
 1شماره جدول 
 

 بسمه تعالی 

 

 " های آموزشی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشیگذاری تمامی دورهنرخنامه آیین"

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

  جدول پرداخت دستمزد عوامل اجرایی و آموزشی (1شماره ) جدولـ 

 های آموزشی( های آموزشی )مقدماتی، پیشرفته و کارگاهکالسکلیه نرخ ثبت نام  (2شماره ) ولجد ـ

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

 شود.می

 شود. های داخلی آنها محاسبه مینامهها مطابق با آیینها و نهادکسر مالیات و کسورات سازمان -2

اسکان و تغذیه کادر اجرایی به عهده میزبان است و مبنای پرداخت هزینه  برای مدرسان، مربیان و ... غیربومی هزینه رفت و آمد، -3

ید توسط مجری و یا میزبان پرداخت رفت و آمد زمینی بوده و بر اساس قیمت روز بلیط اتوبوس و یا قطار محاسبه و با دریافت رس

 شود.می

 شود.الزحمه مربی محاسبه میازای هر جلسه یک چهارم روز حقـ مبنای پرداخت مربیان شیفتی سالن به4

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

درصد به مبلغ مذکور اضافه  25باشد به ازای هر شب مانی مینیازمند شبشود و های آموزشی که در طبیعت برگزار میدوره -6

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

 مبالغ با در نظرگرفتن منافع مالی باشگاه لحاظ شده است.ـ کلیه 7

 رس محاسبه گردیده است.مبالغ با احتساب باالترین سقف دستمزد مربی، مدـ کلیه 8
 

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

نوردی، آبشاریخی، برداری غار، نجات فنی، امداد غار، پیشرفته غار، دیوارهسنگنوردی، برف، نقشههای پیشرفته شامل: دورهـ 8

 نوردی، کوهنوردی با اسکیدره

 ریال 000/100مبلغ    بت و ارسال مدارک از سوی برگزارکننده به هیأت، به ازای هر نفرـ هزینه ث9

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

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

 باشند. می 6وهای هیمالیانوردی و راهنمایان کوهستان مشمول بند : مربیان اردتبصره* 

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

 در نظر بگیرند. هم با میزبانضمن تفا درصد از نرخ حداقلی در جدول پیوستی 50الزحمه خود را با افزایش توانند حقمی

 باشند.نامه میها مأمور اجرای هرچه بهتر و نظارت بر اجرای صحیح این آیینهای کوهنوردی استانهیأت 

 این آموزشی هایگذاری دورهنامه نرخکلیه مجریان، مربیان و مدرسان فدراسیون موظف به رعایت آئین الزم به توضیح است 

اگر شکایتی مبنی بر تخلف از سوی برگزارکننده یا ورزشکاران و ... در خصوص عدم رعایت این  همچنینباشند. فدراسیون می

  نامه مذکور برخورد قانونی خواهد شد.با متخلفین آئیننامه از طرفین به ثبت برسد، در صورت اثبات تخلف، آیین

 99اسفند  /هانامهکمیسیون تهیه، تدوین و بازنگری آیین                                                                             



 1شماره جدول 
 

 

 جدول پرداخت حداقل دستمزد عوامل اجرایی و آموزشی

 عوامل اجرایی / آموزشی عنوان برنامه
 سطح برنامه

 ملی استانی

مسابقات و 

 هاوارد

 2,900,000 2,000,000 مدیر مسئول ـ سرپرست

 2,450,000 1,700,000 ناظر

 2,450,000 2,000,000 ت داوریأرئیس هی

 2,450,000 2,000,000 گرحمایت

 2,150,000 1,800,000 بندداور رده

 2,500,000 2,000,000 سرطراح مسیر

 2,150,000 1,750,000 طراح

 1,750,000 1,500,000 داور

 2,000,000 1,700,000 گر )آنالیزور(تحلیل

 2,400,000 1,700,000 یبانیتدارکات و پشت

 دستمزد روزنه سمت 

های دوره

 مدرسی

 مربیگری/ مدرسی/ بازآموزی/ های طراحی/ داوری/دوره

 وهستانک نوردی/ راهنمایانهیمالیا

 4,000,000 1مدرس درجه 

 3,400,000 1مربی )کمک مدرس( درجه 

 3,200,000 2مدرس درجه 

 2,500,000 2مربی )کمک مدرس( درجه 

 3,500,000 سرپرست  ـ مدیر مسئول

 3,000,000 ناظر

 2,400,000 تدارکات و پشتیبانی

 آموزشی

 دوره کارآموزی مقدماتی
 2,200,000 مدرس

 1,700,000 مربی )کمک مدرس(

 های پیشرفتهدوره
 2,500,000 مدرس

 1,750,000 مربی )کمک مدرس(

 2,500,000 درسم GPS هواشناسی، محیط زیست، 

 2,500,000 مدرس صعودهای ورزشی

 2,200,000 مدرس شناسیکوهپیمایی، غارپیمایی، بهمن

 4,500,000 مدرس پزشکی کوهستان

 2,100,000 مدرس نما، مبانی جستجو در کوهستانقطب

 1,900,000 مدرس کوهپیمایی همگانی

حضور ناظر در 

های دوره

 آموزشی

 1,000,000 ــ های آموزشیدر کارگاهناظر جهت حضور   -1

 1,500,000 ــ های عملی )طبیعت(ناظر جهت حضور در کالس  -2

 1,000,000 ــ های عملی )سالن(ناظر جهت حضور در کالس  -3

راهنمایان 

 کوهستان
 1,900,000 ــ بلد محلی

 

باازنگری آیینکمیسیون تهیه، تدوین            ماهو  سفند    /هانا 99ا



 2شماره  جدول
 

 های آموزشی های آموزشی مقدماتی، پیشرفته و کارگاهلغ ورودی هر کارآموز به دورهمب
 

 عنوان دوره ردیف
 هزینه هر نفر

 )به ریال(

 دوره مدت

 )روز(

تعداد نفرات 

 نندهکشرکت

تعداد 

 مدرس

تعداد 

 مربی

 - 1 30  1 500,000 کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان 1

 - 1 30  1 500,000 شناسی کوهستانکارگاه آموزشی هوا 2

 - 1 30  2 900,000 کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان 3

 - 1 12  2 950,000 نماخوانی و کار با قطبکارگاه آموزشی نقشه 4

 - 1 12  3 1,250,000 پیماییکارآموزی کوه 5

 - 1 12  2 950,000 وهستانکارگاه آموزشی مبانی جستجو در ک 6

 1 1 8  3 2,700,000 نوردیسنگ کارآموزی 7

 1 1 8  3 2,700,000 کارآموزی برف  8

 1 1 8  4 3,350,000 نوردیکارآموزی دره 9

 - 1 12  2 950,000 دوره غارپیمایی 10

 - 1 30  1 500,000 زمین شناسی و مورفولوژی کارست 11

 1 1 8  3 2,700,000 وردیکارآموزی مقدماتی غارن 12

 - 1 12  3 1,200,000 اری غاربردنقشه 13

 - GPS 1,000,000 2  12 1کارگاه آموزشی کار با  14

 - 1 5  4 3,500,000 پیشرفته سنگنوردی 15

 - 1 4  3 3,500,000 نوردیدوره دیواره 16

 1 1 8  2 2,000,000 مبانی نجات فنی 17

 - 1 5  4 3,500,000 پیشرفته برف  18

 1 1 12  2 1,500,000 ا اسکینوردی بکارآموزی کوه 19

 - 1 5  3 3,000,000 دوره آبشار یخی 20

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

 - 1 5  4 3,500,000 نوردیپیشرفته دره 22

 1 1 6  4 3,000,000 پیشرفته غارنوردی 23

 1 1 12  3 2,000,000 نجات در غار امداد و 24

 1 1 12  3 2,300,000 نوردی با اسکیپیشرفته کوه 25

 ـ 1 30  1 200,000 کوهپیمایی همگانی 26

 

 هانامهکمیسیون تهیه، تدوین و بازنگری آیین         

 99اسفند            


