
   

 

 

      

      

 

تُهِجباِل لْ ا    َمنْ  ٓ ا  

ي آموزشي كارآموزي كوهپيماييگزارش دوره  

السالمگروه كوهنوردي دانشگاه امام صادق عليه  

 

ي تربيت بدني دانشگاه و همت اداره به
م كه دقطرح همي امور فرهنگي، اداره

 ي،ي كارآموزي كوهپيمايدورهشامل 
و بام ايران دماوند ي خلنو هاقله صعود به
شاءاهللا با صعود به بام ان شد. برگزار

ي دماوند اين طرح خاتمه ايران، قلّه
  يابد.مي

  تهيه و تنظيم: محمدسعيد صفاري

  السالمعليهسرپرست گروه كوهنوردي دانشگاه امام صادق  
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  مقدمه
ا براي آشنايي بيشتر با اصول كوهنوردي و افزايش مهارت كوهنوردان هاي كارآموزي رنوردي، دورهفدراسيون كوه

ايران هاي رسمي كوهنوردي در به عنوان نقطه آغازين آموزش دوره كارآموزي كوهپيماييت. طراحي كرده اس
گردي عالقمندان كوهنوردي و طبيعتشود. اين دوره به منظور آموزش اصول پايه كوهپيمايي به محسوب مي

گردد. شركت در ساير دوره هاي كارآموزي رسمي (سنگ نوردي و برف ويخ) تنها پس از طراحي و اجرا مي
پيمايي رآموزي كوهباشد. به قبول شدگان در دوره مدرك رسمي كادوره امكان پذير ميكسب مدرك قبولي در اين 

 هاي ورزشي داده خواهدشد.فدراسيون كوهنوردي و صعود

 باشد:اي آموزشي دوره به شرح ذيل ميسرفصل ه

  تعريف كوه، صخره، گرده ، يال و ... تعريف جانپناه، پناهگاه، راه ملرو چيست ، تعريف تراورس ، شن
 ...اسكي و

  قدم... نظم دربرنامه ، وظايف و اصول سرپرستتعريف گروه و معرفي سرقدم ، وسط دار و ته... 

 بحث پوشاك و لوازم كوهنوردي به صورت تخصصي و عمومي 

 تجهيزات فني فردي و گروهي ، كاربرد و نحوه استفاده از آن ها 

 بحث تغذيه در كوهستان 

 آموزش گره زدن 

 نحوه اصول گامبرداري در طبيعت 

 خطرات كوهستان و نحوه مقابله با آن 

 بي در شب وروزجهت يا 

  د.روز برگزار مي شو 3اشد و دوره درنفر مي ب 12حداكثر نفرات كالس 
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 السالمي كارآموزي كوهپيمايي در دانشگاه امام صادق عليهدوره

دهد. در كش و قوس ساليان بسياري است كه گروه كوهنوردي دانشگاه فعاليت خود را با قوت و ضعف انجام مي
تواند هاي گروه كوهنوردي ميانشجو در دانشگاه، انس با طبيعت و شركت در برنامهدانواع فشارهاي وارده بر 

هايي كه در هر سطحي، از آسان گرفته تا دشوا و از هر نوعي مثل مقداري از اين فشار را در خود حل كند. برنامه
كوهپيمايي و كوهنوردي برگزار نوردي، كوير نوردي، بازديد از آبشار، بازديد از درياچه و پيمايش غار، جنگل

  ا و ساليق گرفته شود.هشوند تا انواع تواناييمي

ي حداكثري از طبيعت و صحيح و سالم گردي و كوهنوردي، استفادههاي طبيعتترين نكات در برنامهاما از مهم
هتر استفاده كنيم و با ي خداوند، طبيعت زيبا بيشتر و بشود استفاده از هديهرفتن و برگشتن است. آنچه باعث مي

است كه اين مهم با چيزي جز  اصوليگردي و كوهنوردي تني سالم به دل طبيعت برويم و باز گرديم، طبيعت
ي آموزشي ممكن كه مورد تأييد فدراسيون ترين دورهعملي نخواهد شد. لذا بر آن شديم تا ابتدايي آموزش

گزار كنيم و به حمداهللا اين دوره به بهترين شكل خود كوهنوردي و صعودهاي ورزشي است را در دانشگاه بر
  برگزار شد.

دانشگاه و از مسئولين سابق گروه كوهنوردي،  التحصيالنفارغبدين منظور از طريق جناب آقاي احمد نظري، از 
فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي آشنا شديم و تصميم گرفتيم با با جناب آقاي كلهر، مربي رسمي 

  ي كارآموزي كوهپيمايي را در دانشگاه برگزار كنيم.گري ايشان دورهمربي

شود كه يك روز آن تئوري بوده و دو روز ديگر به همانطور كه در مقدمه اشاره شد، دوره در سه روز برگزار مي
  پردازيم.شود. در ادامه به شرح آن ميصورت عملي ور در كوهستان برگزار مي
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 روز اول، كالس تئوري

شنبه مورخ دوم مرداد السالم در روز سهي كارآموزي كوهپيمايي در دانشگاه امام صادق عليهوري  دورهكالس تئ
در محل كالس سالن ورزشي شهيد سوزنگر برگزار شد. در اين كالس كه حدود سه ساعت و نيم به  1397ماه 

جناب آقاي كلهر، ضمن بيان  طول انجاميد
در مورد لزوم  تجارب شخصي خود، نكات مهمي

آموزش كوهپيمايي بيان كردند. سپس وارد 
مبحث تجهيزات شدند و پس از بيان نكاتي 

ي اهميت تجهيزات در كوهپيمايي درباره
ي مهم از جمله كفش، كوله ي چند وسيلهدرباره

 خواب و... به صورت موشكافانهپشتي، كيسه
توضيحاتي مطرح شد. اين جلسه با ايراد نكاتي 

   تغذيه در كوهستان به پايان رسيد. در مورد
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  ي خلنوروز دوم، صعود به قله
ي آموزشي جزء يكي از سه روز دوره ي يك روزه،در غالب يك برنامه هاي اطراف تهرانصعود به يكي از قله

كردند جايي كه اعضاي تيم براي صعود به دماوند خود را آماده ميبا لطف آقاي كلهر و از آنشود. اما محسوب مي
  ي خلنو صعود كنيم. ي استان تهران، قلهي دو روزه، به بلندترين قلهبنا بر اين شد كه طي يك برنامه

از روستاي الالن به سمت محل كمپ در نزديكي آبشار حركت خود  17:30شنبه حدود ساعت تيم ما در روز پنج
رسيد. پس از به پا كردن چادرها در محل كمپ و ساعت پيمايش به محل كمپ  3را آغاز كرد و پس از حدود 

ي شيرين پس از تجربه به استراحت پرداختيم. شام خورديم و ي نماز مغرب و عشاء، در شبي زيبا و مهتابياقامه
   صبح محل كمپ را به قله ترك كرديم. 5:30ي نماز صبح حدود ساعت ماني در كوهستان، صبح پس از اقامهشب
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نواز بود و احساس خوبي به خود واقعا زيبا و چشمدر آن صبح دل انگير حركت منظم تيم ما در ميان كوهستان  
 10:40در ساعت ي سرسخت خلنو برآمدند و ها از پس قلهساعت، تمام بچه 5پس از حدود كرد. ها منتقل ميبچه

الزمان السالم و حضرت صاحبي استان تهران نهاديم و نام امام صادق عليهصبح گام برفراز بلندترين قله
  الشريف را بر فراز قله به اهتزاز در آورديم. فرجهتعالياهللاعجل

به روستا رسيديم و  16:30فرسا ساعت و پس از پيمايشي طاقت پس از فتح قله، مسير بازگشت را پيش گرفتيم
 به سمت تهران حركت كرديم.

 

 

 

 

 

  

 1397مرداد ماه  5 السالم بر فراز قله خلنو؛ جمعهدانشگاه امام صادق عليه گروه كوهنوردي
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 روز سوم، آموزش عملي در كوهستان

ي دربند برگزار شود. حدود ساعت ي آموزشي در منطقهديد آقاي كلهر، قرار شد آخرين روز از دورهبه صالح
طبق اصول كوهنوردان و صعود كنندگان دربند عكسي با مجسمه نوردان جمع شدند، صبح بعد از اينكه هم 7:30

 گرفته و به راه شديم. 

استراحت و خوردن  و بعد از مختصر ، نشستيم ين تر از چشمهاشتيم و كمي پايصعود د و ربع حدود يك ساعت
خوراكي استاد شروع به تدريس كردند. ابتدا مقدار باقي مانده از جزوه را اعم از لباس و وسايل مورد نياز كوه 

زش انواع پس از استراحت مختصر وارد مبحث آمو را شرح دادند. غيرهو فالسك و گاز و قمقمه و  باتوممثل 
 از آموزش تك تك دوستان نيز آن را تمرين و تكرار كردند.عملي انجام شده و پس  ها شديم كه به صورتگره



7 
 

پس از آموزش الزم، نگ بزرگي حركت كرديم و س ، به سمت تختهو خواندن نماز ظهربعد از اتمام كار گره  
 آزمودند.خود را ميعود از صخره عملي با ص افراد به صورت پس از بيان هر نكته، دست به سنگ شديم.

 

 

 

 

 

 

وارد  و در آخربا بيان حمايت و تست گرفتن از بچه ها به طور عملي، اين مبحث را پايان دادند.  بعد از آن 
پس  ت.ياف پايان 16:20عمال كالس حدود ساعت  ،هاي جهت يابيروشبا بيان انواع  و يابي شديممبحث جهت

  يم.دت پايين و ميدان دربند حركت كراز استراحت مختصر كنار چشمه و تجديد قوا به سم
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  آمارنامه
قدم ي طرح همنام اوليهنفر از كدهاي مختلف در ثبت 29، ي محيطي و مجازيپس از انجام تبليغات گسترده

نام شدند و كردن ثبتنفر متقاضي نهايي  17شود. بعد از آن سبت استقبال خوبي قلمداد مينام كردند كه به نثبت
ي كارآموزي ورهي دريافت مدرك دنفر به طور كامل دوره را پشت سر گذاشتند و شايسته 12از آن تعداد 

  كوهپيمايي هستند. 

پور، خلقي ر، رسولي، سروي، جعفري، نعيميفپور، اميني، يگانه، تميزيآقايان رحماني، كريمي مهرآبادي، مهدي
  و شيرمحمدي عزيزاني هستند كه به طور كامل در اين دوره به طور كامل شركت كردند.

  

  حسن ختام
آوريم كه اذن استفاده از كوهستان، اين موهبت بزرگ خود را به ما تعالي را به جاي ميخداوند باري حمد و ثناي

و عجيب  سلمووآلهعليهاهللاصلها رسول اكرم مردان الهي است، در صدر آنگاه بزرگداده است، زيرا كوهستان خلوت
  است. شود كه در آن به خاتم اوصياء وحي ميشدهمنزلي است كه عظمت آن وقتي مشخص مي
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نمودار شركت كنندگان در دوره ي كارآموزي كوهپيمايي دانشگاه امام صادق عليه السالم
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ي تربيت بدني و به حكم من لم يشكر المخلوق، لم يشكر الخالق از جناب آقاي دكتر پورنقي، رياست اداره
ي آموزشي و كنيم كه حمايت خود را به طور خاص از برنامهالسالم، صميمانه تشكر ميدانشگاه امام صادق عليه

اند و با تدارك حداكثري السالم انجام دادههاي گروه كوهنوردي دانشگاه امام صادق عليهبه طور عام از برنامه
هاي ورزشي دانشگاه بهترين فرصت را براي زندگي دانشجويي صحيح به دانشجويان امكانات براي تمامي رشته

اند. و نيز قدردان زحمات عزيزانمان در معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه هستيم كه مسير حركت هديه داده
  اند. تخار را فراهم كردههاي افما به سمت قله

  

ه ح ق ھا   وردی   و یما   ل  ن  و ح  ه   م.،   و

  

  97تابستان 


