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نگارشمرحله3.

استفاده از دايره ها يا مربع های توپُرِ کوچك-
خط کشیدن زير نوشته ها-
استفاده از حروف بزرگ و پر رنگ-
عنوان بندی-
امكانات بصری مؤثر-

د به تمرکز استفاده از حروف بزرگ و پر رنگ و عنوان بندی می توانابزار نگارش مثل دايره ها يا مربع های توپر خط کشیدن زير نوشته ها 

.بخشهای مختلف گزارش را از يكديگر متمايز می سازدو کندو توجه خواننده کمك 



آنبند يا پاراگراف و نحوة استفاده از 

. دی را بیان کندبند يا پاراگراف عبارت است از جمله يا مجموعة جمله هايی که فكر واح

از اجزای مهمّ را را به ذهن بسپاريم در اين صورت غالباً برخیگاهی پاراگرافی در بیست سطر يا بیشتر نوشته می شود و ناگزيريم همه 
در از اين رو الزم است هر يك از اجزای مهمّ پاراگراف . فراموش می کنیم و نتیجه آنكه در فهم مقصود دچار اشتباه می شويم

.شودآوردهزير هم پاراگرافهای

ا کردن شروع و اين خود موجب برجسته شدن هر بند و پیدآغاز هر بند به نسبت ساير سطرها بايد يك سانت تو رفتگی داشته باشد 

.نوشته هر پاراگراف می شود



نگارشنشانه گذاري و اهميّت آن در 

:استبعضی از نشانه ها که کاربرد بیشتری در گزارش نويسی دارد به شرح زير

).(نقطه 

.ام.بی.بعد از حروفی که نشانه اختصاری نامهاست نیز بكار می رود، مثل آینقطه.نقطه پايان يك جمله را اعالم می دارد

سرکجيا ( ،)يا ويرگول فاصله 

.کند ويرگول می گذاريمدر طول رشته کالم هر جا که معنی مطالب مكث و درنگ کوتاهی را اقتضاء

(؛)نقطه با ويرگول يا سرکج با نقطه 
دارد معموالً در موقعی که جمله تمام شده ولی مطلب ادامهاين عالمت نشانه درنگی بلندتر از ويرگول و کوتاه تر از نقطه است و 

.استفاده می شود

):(دو نقطه بیانی 

.دو نقطه نشانه مكثی بلندتر از نقطه می باشد. دو نقطه نشانة شرح است و هنگام توضیح بیشتر مطالب بكار می رود



)...(سه نقطه يا نشانة تعلیق 
.سه نقطه به هنگام حذف يك کلمه استفاده می شود

).....(چند نقطه 
.چند نقطه نشانه حذف يك يا چند جمله می باشد

)(دو کمان يا گريزنما 
.ر می رودیز برای جدا کردن بعضی از کلمات يا جمالت بكااين عالمت برای توضیح اضافی يا ذکر جمله ای که از بحث خارج است و ن

» «نشانة نقل قول / گیومه 
، قرار نی که مستقیماً از شخص يا منبعی نقل می شودهمانطور که از اسمش پیداست نشانة نقل قول است و در آغاز و پايان سخ

.می گیرد



گزارشمرحلة تجديدنظر و اصالح -4

شده شته آنچه به ذهن نیامده يا هنگام نوشتن فراموشپس از نوشتن گزارش الزم است در آن تجديد نظر شود و با مرور دقیق نو

.يادداشت و در جای خود درج گردد و يا آنچه زايد بر اصل است حذف شود



؟گزارش برنامه چيست و هدف از نوشتن آن چيست

ل در نطقه بتواند به راحتی راه خود را يافته و حداقگزارش خوب صعود بايستی به گونه ای باشد که يك کوهنورد نا آشنا به م
. مسیريابی دچار مشكل نشود 

د واژه هايی در اين زمینه داشته باشآشنايی اولیه با فن توصیف چشم انداز و اصطالحات رايج مورد استفاده نويس، الزم است گزارش 
هن هر يك بايستی مفاهیم واحدی را به ذ...... آبراهه و ، بهمن، دشت، تپه، رودخانه، یاسكشن ، (کمتند ، متوسط ، )شیب : نظیر

.سازندمتبادر 



:تواندبنابرابن هدف از نوشتن گزارش مي 

احتمالی برای جلوگیری از عدم تكرار آنها در نوبت بعدی اجرای برنامهخطاهای مرور برنامه و استخراج -1

برای تادن آن نمايش قراردادن آن در وبالگ يا وبسايت شخصی يا گروه يا فرسبه .آن در آرشیو شخصی يا در سابقه گروهبايگانی -2
آنهاتوسط ستناد جهت اجرای برنامهدوستان و ساير متقاضیان جهت استفاده از آن به عنوان يك منبع قابل ا

اجرای آن توسط ديگران باشد و آن را خیلی راحت به معرض الزم به ذکر است وقتی که می خواهیم گزارشمان منبع قابل استناد برای
اجراي برايگزارشخوانندگانسرنوشتبا اينکار تا حدينمايش در فضاهای مجازی قرار می دهیم نبايد فراموش کنیم که 

ش مهمي در گام چرا که تک تک کلمات و راهنماييهاي ذکر شده در نوشته ما مي تواند نق. را دست مي گيريمآن برنامه
!را در نوشتن مد نظر داشته باشيمايمني خوانندگانپس بياييد. برداري ديگران در آن برنامه باشد



نويسيابزار گزارش برنامه 

:نیاز داريمشتن گزارش برنامه هم ابزارهمانند هر فعالیت ديگر در زندگی روزمره که ابزار خاصی دارد برای نو

انگیزه-1

دقت-2

حوصله-3

مسئولیت پذيری-4

. نمايد تا نتیجه کارش بی نقص باشداز ابزارهای بسیار مهمی هستند که گزارش نويس الزم است در خود تقويت



:کاربردي شاملابزار 

، پس بهتر اشد که در ارتفاع و سرما خودکار کار نمی کندبرای قلم می توانیم از خودکار يا مداد استفاده نمايیم ولی يادمان ب-قلم و کاغذ-1
ترچه خت به هم وصل کنیم و يا از دفبرای کاغذ بهتر است آن را به قطعات کوچكتر قیچی کرده و با ماشین دو. است هر دو همراهمان باشد

.م مانده و يادداشتهايمان آسیب کمتری می بیندهای يادداشت جیبی استفاده نمايیم که چون جلد ضخیم و ضد آب دارد سال

GPSقطب نما و -2

نقشه های توپوگرافی-3

، ياجانپناهشكل پناهگاه ، صعودکلی قله و خط الراس از روستا و در حین نمای : مانندبرای ثبت نشانه هايی -دوربین عكاسی-4

، و هر نشانه ديگری که به نظرمان محل های مناسب چادرزدن و آبشخورهاوود فرفرم کلی يالهای و قله های اطراف از قله موردنظرنمای 

.برای خواننده مفید باشدتواند می

قابل هر چند که اين زمان خیلی(. آماتور يا حرفه ای) برای سنجش زمان حرکت تیم با توجه به تعداد نفرات و سطح آمادگی آنها-ساعت-5
ها و صرف غذا از زمان استراحتو بايد برای انتخاب زمانبندی مناسب در تكرار برنامه بسیار مهم بودهآن استناد نیست ولی دقت در ثبت درست

.آن کم شود



؟بايد نوشتچقدر 

.شوداز خواندن آن منصرف نه آنقدر کوتاه که خواننده متوجه مقصود ما نشود و نه آنقدر بلند که



؟چه بايد نوشت

،پاکسازیمه برنا،برنامه شناسايی، نوردیصحرا ،نوردیجنگل ،غارنوردی، ديواره،قلهصعود ،کوهپیمايی،راهپیمايیبرنامهنوع 1.
.. . برنامه آموزشی و 

کاملبه طور ننام آرا می توان ثبت کرد و در صورت برنامه ای ديگر قلهنامهای ديگر ،اصلینام صعود به قله باشداگر نام برنامه. 2
.شودثبت (علت نامگذاریواعراب گذاری )

ی به آن به دلیل اينكه هیچ يالآزادکوه : مانند. شده استبعضی از قله ها به دلیل شرايط طبیعی و شكل ظاهری آ ن ها نام گذاری 
. باشدمتصل نیست و به صورت آزاد می 

منطقه مربوطه. 3

:مانندیمعتبرهاینقشهبهاستبهتراينرواز.استروبروزيادیهایتفاوتباهاگزارشدرهاقلهازبعضیارتفاعقلهارتفاع.4
.کردرجوع...وارتشبردارینقشهسازمان،کشوربردارینقشهسازمانهاینقشه
.شودمیاستفادهآنازهابرنامهبیشتردراکنونهمکهاستG.P.Sدستگاهقله،ارتفاعگیریاندازهمنابعازديگريكی



قلهمختصات.5

(تماساطالعات)راهنما.6

..واسكیکوهستان،دوچرخه:منطقهکوهستانیورزشهایسايرپتانسیل.7

سرپرستنام.8

سطح برنامه. 9

موقعیت جغرافیايی .10

.ستاهمجوارهايیقلهياهايیکوهرشتهچهباغربوشرقجنوب،شمال،جهاتازوشدهواقعکوهیرشتهچهدرقله-1

.اندشدهواقعجغرافیايیجهتکدامدرودارندنامچهاطرافهایآبادی-2

.استشدهواقعجغرافیايیعرضوطولتقاطعکدامدرقله-3

بهترين فصل صعود. 11



به طور کاملتاريخ اجرا و مدت برنامه12.

.بهار، تابستان، پايیز و زمستان اجرا شود: فصل مختلف سال يعنی4زيرا برنامه می تواند در چرا تاريخ می تواند مهم باشد؟

، در داز بین رفته باشسیلممكن است توسط پاکوبهابسیاری از و رودخانه ها پرآب و گذر از آنها وقتگیر وهوا متغیر -در بهار
.استپرآب های فصلیچشمهعوض

ه دلیل کم را تا صبح گذراند و بسیاری از دره ها بهوا گرم و در ارتفاعات پايینتر از قله حتی می توان بدون چادر هم شب-در تابستان 
و ده چشمه های فصلی خشك شباشد ولی در عوض آبی يا خشك شدن رودخانه های فصلی قابل عبور بدون ترس از خطر سیل می

.برای تهیه آب آشامیدنی با مشكل مواجه شويمممكن است 

شروع و در ارتفاعات باال همراه با بارش برف که ممكن استبارندگیهامی يابد، زمان صعود کاهش روزها کوتاهتر و -در پايیز
.دقت کنیمواک کردن بايدافزايش می يابد که هنگام انتخاب شب مانی يا شرايط اضطراری برای بیصاعقهکند و خطر غافلگیرمان

از روی يالها صورت می گیرد و انتخاب مسیر مناسب فرود در روز و شب "گذرها تغییر کرده و صعودها ی ما تماما-در زمستان
ها نمی یرهمراه بوده و گاهی در روز با تابش آفتاب و شل شدن برفها از برخی مسخطر ريزش بهمن مهم است، چرا که دره ها با بسیار

.استتجهیزات صعود و شب مانی با فصلهای ديگر متفاوت پس زمان گذرها افزايش می يابد و . توان به راحتی گذر نمود



ر متن به صورت کامل ذکر می شود البته بهتر است نكات زير دنحوه اجرای برنامه از ابتدا تا انتها در اين قسمت متن گزارش

.شودگنجانده 

منطقهنحوه دست يابی به 1.

.ور از شهرها و روستاها می شود را يادداشت می کنیم مسیر حرکت خود را از زمان آغاز برنامه تا رسیدن به مقصد که شامل عب

...مانند اتوبوس ، قطار و وسايل عمومی نحوه دسترسی به منطقه مورد نظر از لحاظ 

.کنیممی با يكديگر را يادداشت شهر يا روستا هر مسافتو در صورت امكان زمان رسیدن به هر شهر

.بودن را يادداشت می کنیم ... از لحاظ اسفالت و خاکی ووضعیت جاده ها 

می توان به منطقه مورد نظر رسید ؟چند راه از 



منطقهآبادی يا روستاهای , توصیف شهر. 2

وجود مغازه ,پاسگاه يا پلیس راه, مسجد,مدرسه, حمام, درمانگاه, آنتن دهی موبايل, تلفن راه دور, آب لوله کشی,مانند برقامكاناتی
نانوايی , و فروشگاه 

ن و صنايع دستی و سوغاتزبان، مذهب وضعیت معیشتی واقتصادی ساکنین ونحوه برخورد با کوهنوردا

مناطق حفاظت شده, پارکهای ملی, درياچه ها, کتیبه ها و بناهای قديمی, نقاط ديدنی



قلهمسیر .3

آنها کدام است ؟مبدأ صعود و چند مسیر می توان به قله صعود کرد و چند جبهه از •

.ودشاولین نقطه ای که قله ديده می .شوندقلل و مناطقی که از روی ارتفاعات ديده می ،منطقهديدو توصیف چشم اندازها •

یزان برف در داشتن شیب تند ممانند پاکوب ، مالرو.می توان توصیف کاملی از مسیر دسترسی به منطقه را داد وضعیت مسیر •

مناطق باتالقی يا گلی, مناطقی که خطر ريزش سنگ دارند, مناطق بهمن خیز, طول مسیر

ودبهترين زمان صعو مسیرهای صعود زمستانی و تابستانی ,تحلیل وضعیت منطقه جهت اجرای برنامه در فصول مختلف •

.در گزارش الزم استقله های فرعی و قله اصلی , گردنه ها, نقاط مهم بین راه, ارتفاع مبدأ صعودذکر •

.زمان و ساعت رسیدن به قله يادداشت •



بسیار کمك خواهد کرد برای برنامه های آيندهزمانبندی صعود وفرود .4

مكان های مناسب برای کمپ زدنو همچنین (مختصات جغرافیايیو محل)ها هناپجان.5

جانپناه موقیعت. آن از لحاظ سنگی و فلزی بودنشكل، مكان دقیق جانپناه :می توان مشخصات کامل جانپناه را ذکر کرد مانند 
.  يا چند چادر وجود دارد1کنار آنها جای زدن "احداث می شود و معموالدر نزديكی چشمه ها ی دائمی و يا فصلی گاهی جانپناهها 
و همچنین دادن مشخصات کامل و نشانه های مشخص برای برپايی کمپظرفیت جانپناه 

.[برکه و آخرين نقطه ای که می توان آب برداشت, پهنه برف,حوضچه آب,چشمه,رودخانه]وضعیت آب آشامیدنی .6

[باد, آفتاب, مه, از لحاظ بارش برف يا باران](در اين برنامه و در حالت کلی ) شرايط جوی منطقه .7

وضعیت دمای هوا. 8

...(بهمن، مسیر ريزشی و)خطرات . 9

اولین مرکز درمانی منطقه. 10



[ساختار کوههای منطقه, جنگل,رودخانه, يخچال طبیعی, پوشش گیاهی و جانوری]جغرافیای طبیعی منطقهتوصیف .11

.ممكن است گاهی مسیر برگشت همان مسیر رفت نباشدمسیر برگشتيادداشت کردن . 12

موبايلآنتن دهی ، امنیتاز لحاظ مشخصات منطقه . 13

در برنامهتجهیزات مورد نیاز . 14

کروکی و عكس . 15

در برنامه و مسئولیت هر فرد در برنامه اسامی افراد شرکت کننده . 15

طرح انتقاد و پیشنهاد از ديد گزارش نويس. 16

هزينه برنامه.17

منبع.18



، شرکت کنندگان کی دقیق منطقه ، اسامی سرپرستان موظف خواهند بود گزارش کامل برنامه اجرا شده به همراه کرو:19ماده 
.نمايندکمیته اجرايی لسه هفتگی تحويل برنامه ، فرم های ارزيابی سرپرست و امتیاز دهی نفرات را در اولین جهای عكس

:مدارک الزم

WORD  و POWER POINT انتخابی خارج از یعكسها

(اگر مهمان هستند قید شود)نام و نام خانودگی و سمت شرکت کنندگان 

(توجه کنید غلط اماليی نداشته باشد)WORDگزارش برنامه به صورت 

نقشه مسیر

.برای برنامه های غار، دره، سنگ و جنگل نوردی گزارش تهیه شود•













:منابع

آقای سعید میرجاللی/ چگونه يك گزارش برنامه تنظیم کنیم•

نمونه فرم گزارش برنامه نويسی•

لیال عزيزی/ چگونه يك گزارش برنامه کامل بنويسیم؟ •


