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 مقدمه 

و  نیروی انسانی کارآمدباشد.  می اطالعاتها در عصر فناوری  سرمایه انسانی متمایز، مزیت رقابتی سازمان

ها به  امروزه سازمان باشد. سطح ورزش آن کشور می ءعوامل ارتقاترین  مهم متخصص در ورزش هر کشور یکی از

گذاری در رقابت پایدار است و سرمایه  نوعی سرمایهاند که آموزش نه تنها هزینه نبوده بلکه  این باور رسیده

بر این  باشد.ها به اهداف خود می یابی سازمان و کارا، نیروی محرکه مناسبی در راستای دستانسانی متخصص 

اجرای  .شود یها قلمداد م های اصلی سازمان تژیآموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استرا اساس

با توجه به اهمیت استراتژیک  باشد ومی نوردی کوه آموزش در فدراسیون ترین وظیفه کمیتهاصلی این استراتژی،

و با به صورت هماهنگ  کمیتهاین  الزم است هداف فدراسیون،مربوطه در تحقق ا  جایگاه آموزش و کمیته

مطابق با های آموزشی را فعالیتکلیه  داشتن اهداف و شرح وظایف روشن و همسو با اسناد باالدستی،

 نمایند. المللی مدیریت و پایش ملی و بین استانداردهای

 در حوزه هااختیارات متناسب با مسئولیت و اجرایی شفاف هایفرایند ،مشخص چارچوب و ساختاروجود یک  

آموزش  کمیته لذا. منجر شود به موفقیت فدراسیون اٌنهایت و کمیته این تواند به ایفای نقش موثرمی ،عملیاتی

 نوردی کوهراهبری امر آموزش خویش که همانا به رسالت با توجه  نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

 های وزارت ورزش و جوانان(سو با اهداف و برنامههمو )با ایجاد ساختاری هدفمند تالش دارد تا  باشد،می کشور

 های آموزشی جامعه ورزش کشور را در فعالیت الزم نظارتاری، هدایت و ذگ امکان سیاست های ورزشی هیاتدر 

فراهم  نوردی کوه آیین نامه کمیته آموزش فدراسیون ،این هدف مهمو تحقق بخشی  برای عینیتلذا فراهم آورد. 

 است.ده ش
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 فصل اول: کلیات و تعاریف

 کلیات :1ماده 

ایی و تحقق نگرش فرآیندی در امر مدیریت آموزش و بهسازی منابع نظر به اهمیت پیشگیری از نگاه جزیره   

حدت آفرینی در ، وزدگیپرهیز از سلیقه، حفظ تمامیت مفهومی و عملیاتی حوزه آموزشانسانی و همچنین 

در نهایت به لحاظ ضرورت کنترل کیفی مدیریت آموزش و افزایش  های آموزشی وو اجرای فعالیتاصول 

 کنترل گردد. به شکل متمرکز،  فرایند آموزش توسط متخصصین امر، یبایستاثربخشی می

چرخه آموزش متشکل مند آموزش ورزش کشور،  و مدل نظام المللی بینبر اساس استانداردهای در همین راستا 

 باشد:ذیل میاز مراحل 

 

 

 

رئیس کمیته آموزش اصلی از وظایف  یآموزش های تیفعال تمامی فدراسیون در در مراحل فوق و مدیریت پایش

الب مدیریتی واحد در ق، چنانچه فرایند فوق در المللی آموزش بیناستانداردهای  با توجه به و باشد میفدراسیون 

اثربخشی آموزش در تحقق اهداف سازمانی  و نفوذفدراسیون کنترل و پایش شود، ضریب  ارکان مختلف

قانون تاسیس  3بند  8ماده  بند )ب( و )و( و 4استناد ماده به  نامه آییناین  افزوده خواهد شد. ،فدراسیون

 تدوین شده است.بدنی سازمان تربیت 
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 ها و اصطالحات  تعریف واژه: 2ماده 

آموزش فرایند طراحی شده جهت ایجاد و بهبود مهارت، دانش، نگرش و رفتار مطلوب از طریق تجربه : آموزش

کنترل ریزی، طراحی، اجرا، نظارت، ارزیابی و  استگذاری، برنامهیباشد. این فرآیند شامل س علمی و عملی می

 باشد. اثربخشی می

مهارت و دانش و تغییر نگرش و ایجاد رفتار مطلوب انتقال مجموعه اقداماتی است که موجب  فعالیت آموزشی:

 .سازد می توانمندانجام کارها  دررا  آنهاای که  به گونه، شود می در افراد

وظیفه هدایت و راهبری و اجرای کلیه امور آموزشی در  که شود به تشکیالتی اطالق می :کمیته آموزش

 .فدراسیون را بر عهده دارد

جر به بهبود نگرش عمومی نکه از طریق آگاهی و دانش م شود ی اطالق میهای مهارتبه  عمومی: های مهارت

فرهنگی، سیاسی، اخالقی و ارزشی های اجتماعی،  فرد نسبت به ماموریت و وظایف عمومی سازمان در حوزه

 . شود می

شود که از طریق افزایش آگاهی و دانش منجر به بهبود  ی اطالق میهای مهارتبه  تخصصی: های مهارت

 د.شو عملکرد تخصصی افراد بسته به نوع نیازهای شغلی می

و  نیروی شاغل در فدراسیونمربیان، داوران، ورزشکاران، مدرسین و مدیران، متشکل از منابع انسانی: 

 است. های ورزشی هیئت

 های عمومی و  شود و هدفش افزایش آگاهی آموزشی که نسبت به عموم مردم اعمال می آموزش عمومی:

 تغییر نگرش نسبت به موضوع هدف است. 

 آکادمی ورزشی :

، زیر تخصصی مورد نیاز های مهارتبا هدف گسترش دانش و شود که  به تشکیالتی اطالق می آکادمی ورزشی

 .نمایند فعالیت می نظر کمیته آموزش فدراسیون

 نوردی: مدرسه کوه

نوردی در تمامی  های مختلف کوه گزاری دورهشود که با هدف بر به تشکیالتی اطالق مینوردی  کوهمدرسه 

 نماید. سطوح زیر نظر کمیته آموزش فعالیت می
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 کمیته آموزش و وظایف دوم: اهداف فصل

  اهداف :3ماده 

 :کالناهداف 

 نوردی فدراسیون کوه خصصی منابع انسانیعمومی و ت های مهارتو ارتقاء سطح دانش  .1

 نوردی رشته کوه های عموم مردم نسبت به اهمیت و کارکردهای ارتقاء آگاهی .2

 :اختصاصیاهداف 

 المللی بیننهادینه کردن چرخه آموزش مطابق با استانداردهای ملی و  .1

 بهرمندی از فضای مجازی و تکنولوژی اطالعات .2

  المللی بینآموزشی ملی و  -و مراکز علمی ، نخبگانبهرمندی از ظرفیت متخصصین .3

 عموم مردم و منابع انسانی در نگرشآموزش و اهمیت جایگاه ارتقا  .4

 مدار مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسالمی اخالقای  تفکر حرفهارتقاء  .5

 

 وظایف: 4ماده 

 و بروز رسانی آن فدراسیون آموزشراهبردی  ن برنامهتدوی  .1

بر اساس فرایند نیازسنجی آموزشی، تدوین برنامه آموزشی، اجرای  آموزشی هاینهادینه کردن استاندارد .2

 های آموزشی مطابق با شیوه نامه اجرایی استاندارد فعالیت برنامه آموزشی و نظارت و ارزشیابی

 سازی نظام آموزش الکترونیک پیاده( و ITگیری از تکنولوژی اطالعات ) بهره .3

کمیته آموزش فدراسیون و  همکاری و تعامل مستمر با مراکز علمی و آموزشی داخل و خارج از کشور .4

 جهانی

 کوتاه مدت مربیگریهای  دوره نامه آییننظارت بر حسن اجرای  .5

 ه آموزش گیری از افراد  متخصص در حیط بهره .6

 آموزشی، تولیدات آموزشی مکتوب و ...( -های علمی )فیلم تهیه و انتشار محتوای آموزشی عمومی .7

 های مختلف فدراسیون در کمیته المللی بینملی و  های آموزشی فعالیتکلیه نظارت بر و هدایت ،ریزی برنامه .8

 ریزی آموزشی منطبق با اسناد ابالغی از سوی دفتر برنامه

 در نیل به اهداف فدراسیون های آموزشی انعکاس اثربخشی فعالیت .9
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 های آموزشی یکسان نمودن آموزش در سراسر کشور در دوره .11

 و بر اساس اسناد باال دستی ها با توجه به بعد اخالقی و ارزشی آنها بازنگری در دروس ارائه شده در دوره .11

 ریزی آموزشی های دفتر برنامه منطبق با دستورالعمل برگزاری سمینار و جلسات مختلف آموزشی و علمی .12

 ارسالی به فدراسیون بر اساس قوانین و مقررات جاریآموزشی سازی مدارک  همسان بررسی و .13

 وزارت ورزشریزی آموزشی  همکاری و تعامل مستمر با دفتر برنامه .14

ها به ویژه کمیته داوران و مربیان را با  کمیته آموزش موظف است که نیازهای آموزشی دیگر کمیته: 1تبصره 

 ریزی، تدوین و در نهایت جهت اجرا مصوب و ابالغ نماید. آنها برنامه تهمکاری و مشارک

ی آموزشی قابلیت اجرا ریز فعلی پس از تایید دفتر برنامه نامه آیین: کلیه موارد خارج از چارچوب 2تبصره 

 خواهد داشت

 و تشکیالت ساختارسوم: فصل 

 تشکیالت کمیته: 5ماده 

 شامل :کمیته آموزش 

 رئیس کمیته -

 دبیر کمیته -

 های مختلف آموزش بخش -

 شورای آموزش -

 کارشناسان -

 کمیته آموزش هیات استان -

 واحد آموزش هیات شهرستان -
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 داشته باشدرا ریزی آموزش  جذب نیروهای متخصص در کمیته برنامه مکانا فدراسیوندر صورتیکه  :1تبصره 

نیازسنجی )تعیین  کارگیری نیروهای کارشناس براساس فرایندهای چرخه استاندارد آموزش الف(ه ببایست  می

ریزی آموزشی، ج(اجرای برنامه آموزشی و د( ارزشیابی نتایج آموزش  نیازهای آموزشی(، ب(طراحی و  برنامه

متناسب با  از شیوه تجمیع وظایف نبود میتواندواجد این شرایط  فدراسیونصورتی که در  بدیهی است .باشد

 .نمایندهای مختلف استفاده  کارگیری یک کارشناس در حیطهه و ب اختیار نیروهای در

 ازو  بوده متناسب با نیازهای فدراسیون بالمانع های تخصصی گروهو یا افزودن تشکیل آکادمی  :2تبصره 

 گیرد. انجام می ،آموزش و تایید رئیس فدراسیون باشد که با پیشنهاد رئیس کمیته فدراسیون می اتاختیار

 کمیته آموزش

 دبیر

 ناوبری غارنوردی دره نوردی برف و یخ سنگ نوردی کوه پیمایی

 کارشناس اجرا و ارزشیابی نتایج

 کمیته آموزش استان

واحد آموزش هیات   
 شهرستان

 کارشناس نیاز سنجی و طراحی برنامه

کوه نوردی با 
 اسکی

 مربیان
راهنمایان  
 کوهستان

پزشکی و جستجو 
 و نجات

حفظ محیط  
 کوهستان

صعودهای  
 ورزشی

 شورای آموزش
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 های کمیته آموزش پست : شرایط احراز 6ماده 

های ورزشی به  آیین نامه اداری و استخدامی فدراسیون 4با عنایت به ماده  شرایط عمومی اعضا کمیته آموزش

 باشد: شرح ذیل می

 شرایط عمومی :

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی -

 اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی و دین مبین اسالم -

 سال سن 26حداقل داشتن  -

 )برای آقایان( دارا بودن برگ پایان خدمت -

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی با تایید مقامات ذیصالح و عدم اشتهار به فساد اخالقی -

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -

ه بریزی آموزش  دفتر برنامهفردی را با هماهنگی  ،ایطاز میان افراد واجد شرفدراسیون رئیس  :رئیس کمیته

 نماید. منصوب می سال 4به مدت  عنوان رئیس کمیته آموزش

 : رئیس کمیته آموزش فدراسیون اختصاصی شرایط

 تربیت بدنی ارشد دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی -

 سال 3حداقل  مرتبط آموزشیسابقه مدیریت مفید  -

 کوه نوردیهای  رشته یکی از در 2درجه مربیگری دارا بودن حداقل مدرک  -

 گذراندن کارگاه استانداردهای آموزشی -

تربیت بدنی برای احراز پست رئیس  با مدرک کارشناسی ارشد صورت عدم وجود نیروی متخصص در :1تبصره

 ریزی های تخصصی تعریف شده در دفتر برنامه دوره اندناز سوی فدراسیون و گذر ی، با معرفی فردکمیته

 کارگیری ایشان بالمانع است.ه آموزش، ب
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دار وظائف  در شرایط غیبت رئیس کمیته آموزش دبیر کمیته با هماهنگی رئیس فدراسیون عهده :2تبصره 

 محوله خواهد بود.

 : کمیته آموزش فدراسیون شرح وظایف

 نیاز با هماهنگی رئیس فدراسیون  واحدهای موردسازماندهی تشکیالت کمیته و  .1

 در سطح کشور بر چرخه استاندارد آموزشمدیریت و پایش  .2

ریزی  های کوتاه مدت دفتر برنامه دوره نامه آیینبر اساس مشارکت در تدوین و بروز رسانی محتوای آموزشی  .3

 آموزشی

جهانی مربوطه و بومی کردن آن در  های آموزشی از فدراسیون اخذ آخرین دستاوردها، محتوا و برنامه .4

 آموزش فدراسیون

 ها هیئت و واحدهای آموزش ریزی و آموزش برنامهبرقراری ارتباط مناسب با دفتر  .5

 های فدراسیون  برقراری ارتباط مناسب با سایر کمیته .6

 تعامل با کمیته آموزش کمیته ملی المپیک .7

های کوتاه مدت  دوره نامه آیینهای مربیگری منطبق با دستورالعمل اجرایی  اخذ مجوز نهایی برگزاری دوره .8

 مربیگری

 استانی پس از تایید ادارات کلهای  بررسی و تایید نیازهای آموزشی فدراسیون و هیئت .9

 های کوتاه مدت مربیگری دورهنامه  ینیآاجرای فرآیند نیازسنجی منطبق با دستورالعمل اجرایی  .11

 های فدراسیون های آموزشی کلیه کمیته فعالیت کنترل و نظارت بر .11

 های استانی نظارت و ارزشیابی عملکرد کمیته آموزش هیئت .12

 های استانی آموزش هیئت کمیته برگزاری جلسات ساالنه با .13

 های آموزشی فدراسیون بررسی و تایید هزینه .14

های آموزشی  فعالیت پیشنهادی مالی تکمیل جداولهای آموزشی، تحلیل و  های برگزاری دوره بررسی هزینه .15

 در هر سال 
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ط اعالم شده از سوی دفتر ببراساس ضواعملی دروس بررسی و تعیین صالحیت فنی و علمی مدرسین  .16

 ریزی برنامه

 استفاده از  فضای مجازی برای توسعه و تسهیل فرایندهای آموزشی .17

 رت ورزش و جوانانوزا تشکیل بانک جامع اطالعات آموزشی همسو با سامانه جامع اطالعات .18

های مربیگری جهت امضاء رئیس فدراسیون و ارسال آن به انضمام مدارک مورد  تهیه گواهینامه بررسی و .19

 ریزی آموزش نیاز به دفتر برنامه

 تایید و امضاء کلیه مدارک آموزشی فدراسیون .21

 انتخاب دبیر و اعضاء کمیته .21

 امضای کلیه مکاتبات کمیته آموزش .22
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فردی را با هماهنگی  ،از میان افراد واجد شرایط هیات استانرئیس  رئیس کمیته آموزش استان ها:

 نماید. منصوب می سال 4به مدت  عنوان رئیس کمیته آموزشه ب فدراسیون آموزش کمیته

 شرایط اختصاصی:

 دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی 

  سال 3سابقه مدیریت مفید آموزشی مرتبط حداقل 

  رشته های کوه نوردی یکی از در 3درجه دارا بودن حداقل مدرک مربیگری 

 راندن کارگاه استانداردهای آموزشگذ 
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 شرح وظایف:

 های آموزشی رعایت شئونات اسالمی در اجرای کلیه فعالیت 

 نیاز با هماهنگی رئیس هیئت استان سازماندهی تشکیالت کمیته و واحدهای مورد 

  آموزش فدراسیونکمیته برقراری ارتباط مناسب با 

 ی شهرستانها و واحدهای آموزش هیئت اداره کل آموزش گروهمناسب با  برقراری ارتباط 

 استان های هیات برقراری ارتباط مناسب با سایر کمیته 

 های کوتاه  دوره نامه آیینهای مربیگری منطبق با دستورالعمل اجرایی  اخذ مجوز نهایی برگزاری دوره

 مدت مربیگری

 اداره کل آموزش  گروهپس از تایید  استان و شهرستانهای  د نیازهای آموزشی هیئتبررسی و تایی 

  های کوتاه مدت مربیگری دوره نامه آییناجرای فرآیند نیازسنجی منطبق با دستورالعمل اجرایی 

 استان های هیئت کمیته تمامیهای آموزشی  کنترل و نظارت بر فعالیت 

  شهرستانهای  آموزش هیئتواحدنظارت و ارزشیابی عملکرد 

  شهرستان های آموزش هیئت واحدبرگزاری جلسات ساالنه با 

 های  های آموزشی، تحلیل و تکمیل جداول مالی پیشنهادی فعالیت های برگزاری دوره بررسی هزینه

 آموزشی در هر سال 

 استفاده از  فضای مجازی برای توسعه و تسهیل فرایندهای آموزشی 

  با سامانه جامع اطالعات فدراسیون همسواستان تشکیل بانک جامع اطالعات آموزشی 

 انتخاب دبیر و اعضاء کمیته 

 امضای کلیه مکاتبات کمیته آموزش 

 ایجاد هماهنگی در مصوبات و تصمیمات جلسات آموزشی 

 العاده و ادواری تعیین زمان و مکان جلسات فوق 

 نامه انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات و آیین 
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توسط رئیس کمیته انتخاب و به رئیس فدراسیون جهت صدور ابالغ معرفی  :آموزش فدراسیون کمیتهدبیر 

 .شود می

 :اختصاصیشرایط 

 تربیت بدنی دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی -

 سال 3حداقل  سابقه مدیریت مفید آموزشی مرتبط -

 نوردیهای کوه رشته  یکی از در 2دارا بودن حداقل مدرک مربیگری درجه  -

 گذراندن کارگاه استانداردهای آموزشی -

 

 :دبیر شرح وظایف

 دهی دبیرخانه کمیته آموزش متناسب با شرح وظائف محوله سازمان 

 دستور جلسه تهیه 

 شرکت در جلسات شورای آموزش )بدون حق رای( و تهیه صورت جلسات و پیگیری مصوبات 

  کارشناساننظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به 

  نتایج کارها به رئیس کمیتهاعالم 

 دعوت از اعضاء کمیته جهت شرکت در جلسات 

 های آموزشی های استانی، مدرسین و ناظرین دوره های الزم با هیئت انجام هماهنگی 

های آموزشی که به منظور سیاستگذاری و تعیین خط مشی است : تشکیالت علمی و آموزشیشورای آموزش

از میان که باشد  میکارشناس خبره  4شامل رئیس کمیته )رئیس شورا( و  و نماید فعالیت میفدراسیون 

معرفی به مدت چهار سال ابالغ  پیشنهاد رئیس کمیته آموزش به رئیس فدراسیون جهت صدور امتخصصین ب

 ند.شو می



 

12 
 

 توانند عضو رسمی فدراسیون نباشند. کارشناسان خبره عضو شورای آموزش می :4 تبصره

حق رای در  باهای استانی به عنوان عضو دائم و ناظر نفر از نمایندگان کمیته آموزش هیئت کی :5 تبصره

  شورای آموزش عضویت خواهد داشت.

 ی زیر مجموعه کمیته آموزش: ها بخش

نوردی  )سنگ صعودهای ورزشی، ناوبری، غارنوردی، نوردی دره، برف و یخ، نوردی سنگ، پیمایی کوه

 جستجو و نجات،نوردی با اسکی کوه، راهنمایان کوهستان، مربیان، داخل سالن(

به متخصصینی هستند که با توجه به فرایندهای تخصصی آموزش از میان کارشناسان مطلع  کارشناسان:

ارشناس نیازسنجی، کارشناس طراحی ک) دشونبا ابالغ رئیس فدراسیون منصوب میرئیس کمیته و پیشنهاد 

 (.و بهبود مستمر شناس ارزیابیبرنامه، کارشناس اجرا و کار

 

  شرح وظایف

  ،در حیطه آموزش کارشناسی های و تحلیل پیشنهادات ارائه نظرات 

  وظایف محوله تا حصول نتیجهپیگیری 

 به دبیر کمیته تهیه و ارائه گزارشات اقدامات صورت گرفته 

 جلسات چگونگی تشکیل: 7ماده 

 دشو جلسات به درخواست رئیس کمیته تشکیل می. 

 ابد.ی جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می 

  شدخواهد مصوب تصمیمات اتخاذ شده با موافقت اکثریت اعضاء. 

 در جلسات بدون حق رای همان یتواند از کارشناسان مربوطه به عنوان م در صورت لزوم کمیته می

 دعوت به عمل آورد.
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 گیرنده نهایی خواهد بود.رئیس کمیته تصمیم  ،در صورت وجود اختالف نظر در تصمیمات 

 مقررات  بر اساسهای مصوب کمیته  های مورد نیاز اجرای برنامه و کلیه هزینه الجلسات پرداخت حق

 اهد بود.ومالی فدراسیون خ

شوند و برگزار می رئیس فدراسیونرئیس کمیته آموزش و موافقت العاده با پیشنهاد  های فوق جلسه :1تبصره

 های ادواری است. العاده تابع شرایط مصوبات جلسه های فوق مصوبات جلسه

 باشند حضور رئیس کمیته بدون جانشین الزامی است. گیری می در جلساتی که دارای مصوبات رای :2تبصره

 

 فصل چهارم: امور  مالی

 امور مالی: 8ماده 

 باشد. ورزشی میهای  فدراسیون و معامالتی مالیاداری، نامه  مقررات مالی این کمیته تابع آیین

 :بازنگری 

معاونت فرهنگی، آموزش و و تائید  ریزی آموزشی دفتر برنامهبه پیشنهاد  هر دو سال براساس نیاز و نامهآیین این 

  خواهدگرفت.مورد بازنگری قرار  پژوهش

 

آموزش معاونت فرهنگی، به تصویب  1/12/1195 در تاریخ تبصره 10ماده و  8فصل و   4در آیین نامهاین 

 باشد. تاریخ قابل اجرا و استناد میاین رسیده است و از  و پژوهش

 


