
باشگاه کوهنوردی ا�ح�د 
                                                 خراسان

                                        

 نویسی آموزش اصول اولیه گزارش برنامه

 :مقدمه
از آجنایی که ورزش کوهنوردی ورزشی غیررقابتی و بدون مسابقه 

یک گزارش برنامه های آن تنها با ارائه  است، ثبت فعالیت

 .پذیر هست صحیح و علمی امکان
شاید یکی از علل اینکه اکثر کوهنوردان افرادی اجتماعی، 

 .دست به قلم، عکاس و اهل حبث و گفتگو هستند، مهین امر باشد
یکی از مشخصات بارز یک کوهنورد خوب این است که بتواند 
و یا  گزارش برنامه اجرایی خود را به صورت شفاهی برای حضار

ای به تصویر  به صورت یک نوشته یا فیلم برای هر رسانه

 .درآورد
درصورت عدم هتیه گزارش خوب از یک برنامه و مهچنین عدم به 
ثبت رساندن و آرشیو آن، مطمئنًا یاد و خاطره آن با متام 

 .نکات جالب و مهم آموزشی، بعد از مدتی از میان خواهد رفت

 : تعریف: خبش اول
وین یک گزارش برنامه کوهنوردی به مهراه هتیه عکس، نوشنت و تد

فیلم، نقشه و مشخصات جغرافیایی آن را گزارش برنامه 

 .نامند کوهنوردی می

 : هدف: خبش دوم  

 :هدف از هتیه گزارش برنامه کوهنوردی عبارت است از

شخصی، باشگاهی، هیئت، فدراسیون و دیگر (ثبت در بایگانی  -1
 )کوهنوردیهای ورزشی و  سازمان

 ارائه در سایت، وبالگ و دیگر فضاهای جمازی  -2

 ارائه در یک جلسه یا جممع عمومی -3

                                                                           

برنامه سازوکارهای یک گزارش : خبش سوم
                                                        ) ارکان(



                
 :آوری کنید قبل از اجرای برنامه اطالعات زیر را مجع: قسمت اول

  ـ کشور، ) با نقشه(نظر اطالعات جغرافیایی حمل کوه مورد
 اشهر، روست

   حمل حرکت تیم( تعیین فاصله با شهر مبدأ( 

     یجغرافیایتعیین خمتصات 

    چند ماه، روز یا ساعت(تعیین مدت برنامه( 

    های دیدنی و فرهنگی برنامه تعیین مکان 

   سرپرست، عکاس، (ها  تعیین اسامی نفرات تیم با مسئولیت
دار، مسئول  نویس، عقب فیلمربدار، راهنما، گزارش برنامه

 )فنی، مسئول تدارکات و اسامی مهمانان برنامه

     دارویی، غذا، لوازم (هتیه لیست لوازم فنی و تدارکاتی
 )کمپینگ و غیره

    هتیه آمار و تاریخچه صعودهای قبلی 
   

 :در حین اجرای برنامه به نکات زیر توجه فرمایید: قسمت دوم

 جهت حرکت از مبدأ به طرف مشال، غرب، شرق یا جنوب    -١

گوسفندسرا، دره، یال، گردنه، : های عبوری مانند نام مکان    -٢
 پناهگاه و غیره

 ها ها و اسرتاحت ها، توقف ساعت حرکت    -٣

 وضعیت آب در منطقه    -۴

 شیب مسیر    -۵

                                               وضعیت هوای منطقه    -۶

   

                                                       

                                                         

                        



 نوع پوشش گیاهی    -٧

 نوع پوشش جانوری    -٨

 )یال، صخره، دره، یخچالی و غیره(نوع مسیر     -٩

 استفاده از طناب و غیرهنکات فنی درصورت     -١٠

 نوع پوشاک و لوازم مورد نیاز مانند چادر و غیره    -١١

 نویسی برنامه برداری و یا گزارش حنوه عکاسی، فیلم    -١٢

 منا یا نقشه یا قطب GPS کار با    -١٣

 آمادگی جسمی اعضا در هنگام صعود    -١۴

 )درصورت نیاز(راهنما یا بلد مسیر     -١۵

 ساعت دقیق رسیدن به قله ثبت    -١۶

 )در صورت احتمال(دلیل صعود نشدن قله     -١٧

درصورت متفاوت ) فرود از قله(توجه به مسیر بازگشت     -١٨
 بودن با صعود

 های حرکت از اول برنامه تا انتها یادداشت ساعت    -١٩

 دهی موبایل نوع آننت    -٢٠

 وجه تسمیه نام قله    -٢١

 حمیطی نکات زیست    -٢٢

 ارتفاع دقیق قله و مبدأ صعود    -٢٣

 )به کیلومرت(طول مسیر از مبدأ تا قله     -٢۴

بینی  ها و حوادث و مسائل پیش اشاره صادقانه به سختی    -٢۵
  نشده در صعود

بعد از اجرای برنامه به موارد زیر : قسمت سوم

                                            :بپردازید

                                                                                                
نویس شرح برنامه با تاریخ دقیق اجرا و روزمشار  نوشنت پیش    -١
 آن

 پاکنویس و تایپ آن    -٢

دریافت عکس و فیلم و درصورت متایل به هبینه شدن گزارش،     -٣
 پاورپوینت یا اسالیدشو یا فیلم کوتاهساخنت 

 هتیه نقشه و مسیر صعود شده    -۴

 ارائه گزارش کتبی جهت آرشیو باشگاه    -۵



ارائه گزارش شفاهی برنامه در اولین جلسه هفتگی با     -۶
 مهاهنگی قبلی

   

 :انواع گزارش برنامه: خبش چهارم

 :گزارش کتبی    -١
تواند  نویس می برنامه گزارش در این نوع گزارش برنامه، فرد(

ارائه نوشتاری آن باید تایپ .) حضور مستقیم نداشته باشد
شده، با رعایت دستور زبان فارسی به مهراه ارائه نقشه، 

 .های برنامه باشد ها و فیلم عکس

  .این گزارش را ارائه کرد DVD یا CD توان در یک تا حدامکان می

 :گزارش شفاهی    -٢
دهنده باید با گفتاری رسا و  ارش، فرد گزارشدر این نوع گز

با اعتماد به نفس و آمادگی کامل به ارائه گزارش در یک جممع 

 .یا یک جلسه عمومی بپردازد
قطعًا این گزارش باید به مهراه ارائه عکس و فیلم بوده و 

  .های قبلی آن اجنام گرفته باشد مهاهنگی

                                                                                                                                              :گزارش تصویری    -٣
مهانطور که از نام آن پیداست، این نوع گزارش به صورت یک 
شود،  فیلم با توضیحات و یا با نوشتاری که روی آن گذاشته می

هتیه 

                                                 .گردد می

                                 
های تصویری نیز پخش  تواند از یکی از رسانه این نوع گزارش می

  .شود

 :خبش پنجم 

 :ی ا�ح�د خراسانحنوه ارائه گزارش برنامه در باشگاه کوهنورد

در سایت باشگاه به گزارش جهت درج ) نوشتاری(هتیه خالصه     -١
 )در اولین روز کاری هفته(عالوه انتخاب چند عکس برگزیده 

ها و  عکس CD نویس دقیق و تایپ شده و هتیه هتیه گزارش دست    -٢



به طوری که (ها و نقشه جهت بایگانی و ارائه در باشگاه  فیلم
 )در خبش سوم به تفسیر توضیح داده شد

ها و  اولین جلسه هفتگی با پخش عکسارائه شفاهی گزارش در     -٣

یا ویدئوکلیپ و یا پاورپوینت هتیه  CD ها که قبال� به شکل فیلم

 .شده است
در این قسمت مهنوردان باید توجه کنند از توضیحات اضافی 
پرهیز کرده، طوری گزارش دهند که ضمن بازگویی متام نکات 

ذاب و مهم، فنی و کلیدی برای خماطبان عام این ورزش نیز ج

 :شنیدنی باشد و تا حد امکان سعی کنند
ای، ابتدا به موقعیت  قبل از گزارش اصلی با هتیه نقشه) الف

شناسی پرداخته  جغرافیایی برنامه اشاره کرده، سپس به حبث کوه

 .های مهم و جماور آن را نیز معرفی منایند و درصورت امکان کوه
اضافه با پخش شرح گزارش برنامه را با پرهیز از نکات ) ب 

مثال� توضیحات قسمت . (عکس مربوطه، در چند قسمت توضیح دهند
فاصله حمل صبحانه تا حمل اسرتاحت اول با پخش یک : دوم برنامه
                                                                                                                     )عکس برگزیده

های برگزیده  بعد از گزارش به پخش فیلم یا عکس) پ 
 .بپردازند

های الزم را به  برای این کار حتمًا قبل از برنامه مهاهنگی( 
  )عمل آورند

  .های احتمالی باشند در پایان پاسخگوی پرسش) ت 

لطفًا به مدت زمان ارائه گزارش توجه داشته و آن را مدیریت (
               )ق باشیدموف./ منایید

 




