انضباطی در حیزۀ میرد عمل. .7

 

 وظایف شرح

 ناظر فردی مسقیل از دوره هیده و هر همة امیر فنّی و غیر فنّی آن، نظارت و کنقرل دارد. .1

 ب آن، آگاهی کامل داشقه هاشد.های مصیّنامههاشست هر تمامی قیانین حاک  هر هرگزاری دورۀ میرد نظارت و شییهناظر می .2

 راشی دوره، در هر میامی که هاشند، نیست.شک از عیامل اجگیشی هه هیچناظر میظّف هه پاسخ .3

 ظاشف محیّله کمال دقّت و رعاشت تمامی جیانب را هنماشد.وهاشست درخصیص ناظر می .4

کننده شا عامول اجراشوی دوره، شا مرگ شرکتب، مانع انجام هر عمل منجر هه آسیب جسمانی هاشست ها تذکّر مناسناظر می .5
 شید.

نظرهای وی را رعاشوت نماشنود. درغیور هاشست هه تذکّر ناظر احقرام گذاشقه و نیطوهست دوره میر: تمامی عیامل ازجمله سرپ1تبصرۀ 
ر در گزارش مراتب مذکیصیرت مسئیلیّت مسقیی  عیاقب ناشی از آن، هرعهدۀ سرپرست و عامل مسقیی  میضیع خیاهد هید. مسلماً اشن

 ناظر قید خیاهد شد.

 هه نحیۀ هرگزاری دوره. هیمی نسبت کنندگان و اهالیقیادی شا اصالحی عیامل اجراشی، شرکتگیری نظرهای انثبت و پی .6
 ست دوره، درصیرت نیاز.وره و مشاوره هه سرپرنظرهای الزم و مناسب ها نیع دارائة نیطه .7
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میرد اجرا هگوذارد. و تبعوات حاصول از شده از طرف ناظر را ههنظرات ارائهت دوره مخیّر است تا نیطه: هدشهی است که سرپرس2تبصرۀ 

 قیجّه سرپرست دوره خیاهد هید.منظرات ناظر، مسقییماً اجرا شا عدم اجرای نیطه

 ا در گزارش خید منعکس نماشد.رهاشست تمامی مراتب فیق : ناظر دوره می3تبصرۀ 

ز طورح درس، اهای آمیزشی، ندارد. امّا درصیت مشاهدۀ تدرشس اشقباه شا خارج ر امر تدرشس را در دورهناظر حقّ دخالت د .8

 هاشست هالفاصه شا در زمانی مناسب و ها درنظر گرفقن شأن مدرّس، مراتب را هه وی مقذکّر شید.می

دار نظارت هر آن شده است. ادره، عهدهمیجب حک  مأمیرشّت صای است که ههمحدودۀ مسئیلیّت ناظر صرفاً مرهیط هه دوره .9

شمار رفقه هاشی که در مجاورت دورۀ تحت نظارت وی در حال اجراست از مصادشق تخلّف هههناهراشن حضیر ناظر در دوره

 و ممنیع است.

هور  شورافان تیجّوه و شاشسقه است که ناظر، هنگام هرگزاری دوره، مکانی مناسب را هرای نظارت انقخاب نماشد که درحی .10

 نحیۀ هرگزاری، خللی در روند انجام آن اشجاد نگردد.

 مراحل هرگزاری دوره، حضیر کافی و مؤثّر داشقه هاشد. هاشست در تمامیناظر می .11

 10ظورف  های پییست، در پاشان دوره تهیّه و حداکثرناظر میظّف است تا گزارش کامل نظارت هر دوره را طبق کارهرگ .12

 طه، تحیشل نماشد.روز، هه مسئیل کارگروه مرهی

انگاری و شا اغراق نشید، و ضروری است که گوزارش خوید را هور هاشست در هررسی خید از وضعیّت دوره، دچار سهل: ناظر می4تبصرۀ 

 وکاست ارائه نماشد.ک مبنای واقعیّت و هی

ی وظیفة یصیف، مانع از اداهای مکارهرگ امضاءهاشد و ذشل اوراق و مدارک مرهیطه و مشخّصه می امضاءناظر مکلّف هه  .13

 قانینی ناظر در ارسال گزارش دوره ظرف مهلت قانینی نیست.

 همراه داشقه هاشد.ناظر میظّف است تا هنگام شرکت در دوره، حک  نظارتی خید را هه .14

 

 
 
 

******************** 
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 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  نوردی با اسکیکوه کارگروه 

 

33 

 جا چیزی ننیسیددر اشن
 کد شناساشی ثبت نام

 
 

 

 

 

  
 01شناسه  شمارة

  ثبت نام و پذیرشثبت نام و پذیرشکاربرگ کاربرگ 

  کارهرگ را ها خطّ خیانا و خیدکار مشکی تکمیل نماشید.کارهرگ را ها خطّ خیانا و خیدکار مشکی تکمیل نماشید.  لطفاً اشنلطفاً اشن
  هرگزاری: ........................................................هرگزاری: ........................................................: ....................................................................... زمان هرگزاری:................................ مکان : ....................................................................... زمان هرگزاری:................................ مکان دورهدوره  عنیانعنیان

  نام پدر هه التین:نام پدر هه التین:  نام پدر:نام پدر:  خانیادگی:خانیادگی:و نامو نام  نامنام
FFuullll  NNaammee : :  

  سالسال  ماهماه  روزروز  تارشخ تیلّد:تارشخ تیلّد:  محلّ صدور:محلّ صدور:  شمارۀ شناسنامه:شمارۀ شناسنامه:
//  //    

      //  //  میالدیمیالدی
  نیردی و صعیدهای ورزشی اعزام کننده:نیردی و صعیدهای ورزشی اعزام کننده:هیئت کیههیئت کیه  اسقان محلّ اقامت:اسقان محلّ اقامت:

  شمارۀ کارت هیمة ورزشی:شمارۀ کارت هیمة ورزشی:  گروه خین:گروه خین:
  یلی:یلی:آخرشن مدرک و رشقة تحصآخرشن مدرک و رشقة تحص  شغل:شغل:

  وضعیت تأهل:وضعیت تأهل:  ملیت:ملیت:  کد ملّی:کد ملّی:
  مذهب:مذهب:  دشن: دشن:   کدپسقی منزل:کدپسقی منزل:
  نشانی منزل:نشانی منزل:

  راشانامه:راشانامه:  تلفن منزل و همراه:تلفن منزل و همراه:

  بخش سنجش سالمتبخش سنجش سالمت

  ک است.ک است.الشّعاع قرار داده و خطرناالشّعاع قرار داده و خطرناکی، اقدامات درمانی را تحتکی، اقدامات درمانی را تحتهای پزشهای پزشها الزامی است. اطّالعات نادرست، در هنگام هروز فیرشتها الزامی است. اطّالعات نادرست، در هنگام هروز فیرشتاخطار: پاسخ هه تمامی پرس اخطار: پاسخ هه تمامی پرس   
  خیرخیر  هلیهلی    خیرخیر  هلیهلی  
      های ذهنی شا ضعف عصبیهای ذهنی شا ضعف عصبیو هیماریو هیماری      1212  و ضرهة مغزی شا آسیب واردشده هه سرو ضرهة مغزی شا آسیب واردشده هه سر  11
      و اعقیاد هه دارو شا الکلو اعقیاد هه دارو شا الکل      1313  و مشکالت چشمی شا گیشی )هیماری شا جرّاحی(و مشکالت چشمی شا گیشی )هیماری شا جرّاحی(  22
      ام عملِ جراحیام عملِ جراحیشده هرای انجشده هرای انجو جرّاحی شا تیصیهو جرّاحی شا تیصیه      1414  کننده )غ  شا تشنّج(کننده )غ  شا تشنّج(و حمالت گیجو حمالت گیج  33
      و مشکالت پیسقی شا آلرژیو مشکالت پیسقی شا آلرژی      1515  و تیهرکلیزشس، آس ، هرونشیتو تیهرکلیزشس، آس ، هرونشیت  44
      و حسّاسیت هه داروو حسّاسیت هه دارو      1616  و مشکالت قلبی شا تب روماتیسمیو مشکالت قلبی شا تب روماتیسمی  55
      و حسّاسیت هه گزشدن حشراتو حسّاسیت هه گزشدن حشرات      1717  و فشار خین هاال شا پائینو فشار خین هاال شا پائین  66
      اسیت هه گرد و غباراسیت هه گرد و غبارو حسّو حسّ      1818  و آنمی و لیسمی شا اخقالالت خینیو آنمی و لیسمی شا اخقالالت خینی  77
      صیرت منظ صیرت منظ و اسقفاده از داروهای تجیشزشده ههو اسقفاده از داروهای تجیشزشده هه      1919  هپاتیت شا زردیهپاتیت شا زردیو دشاهت، و دشاهت،   88

      و زخ  معده و دشگر مشکالت معدهو زخ  معده و دشگر مشکالت معده  99
هوا، هوا، ها، دررفقگیها، دررفقگیهوای اسوقخیانی شوا مفصولی، شکسوقگیهوای اسوقخیانی شوا مفصولی، شکسوقگیو هیماریو هیماری  2020

      مفاصل مصنیعی، آرترشت، درد ناحیة پشتمفاصل مصنیعی، آرترشت، درد ناحیة پشت

  HH..  II..  VV    و و       2121  مثانهمثانهه، ه، و مشکالت کلیو مشکالت کلی  1010
      و آشا شما در حال درمان هسقید؟و آشا شما در حال درمان هسقید؟      2222  و فقق )پارگی(و فقق )پارگی(  1111

  است، علّت تحت درمان هیدن خید را هنیشسید:است، علّت تحت درمان هیدن خید را هنیشسید:« « هلیهلی»»  2222اگر پاسخ شمارۀ اگر پاسخ شمارۀ 
  

  ::ها مبقال هسقید را هنیشسیدها مبقال هسقید را هنیشسیدها نام هرده نشده و شما هه آنها نام هرده نشده و شما هه آنهای دشگر شا ضاشعاتی که در هاال از آنهای دشگر شا ضاشعاتی که در هاال از آنهیماریهیماری
  

  پذشرم.پذشرم.را میرا می  مساهیهمساهیهآمدهای ممکن هرای خید، در آمدهای ممکن هرای خید، در جانب ....................................................... ضمن تأشید مطالب فیق، مسئیلیت ناشی از تمامی پی جانب ....................................................... ضمن تأشید مطالب فیق، مسئیلیت ناشی از تمامی پی اشناشن
  امضاءامضاء

  
  

  پذشر است/ نیست.پذشر است/ نیست.امکانامکان  مساهیهمساهیههرده در هرده در شرکت نامشرکت نام
  مسئیل پذشرشمسئیل پذشرش  امضاءامضاءنام و نام خانیادگی و نام و نام خانیادگی و 

  
  

 

 
محلّ الصاق 

 عكس
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  02شناسه  شمارة

    کاربرگ دریافت مدارک ثبت نامکاربرگ دریافت مدارک ثبت نام
  هرگزاری: ........................................................هرگزاری: ........................................................  ه: ....................................................................... زمان هرگزاری:................................ مکانه: ....................................................................... زمان هرگزاری:................................ مکاندوردورعنیان عنیان 

  

ف
ردش

ف
ردش

  

    کد ملّیکد ملّی  خانیادگیخانیادگینام و نامنام و نام

        
  
  
  
  

            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
های خالی جدول فیق، عنیان مدارک الزم هرای ثبت مسئیل محقرم ثبت نام، در سرسقین

 نامة مرهیط؛ درج نماشید.در حال هرگزاری و طبق شییه یزشیدوره آمنام را ها تیجّه هه 

نام و پذشرش مسئیل ثبتِنام و امضای   
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 03شناسه  شمارة

  ة ثبت نامة ثبت نامشهریشهریکاربرگ دریافت کاربرگ دریافت 

  ................................................................................................هرگزاری: ........هرگزاری: ........  ه: ....................................................................... زمان هرگزاری:................................ مکانه: ....................................................................... زمان هرگزاری:................................ مکاندوردورعنیان عنیان 

ف
ردش

ف
ردش

  

  شماره شماره   نیدینیدی  کد ملّیکد ملّی  خانیادگیخانیادگینام و نامنام و نام
  فی  هانکیفی  هانکی

  مبلغ پرداخقی مبلغ پرداخقی 
  )هه رشال()هه رشال(

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    جمع کل:جمع کل:

 سرپرست دورهنام و نام خانیادگی و امضای  نام و نام خانیادگی و امضای مسئیل ثبت نام و پذشرش 
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 04شناسه  شمارة

    نهادنهادنظرخواهی و ارائة پیشنظرخواهی و ارائة پیشکاربرگ کاربرگ 

  ........................................هرگزاری: ....................................هرگزاری: ....................................: ....................................................................... زمان هرگزاری:................................ مکان : ....................................................................... زمان هرگزاری:................................ مکان ههدوردورعنیان عنیان 

مشاهه تأثیرگذار هیده و موا را در هور چوه مشاهه تأثیرگذار هیده و موا را در هور چوه   هایهایههدوردورو و   ههدوردورتیاند در کمّیت و کیفیت اشن تیاند در کمّیت و کیفیت اشن نهادهای حضرت عالی مینهادهای حضرت عالی میکنندۀ گرامی؛ اعالم نظر و پی کنندۀ گرامی؛ اعالم نظر و پی شرکتشرکت

  ها سپاس و احقرام.ها سپاس و احقرام.  ها شاری نماشد.ها شاری نماشد.ههقر هرگزار نمیدن آنههقر هرگزار نمیدن آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توجه: در این برگه ذکر 

 نام الزامی  نیست.
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 05شناسه  شمارة

  دورهدورهکننده در کننده در شرکتشرکت  خالصه مشخصات فردیخالصه مشخصات فردیکاربرگ کاربرگ 

  ..............................منطیه:منطیه:..........................................................شهرسقان:شهرسقان:..............................................اسقان:اسقان:زاری: زاری: مکان هرگمکان هرگ  ................................................................تا تا   ................................ ................................ از از   عنیان دوره: ................................................................................. زمان هرگزاری:عنیان دوره: ................................................................................. زمان هرگزاری:
  

ف
ردش

ف
ردش

  

  شناسنامهشناسنامه  خانیادگیخانیادگینام و نامنام و نام

  کد ملیکد ملی

  تارشخ تیلدتارشخ تیلد

  نام پدرنام پدر

  محل سکینتمحل سکینت  محل تیلدمحل تیلد
شماره حک  شماره حک  

  پی  نیازپی  نیاز
  نظام وظیفهنظام وظیفه

  )ذکر وضعیت()ذکر وضعیت(
  تلفن تماستلفن تماس

  شمارهشماره  التینالتین  فارسیفارسی
اسقان محل اسقان محل 

  دوردورصص
شهرسقان شهرسقان 

  محل صدورمحل صدور
  شهرسقانشهرسقان  اسقاناسقان  شهرسقانشهرسقان  اسقاناسقان  سالسال  ماهماه  روزروز

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  تکمیل کارهرگتکمیل کارهرگمسئیل مسئیل نام و نام خانیدادگی و امضاء نام و نام خانیدادگی و امضاء 

  ها اع  از کارآمیزی، مرهیگری، طراحی، داوری و... هصیرت تاشپ شده الزامی است.ها اع  از کارآمیزی، مرهیگری، طراحی، داوری و... هصیرت تاشپ شده الزامی است.تکمیل اشن کارهرگ هرای تمامی دورهتکمیل اشن کارهرگ هرای تمامی دوره  
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 06 :شناسه شمارة

 کاربرگ ریز نمرات دوره کارآموزی مقدماتی کوه نوردی با اسکی 

         محل هرگزاری:          تارشخ هرگزاری:

             

 شماره ملی نام و نام خانیادگی ردشف
 نمره فعالیقهای اجراشی

 انضباط
کار 
 گروهی

نمره 
آزمین 
 تئیری

نمره 
 نهاشی

 تیضیحات
 فرود صعید

آشناشی ها 
 اهزار

 عملیات نجات
اسقیل و قدرت 

 جسمانی

                          

                          

                          

                          

             

             

                          

 نام و امضا مرهیان / مدرسان:
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 07 :شناسه شمارة 

 کوه نوردی با اسکی پیشرفتهکاربرگ ریز نمرات دوره کارآموزی 

          هرگزاری:تارشخ 
محل  

 هرگزاری:
        

       

 

      

 شماره ملی نام و نام خانیادگی ردشف
 نمره فعالیقهای اجراشی

 انضباط
کار 
 گروهی

نمره 
آزمین 
 تئیری

نمره 
 نهاشی

 تیضیحات
 کارگاه زدن اهزاراسقفاده  از  فرود صعید

هییاک 
 کردن

اسقیل و قدرت 
 جسمانی

              

 

            

              

 

            

              

 

            

              

 

            

       

 

      

       

 

      

              

 

            

 نام و امضا مرهیان / مدرسان:

      

    

 

    

  

      

 



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 آموزشی  هایشیوه نامه   کوه نوردی با اسکیکارگروه 

 

40 

 

 

 08 :شناسه شمارة  

 کوه نوردی با اسکی بی گریمرکاربرگ ریز نمرات دوره 

         محل هرگزاری:            تارشخ هرگزاری:

       

  

      

 شماره ملی نام و نام خانیادگی ردشف
 نمره فعالیقهای اجراشی

 انضباط
کار 
 گروهی

نمره 
آزمین 
 تئیری

نمره 
 نهاشی

 تیضیحات
 فرود صعید

اسقفاده  از 
 اهزار

 کارگاه زدن
یات عمل هییاک کردن

 نجات
اسقیل و قدرت 

 جسمانی

              

  

            

              

  

            

              

  

            

              

  

            

       

  

      

       

  

      

              

  

            

 نام و امضا مدرسان:
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 09شناسه  شمارة

  کاربرگ جمع بندی نهایی دوره مربیگریکاربرگ جمع بندی نهایی دوره مربیگری
  استان محل برگزاریاستان محل برگزاری  برگزار کننده:برگزار کننده:  عنوان دوره:عنوان دوره:

  شهرستان محل برگزاریشهرستان محل برگزاری  محل برگزاریمحل برگزاری  تاریخ برگزاری از .............. تا ...................تاریخ برگزاری از .............. تا ...................

  رگزاریرگزاریمنطقه طبیعی و نام سالن محل بمنطقه طبیعی و نام سالن محل ب  تعداد شرکت کنندگان: تعداد شرکت کنندگان:   تاریبخ تکمیل کاربرگ:تاریبخ تکمیل کاربرگ:

  نام و نام خانیادگینام و نام خانیادگی  ردشفردشف

لی
د م
ک

لی
د م
ک

مه  
سنا
شنا
ره 
شما

مه
سنا
شنا
ره 
شما

  

  تارشخ تیلدتارشخ تیلد

یلد
ل ت

مح
یلد
ل ت

مح
  

در
م پ
نا

در
م پ
نا

  

مه
سنا
شنا
ور 
صد

ل 
مح

مه
سنا
شنا
ور 
صد

ل 
مح

  

لی
عم
س 

درو
ل 
عد
م

لی
عم
س 

درو
ل 
عد
م

ی  
ئیر
س ت

درو
ل 
عد
م

ی
ئیر
س ت

درو
ل 
عد
م

فه  
ظی
م و
ظا
ت ن

ضعی
و

فه
ظی
م و
ظا
ت ن

ضعی
و

  

لی
صی
تح
ک 

در
م

لی
صی
تح
ک 

در
م

  

یاز
  ن

 پی
ک 
ح

یاز
  ن

 پی
ک 
ح

  

مه
ن نا

پاشا
مه
ن نا

پاشا
  

نی
 هد
ت
رهی
ن ت

زما
سا
ی 
ئیر
ت

نی
 هد
ت
رهی
ن ت

زما
سا
ی 
ئیر
ت

  

  مالحظاتمالحظات  شماره حک شماره حک 

  سالسال  ماهماه  روزروز

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

و امضاءو امضاء  و نام خانوادگیو نام خانوادگی  نامنام
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 10شناسه  شمارة

  اطالعات حساب بانکی کادر اجراییاطالعات حساب بانکی کادر اجرایی  کاربرگکاربرگ

  ری: ........................................................ری: ............................................................................................................................ زمان هرگزاری:................................ مکان هرگزا.................................................................... زمان هرگزاری:................................ مکان هرگزاعنیان دوره: ...عنیان دوره: ...
  

ف
ردش

ف
ردش

  

  مالحظاتمالحظات  شماره عاهر هانکشماره عاهر هانک  تلفن همراهتلفن همراه  سمتسمت  خانیادگیخانیادگینام و نامنام و نام

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
  

  کارهرگکارهرگتکمیل تکمیل مسئیل مسئیل   امضاءامضاءنام و نام و 



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  کوه نوردی با اسکیکارگروه 
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 11شناسه  شمارة

  دوره آموزشدوره آموزشکاربرگ الصاق عکس کاربرگ الصاق عکس 

  ..........................................................................  تارشخ هرگزاریتارشخ هرگزاری................... ................... ............................................................................................:.....:.....عنیان دورهعنیان دوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دورهدورهسرپرست سرپرست   امضاءامضاءنام و نام و 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

ونام خانوادگی نام  

 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

خیردگی و نشان مهر هاشد.شدگی، خطهاشست سال ، جدشد، هدون سیراخهای الصاقی میتمامی عکس توّجه:  



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  کوه نوردی با اسکیکارگروه 
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 12شناسه  شمارة

  (2از  1)صفحه  آموزش دورهر ظان ارشگز کاربرگ

  

  نماید.نماید.تکمیل میتکمیل می  دورهدوره  ناظرناظراین کاربرگ را این کاربرگ را 

  ............................................  تاتا...................... ......................   ازاز: : تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری    ..........................................................................................................................................  ::ههدوردورعنوان عنوان 

  

  ............................................................................................................  ::ههسرپرست دورسرپرست دورنام و نام خانوداگی نام و نام خانوداگی 

  

  ................................................................................................  ::ههناظر دورناظر دورنام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی 

  

  محلّ برگزاری:محلّ برگزاری:

  .................... منطیه: .................................................................. منطیه: ..............................................اسقان: ............................... شهرسقان: .................................... شهر: .............اسقان: ............................... شهرسقان: .................................... شهر: .............

  

  

  ..................................................................................................................................  شمارة مجوّز برگزاری:شمارة مجوّز برگزاری:

  

  برگزارکننده:برگزارکننده:

    نیردی و صعیدهای ورزشی:نیردی و صعیدهای ورزشی:فدراسیین کیهفدراسیین کیه

  ........................................................................................................................................................................................  دی و صعیدهای ورزشی اسقان:دی و صعیدهای ورزشی اسقان:نیرنیرهیئت کیههیئت کیه

  ........................................................................................................................................................................................  گاه:گاه:نیردی/آمیزشنیردی/آمیزشهاشگاه/گروه کیههاشگاه/گروه کیه

  ........................................................................................................................................................................................  اد:اد:سازمان/نهسازمان/نه

 



 صعودهای ورزشی  و نوردی کوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه  کوه نوردی با اسکیکارگروه 
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 12شناسه  شمارة

  ((22از از 22)صفحه )صفحه   دوره آموزشر اظنکاربرگ گزارش 

  

  شرح حوادث: شرح حوادث: 
  

  

  

  

  

  ه:ه:دوردورنقاط قوّت نقاط قوّت 
  

  

  

  

  

  

  

  ه:ه:دوردورنقاط ضعف نقاط ضعف 
  

  

  

  

  

  

  

  ::دورهدورهشرح تخلّفات شرح تخلّفات 
  

  

  

  

  

  

  ه:ه:دوردورنظرها دربارة نظرها دربارة نهادها و نقطهنهادها و نقطهپیشپیش
  

  

  

  

 هدورامضای ناظر و نام و نام خانوادگی  

 

 تاریخ:



 وصعودهای ورزشی نوردی کوهسیون فدرا 

 آموزشی  هایشیوه نامه  کوه نوردی با اسکیکارگروه 
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 13شناسه  شمارة

  ((33از از   11)صفحة )صفحة   دورۀ آموزشدورۀ آموزش  گزارش سرپرستگزارش سرپرست  کاربرگکاربرگ

  نماید.نماید.تکمیل میتکمیل می  دورهدوره  پرستپرست* این کاربرگ را سر* این کاربرگ را سر

  1313..............//..............//..............تا تا   1313..............//..............//..............از از   ::تاریخ برگزاریتاریخ برگزاری  ..................................................................................................................................................................: : ههدوردورعنوان عنوان 

    ......................................................................................................................: : سرپرست دورهسرپرست دوره

  ..............................................................................................................................................................................................................................  نوردی و صعودهای ورزشی:نوردی و صعودهای ورزشی:ناظر فدراسیون کوهناظر فدراسیون کوه

  ::دورهدوره  کادر اجراییکادر اجرایینام کامل نام کامل 

          

          

          

          

          

          

          

  محل برگزاری:محل برگزاری:

  .................. منطیه: ................................................................. منطیه: ............................................................................. شهرسقان: ................................................ شهر: ......................................................... شهرسقان: ................................................ شهر: ...........................اسقان:اسقان:

  ................................................................................................................................  شماره مجوز برگزاری:شماره مجوز برگزاری:

    برگزارکننده:برگزارکننده:

  □□نیردی و صعیدهای ورزشی نیردی و صعیدهای ورزشی فدراسیین کیهفدراسیین کیه

    ................................................................................................................................نیردی و صعیدهای ورزشی اسقان: نیردی و صعیدهای ورزشی اسقان: هیئت کیههیئت کیه

    ................................................................................................................................نیردی / آمیزشگاه: نیردی / آمیزشگاه: هاشگاه/ گروه کیههاشگاه/ گروه کیه

  ................................................................................................................................سازمان / نهاد: سازمان / نهاد: 
  

  انانوضعیت شرکت کنندگوضعیت شرکت کنندگ
  

  میانگین سنیمیانگین سنی  سن پیشینهسن پیشینه  سن کمینهسن کمینه  تعداد شرکت کنندگانتعداد شرکت کنندگان

        

  



 وصعودهای ورزشی نوردی کوهسیون فدرا 

 آموزشی  هایشیوه نامه  کوه نوردی با اسکیکارگروه 
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 13شناسه  شمارة

  ((33از از   22)صفحة )صفحة   دوره آموزشدوره آموزش  سرپرستسرپرست  گزارشگزارشکاربرگ کاربرگ 

  

  مشخصات کادر برگزار کننده دوره آموزشمشخصات کادر برگزار کننده دوره آموزش

  تلفن تماستلفن تماس  شماره کارت هازآمیزیشماره کارت هازآمیزی  --درجه مرهی گریدرجه مرهی گری  شماره حک  مأمیرشتشماره حک  مأمیرشت  سمتسمت  نام و نام خانیادگینام و نام خانیادگی  ردشفردشف

11            

22            

33            

44            

55            

  

  دورهدورهن ن مدرسیمدرسیوضعیت وضعیت 

ف
ردش

ف
ردش

  

  نام و نام خانیادگینام و نام خانیادگی
  هینی میارد اشمنیهینی میارد اشمنیپی پی   تیاناشی علمی و فنیتیاناشی علمی و فنی  آمادگی جسمانیآمادگی جسمانی  آمیزشآمیزشمهارت در مهارت در   آراسقگیآراسقگی  انضباطانضباط

  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع  ضض  مم  خخ  عع

11                                                    

22                                                    

33                                                    

44                                                    

55                                                    

  ض= ضعیفض= ضعیف  م= مقیسطم= مقیسط  خ= خیبخ= خیب  ع= عالیع= عالی

  

  تلفن کارآموزان دورهتلفن کارآموزان دوره

  تلفن تماس تلفن تماس   نام و نام خانیادگینام و نام خانیادگی  ردشفردشف  تلفن تماس تلفن تماس   نام و نام خانیادگینام و نام خانیادگی  ردشفردشف

            

            

            

            

            

            

            

            

  ول هاال تکثیر و ضمیمه شید.ول هاال تکثیر و ضمیمه شید.اا* در صیرت نیاز جد* در صیرت نیاز جد



 وصعودهای ورزشی نوردی کوهسیون فدرا 

 آموزشی  هایشیوه نامه  کوه نوردی با اسکیکارگروه 
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 13شناسه  شمارة

  ((33از از   33)صفحة )صفحة   دوره آموزشدوره آموزشسرپرست سرپرست گزارش گزارش کاربرگ کاربرگ 
  

  

  شرح حوادث: شرح حوادث: 

  

  

  

  ::روزانهروزانه  زمان بندیزمان بندیگزارش مختصر و گزارش مختصر و 

  

  

  

  

  

  

  

  صورت وضعیت مالی دورهصورت وضعیت مالی دوره

  محل تأمین اعتبار:محل تأمین اعتبار:

  

  

  

  ::هاهاشرح هزینهشرح هزینه

  

  

  توضیحات موردنیاز درباره صورت وضعیت مالی:توضیحات موردنیاز درباره صورت وضعیت مالی:

  

  

  

  در صیرت میزهانی وهرگزاری تیسط هیئت اسقاندر صیرت میزهانی وهرگزاری تیسط هیئت اسقان

 رئیس هیئت کیه نیردی و  امضاءنام و   همسئیل نهاد هرگزار کننده دور امضاءنام و    سرپرست: امضاءنام و  
 صعیدهای ورزشی اسقان هه همراه مهر هیئت

 



 وصعودهای ورزشی نوردی کوهسیون فدرا 

 آموزشی  هایشیوه نامه  کوه نوردی با اسکیکارگروه 
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 14شناسه  شمارة

  مربیان هماهنگیهای بازآموزی و گ نتایج دورهکاربر

 صفحة: ........ از: ...........

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

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

لی
عم
س 

درو
ل 
عّد
م

ی 
ظر
س ن

درو
ل 
عّد
م

 

 

 نقاشج
     

ف
ردش

 

 نام پدر و نام خانیادگی نام
 تارشخ تیلد

 کد ملی
 سال ماه روز

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

  رهدو رسینمدو نام خانیادگی و امضاء  نام  

   

   

   

 ناظر امضاءو  و نام خانیادگی نام  سرپرست امضاءو  و نام خانیادگی نام 
 

 رئیس  ءامضاو  و نام خانیادگی نام 
 فدراسیین کارگروه صعیدهای ورزشی

 



 وصعودهای ورزشی نوردی کوهسیون فدرا 

 آموزشی  هایشیوه نامه  کوه نوردی با اسکیکارگروه 

 

 

50 

 

 15شناسه  شمارة 

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

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

 

 شماره تماس : :مدرس دورهنام و نام خانیادگی 

 شماره تماس : نام و نام خانیادگی سرپرست دوره:

 شماره تماس : نام ونام خانیادگی ناظر:

 اسقان: عنیان دوره: 

  شهرسقان: تارشخ هرگزاری: هرگزاری دوره:  تارشخ 

 نام منطیه طبیعی: سالن سنگ نیردی هرگزاری دوره:

 :مدرس دورهنقطه نظرات 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 «مربی کارورز کارنامه »

 تیضیحات ( 10تا  1امقیاز )  عنیان ردشف

   انقیال مفاهی  1

   آمادگی جسمانی 2

   رعاشت نکات اشمنی 3

   آمیزشی لیازم وتجهیزات 4

   مدشرشت کالس 5

   مسئیلیت پذشری 6

   مهارت در تدرشس 7

   مهارت علمی 8

   مهارت فنی 9

   مهارت در امقیاز دهی 10

   جمع کل

 د.گردمی تکمیل مربی دورهین فرم توسط *ا

 

 ضاء ناظردگی / امنام ونام خانوا                                                                       مدرس دورهنام ونام خانوادگی / امضاء 

 
  


