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سازمان جهانی مربیان اسکی (ایسیا) در سال هزار و نهصد و پنجاه ونه میالدی تاسیس گردیده است .تا به
امروز آذر یک هزار و سیصد و نود و دو ،سازمان های اسکی چهل کشور عضو رسمی این سازمان
جهانی هستند .فدراسیون اسکی ایران هنوز به عضویت این سازمان جهانی اسکی در نیامده است .از
همسایگان ایران فدراسیون اسکی ترکیه به عضویت این سازمان جهانی پذیرفته شده است .سازمان یا
فدراسیون اسکی هر کشور برای این که بتواند به عضویت ایسیا پذیرفته شود باید میزان آگاهی و دانش
مربیان اسکی تابع خود را به سطح حداقل توانایی و دانش اسکی در نزد اسکی بازان سازمان یا فدراسیون
کشورهای عضو ایسیا در بیاورد .ایسیا وظیفه ترویج و ترقی تکنیک ،متد و روش های تعلیم و تربیت
اسکی و نکات ایمنی در این ورزش را با در نظر گرفتن آخرین و باالترین استانداردهای به روز شدۀ
جهانی را به عهده دارد .ایسیا مدارس اسکی و مربیان حرفه ای کشورهای عضو تابع خود را پیوسته در
جهت بهتر شدن در ورزش و آموزش اسکی یاری می دهد .کشورهای عضو از امکانات ایسیا برای هر
چه بهتر شدن کمی و کیفی اسکی در سازمان های کشور خویش بهره می جویند .ایسیا به عنوان یک
سازمان جهانی مربیان اسکی برای حفظ و حراست ،حمایت ،ترویج ،ترفیع و پیشرفت منافع مربیان حرفه
ای اسکی د رجهان کوشش به عمل می آورد ،موارد زیر را به عنوان وظیفه اصلی این سازمان پیوسته مد
نظر خویش دارد :دوستی ،همیاری ،همکاری مستحکم و کامل تر مابین مدارس اسکی کشورهای عضو
این سازمان جهانی .همکاری و همیاری همه جانبه در جهت حفظ ،ترفیع ،محترم شماری آخرین و کامل
ترین تکنیک ،متد و روشهای تعلیم و تربیت ،ایجاد و حفظ نکات و موارد ایمنی در ورزش اسکی .مبادله
اطالعات و تجربه های محتلف و تبادل نظر در ورزش اسکی .شکل بخشیدن به پیشنهادات و نظرات
درون گروهی و برون گروهی ،داخلی و خارجی مربیان اسکی .این سازمان پیوسته به وسیلۀ کشورهای
عضوکامل تر می گردد .همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردم سازمان یا فدراسیون اسکی کشورهای
مختلف جهان برای پذیرفته شدن در این سازمان جهانی و باقی مانند در این سازمان باید مربیان اسکی تابع
خود را در حد حداقل استاندارد ایسیا آموزش و به روز کنند .از این روی و به واسطه انجام این مهم،
مربیان اسکی هر کشور که عضو ایسیا باشند از حداقل دانش و تجربه مربی اسکی که ایسیا تعیین کرده
است برخوردار هستند تا بتوانند با حفظ پیوسته این استاندارد در عضویت این سازمان مهم جهانی باقی
بمانند .در زیر برای آشنایی همه اسکی بازان و به ویژه مربیان اسکی درایران به توضیح این حداقل دانش
و صالحیت یک مربی اسکی که از طرف ایسیا مشخص و تعیین کردیده است می پردازم .برای کسب
اطالعات بیشتر پیرامون سازمان جهانی مربیان اسکی (ایسیا) به سایت رسمی این سازمان که در باال آمد
توجه کنید .بر طبق قوانین و مقررات ایسیا برای تقاضای عضویت و پذیرفته شدن و باقی ماندن در جمع

کشورهای عضو ایسیا ،هر کشور موظف است که مربیان تابع خود را به حد استاندارد دانش و توانایی
مربیان اسکی عضو ایسیا رسانده و این سطح را پیوسته برابر با سطح تعیین شده از طرف ایسیا باقی نگاه
دارد .برای رسیدن به این مهم و مشخص شدن آن ایسیا مقرراتی را به صورت چندین بند تدوین کرده است
که در این جا به صورت مختصر در جهت آشنایی اسکی بازان و مربیان به آن اشاره می کنیم.
بند یک ،مقدمه و راهنمای مقررات
سازمان یا فدراسیون اسکی هر کشور در جهان در صورتی به عضویت ایسیا پذیرفته شده و دراین
عضویت باقی می ماند که مربیان اسکی تابع این سازمان یا فدراسیون از حداقل دانش و تجربه مربیان
اسکی کشورهای عضو که ازطرف ایسیا تعیین و مشخص گردیده است ،برخوردار باشند .برای انجام این
مهم سازمان ها یا فدراسیون های کشورهای عضو نخست مربیان اسکی تابع خود را به عالی ترین سطح
مربی اسکی کشور رساند و سپس ایشان را برای رساندن به سطح آیسیا آماده می کنند .مربیانی که به پایان
نامه ایسیا نائل می شوند واجد شرایط دریافت عالمت ،نشانه یا تمبر ایسیا خواهند شد .عضویت در ایسیا
همچنین سازمان ،قدراسیون اسکی هر کشورعضو را به بیمه کردن مربیان اسکی کشور موظف می کند.
بند دوم ،هدف از روش و تمرین
روش و تمرین های درخواست شده از طرف ایسیا این است که مربیان کشورهای عضو ایسیا به آن درجه
از توانایی نائل شوند که به صورتی که در زیر خواهد آمد به مانند یک مربی حرفه ای مشغول بکار شوند
الف ،تکنیک:
مربیان اسکی هر کشور باید بتوانند چه به صورت گروهی و چه به صورت خصوصی و انفرادی توانایی
آموزش و تدریس اسکی را به صورت حرفه ای ،به هر کسی در هر سن و سالی با درجه باالی استاندارد
و توانایی های الزم تکنیکی ،با متد صحیح و آگاهی از علم تعلیم و تربیت داشته باشند.
ب ،خطرهای اسکی و کوهستان
مربیان اسکی هر کشور عضو باید آگاه به خطرهای ورزش اسکی و خطرهای کوهستان و پیست اسکی
محل زندگی خود باشند .به علم هواشناسی و بهمن شناسی و راه های مقابله با خطرات برف آشنا باشند و
بتوانند بی خطرترین راه های عبور از مناطق مختلف بهمن خیز منطقه کار خویش را انتخاب و شاگردان
خود را بی خطر در منطقۀ اسکی راهنمایی کنند .به راه های مقابله با این خطرات و کمک رسانی و
همکاری با گروه های نجات در هنگام و بعد از حادثه به خوبی آشنا باشند.
پ ،روابط عمومی و بازار یابی
مربیان اسکی باید اصول بازاریابی و برخورد باعالقمندان به اسکی را به خوبی فرا گرفته باشند به ویژه
با توریسم در فصل زمستان به خوبی آشنا باشند و بتوانند اهداف توریسم و صنعت توریسم را با آموزش
اسکی ترکیب و تجربه ای فراموش نشدنی در فصل زمستان برای شاگردان خویش فراهم آورند .ارتباط
اسکی و توریسم را به خوبی درک نمایند و از آن بهره برداری کنند .ارتباط توریسم و اسکی را در فعالیت
روزانه خویش به کار ببندند و به وسیله این مهم هر چه بیشتر در جهت بهتر شدن خدمات خود بکوشند.

ت ،زبان
مربیان هر کشور باید قادر به تدریس اسکی حداقل به یک زبان دوم به غیر از زبان رسمی کشور باشند.
ث ،مقررات و قوانین
مربیان اسکی هر کشور باید با مقررات و قوانین کار کشور محل کار خویش آشنا باشد ،درجه ،مقام و
اعتبار خویش را به عنوان مربی اسکی در کشور محل کار خویش حفظ کنند
بند سوم :حداقل توانایی و امتحان
افرادی که درخواست ورود به کالس های مربیگری اسکی را دارند پیشتر باید اسکی بازان ماهری باشند
توانایی اسکی در هر کجای پیست با شیب و شرایط گوناگون را داشته باشند .این توانایی به وسیله سازمان
انجام دهنده دوره مورد توجه قرار می گیرد .همچنین به صورت توضیحاتی که در زیر می آید افراد در
پایان هر مرحله و دوره باید مورد امتحان قرار بگیرند .این امتحان صالحیت پایان یک دوره و ورود به
دوره بعدی خواهد بود .این به این معنی است که امتحان در پایان هر دوره شرط ورود به دوره بعد است.
الف ،امتحان عملی تکنیک
موارد زیر باید به صورت عملی مورد امتحان قرار گیرد .تمرینات اولیه راه رفتن با اسکی و بدون اسکی
پیچ های پایه ای اولیه ،پیچ با اسکی های موازی ،تکینک های مسابقه ای ،هماهنگی در اسکی کامل در
موقعیت ،شیب ،برف با وضعیت های طبیعی و مکانی مختلف.
ب ،متد ،روش تعلیم و تربیت:
امتحان تدریس حداقل دو کالس اسکی به مدت سی دقیقه یکی از این دو کالس باید به زبانی به غیر از
زبان رسمی باشد .از مواردی که در این امتحان تدریس باید از آن نام برد ،شخصیت مربی ،برخورد با
شاگرد یا شاگردان ،راهنمایی و هدایت شاگرد یا شاگردان ،برنامه ریزی برای تدریس صحیح ،توانایی
الزم برای توضیح تکنیک و فن اسکی به زبانی ساده و قابل فهم ،روش تدریس با توجه به موضوع،
توانایی پیدا کردن زبانی ساده برای توضیح فن اسکی ،تاثیر کلی بر شاگردان ،به وجود آوردن فضای
مناسب تدریس،دست یابی و موفقیت در رساندن منظور خویش به عنوان مربی به شاگرد یا
شاگردان،استفاده صحیح و کافی از امکانات زبان چه در زبان رسمی کشور و چه در زبان دوم ،توانایی
مربی در به وجود آوردن تمرین های مفید و الزم برای توانمند کردن شاگرد یا شاگردان در جلسه آموزش

پ ،امتحان موارد نظری ،تئوری اسکی:
امتحان موارد نظری ،تئوری اسکی ،تئوری از تکنیک و متد ،روش تعلیم و تربیت به صورت شفاهی و
کتبی با توجه به موارد زیر صورت می پذیرد :تکنیک و فن اسکی ،مکانیک اسکی ،علم حرکت و نیرو بر
اجسام .مواد و ساختمان وسایل اسکی .متد و روش تعلیم و تربیت ،ایمنی ،بازار یابی ،ارتباطات و روابط
عمومی با شاگرد ،رسانه های عمومی ،گزارش حادثه ،در ارتباط با منطقه اسکی ،فرهنگی تاریخی و
جغرافیایی ،طبیعی ،زیست محیطی ،گیاهی ،حیوانی ،تاریخچه اسکی ،قوانین کشوری و جهانی و تغذیه.
ت ،ناپایداری برف و بهمن:
مربی اسکی باید بتواند با دانشی که از محیط ناپایدار و بهمن خیز دارد شاگردان خود را از این چنین محل
های خطرناکی به سالمت عبورداده به مقصد برساند .مربی اسکی باید قوۀ تصمیم گیری و دانش تجربۀ
هدایت گروه را در شرایط نامساعد و مناطق ناپایدار و بهمن خیز داشته باشد .پیش بینی خطر با توجه به
هوای نامساعد و منطقه بهمن خیز را مد نظر داشته و آموخته باشد .مربی باید دانش کمک به شخص
مصدوم ،بهمن زده سرما زده و زخمی و چگونگی همکاری با گروه های نجات را به خوبی آموخته باشد
روش ارزیابی خطر در منطقه بهمن خیز و روش کاهش خطر در منطقه بهمن خیز را بداند .با اصول
راهنمایی و هدایت شاگردان در خارج از پیست آشنا باشد .با استفاده از دستگاه های نفر یاب و جستجو در
بهمن آشنا باشد .در جهت یابی ،خواندن نقشه  ،کار کردن با قطب نما وارتفاع سنج ماهر باشد .در وقوع
بهمن به کمک رسانی ،نجات قربانی و کمک های اولیه و اطالع رسانی به گروه های نجات آشنا باشد.
بند چهارم ،طول و مدت تمرین ها
طبق استاندارد ایسیا طول و مدت تمرین حداقل باید چهارصد و پنجاه ساعت باشد .دوقسمت از سه قسمت
باید در فضای باز و برف صورت بپذیرد .یک قسمت از سه قسمت باقی به عنوان تئوری انجام می شود.
بند پنجم ،بازرسی و کنترل:
ایسیا حق دارد که محل تمرین و چگونگی تعلیم دادن مربیان توسط سازمان یا فدراسیون کشورهای عضو
خود را مورد بازرسی و کنترل قرار دهد که از سطح کمی و کیفی این دوره ها مطمئن شود و از کامل
بودن این دوره ها بر طبق استاندارد آیسیا اطمینان حاصل کند.
بند ششم ،دوره و تمرین های بیشتر ،تکمیلی و به روز رسانی
پس از اخذ کارت مربی اسکی توسط افراد ،سازمان یا فدراسیون اسکی کشورهای عضو موظف هستند که
با برگزاری دوره های تکمیلی و به روز رسانی ،مربیان خود رابرای دریافت نشان یا تمبر ایسیا آماده
نمایند .این دوره ها و تمرین ها باید اجباری و در کارت مربی یادداشت گردد که بدین صورت سطح کمی
و کیفی مربیان اسکی یک کشور در سطح مطلوب و استاندارد ایسیا باشد .طول دوره های اضافی تکمیلی،
اگر سالی یک روز تشکیل می شود به مدت یک روز خواهد بود .دو سال یک بار دو روز باید باشد.
مربیانی که دردوره تکمیلی سازمان یا فدراسیون اسکی کشور خویش مطابق با استاندارد ایسیا شرکت نمی
کنند به صورت مربیان معلق و سابق ،نشان ،عالمت و تمبر ایسیا آنان از این مربیان غیر فعال باز پس
گرفته می شود و با نام مربی اسکی غیر فعال و مربی اسکی پیشین مشخص می گردند .این مربیان غیر

فعال برای بازگشت به موقعیت فعال خود به عنوان مربی فعال در صورت آغاز به تدریس به شاگردان و
شرکت در کالس های تکمیلی به روز رسانی الیق بازپس گیری نشان ایسیا و عنوان مربی فعال می شوند.
بندهفتم ،مشروعیت:
مربی های اسکی که با موفقیت موارد وامتحان گفته شده در باال را گذارانده و موفق به دریافت آخرین
مرحله مربیگیری در کشور خویش و دریافت پایان نامه دوره تکمیلی ایسیا می شوند نخست به دریافت
کارت مربی ودرصورت گذاراندن دوره تکمیلی ایسیا به دریافت نشان وعالمت آیسیا نائل خواهند شد.
بر طبق مادۀ هیجده مقررات وقوانین استاندارد ایسیا ،سازمان یا فدراسیون کشور عضوی که از تکمیل و
اجرای موارد گفته شده در باال ناتوان باشد یا عفلت ورزد مهلتی به زمان و مدت دو سال برای رساندن
مربی های کشور خویش جهت باقی ماندن در ایسیا خواهد یافت .چنانچه کشور متخلف د راین مدت زمان
داده شده به آن کشور اقدام به برگزاری دوره و دریافت دوباره استاندارد ایسیا ننماید یا به هر دلیلی نتواند
مربیان خود را به حد حداقل استاندارد ایسیا برساند از عضویت ایسیا محروم ،حذف یا اخراج خواهد گردید

