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تداركاتی- فنی- هماهنگی كادر برگزاری1
آیین نامه دوره - بند اول شرح وظایف سرپرست 

13933.316کارگروه آموزش -های آموزشی 
52.8

عدم وحدت رویه بین  - (به گفته خود ایشان )تصمیم گیری فی البداهه در خصوص برخی مسایل در روز آزمون از جمله انتخاب مسیرها

استفاده از بک آپ یا رول در مسیر ابزار گذاری- نمره دهی - تیم آزمون گیرنده ها در خصوص مسائل ایمنی 

2
نظارت برحسن انجام مراحل زمان بندی و آماده سازی قبل از 

برنامه

آیین نامه دوره - بند سوم شرح وظایف سرپرست 

1393کارگروه آموزش -های آموزشی 
2.713.7

36.99

تیم بندی نا مناسب بر اساس کوتاهی طول روز و تاخیر زیاد در - قبل ازآغاز ( ساعت 36حدود  )تغییر مکان دوره فاصله اندک زمانی

عدم بررسی دقیق کار گاه های موجود و مسیر ها و ایمن سازی آنها بویژه با توجه به شرایط نا مناسب آب و هوایی که - شروع دوره 

.تاصبح آزمون ادامه داشته است

نظارت بر اجرای مراسم افتتاحیه3
آیین نامه - بند چهارم شرح وظایف سرپرست 

1393کارگروه آموزش -دوره های آموزشی 

315

45

که موجب بروز پارازیت در توجه شرکت کنندگان شده، همچنین قواعد و قوانینی به  (کنار جاده )در محل نا مناسب - افتتاحیه غیر موثر

توضیحات کاملی در خصوص نحوه آزمون به شرکت کنندگان . صورت عمومی مبنی بر مسائل ایمنی و هشدار های الزم ارائه نشده است

این توضیحات می تواند در راستای هماهنگی بیشتر نفرات، تاکید بر اهمیت سالمت به جای انتظارداشتن های خارج از .ارایه نشده است

تبیین سلسله مراتب کادر و روند موجود برای .اطالعات الزم در خصوص مکان برگزاری و مشخصات و مخاطرات آن- عرف 

...درخواست ها، تجدید نظر ها ، موارد خطر و 

رعایت دستورالعمل های مربوطه4
آیین نامه - بند ششم شرح وظایف سرپرست 

13933.518کارگروه آموزش -دوره های آموزشی 
نا آگاهی و عدم مطالعه شیوه نامه ها، آیین نامه ها و رعایت آنها ، به ویژه با توجه به داشتن مسئولیت و سابقه طوالنی در آموزش63

5
بررسی پیشنهادات و نقطه نظرات شركت كنندگان در حیطه 

.موقعیت

آیین نامه دوره - بند نهم شرح وظایف سرپرست 

13931.814.5کارگروه آموزش -های آموزشی 
..عدم پذیرش اعتراضات و هشدار های شرکت کنندگان در خصوص بارندگی و - اعالم عدم پذیرش اعتراض به نتایج 26.1

ارائه برنامه مناسب با فعالیت سازماندهی6
آیین نامه دوره - بند دهم شرح وظایف سرپرست 

13932.712کارگروه آموزش -های آموزشی 
....زمان بندی و - سختی - انتخاب مسیر ها و رویه کار فاقد وجاهت الزم از لحاظ اجرا 32.4

7
بررسی موقعیت مكانی اردوگاه و كالس با توجه به شرایط 

فصلی و جوی و پیشبینی موارد ایمنی

آیین نامه - بند یازدهم شرح وظایف سرپرست 

1393کارگروه آموزش -دوره های آموزشی 

1.34

5.2

پذیرش تغییر مکان از قزوین به تهران علی رغم اینکه دیواره پل خواب دارای .بارش باران که حتی صبح آزمون ادامه داشته است 

غالب جبهه های هوایی نا مناسب از غرب به شرق در جریان  )و شرقی تر (ارتفاع از سطح دریا )موقعیت مکانی سرد تر، مرتقع تر 

.و هشدار هواشناسی در مورد کل منطقه البرز مرکزی صادر شده بود  (است و از منطقه سنگ سوری به پلخواب خواهد رسید 

8
برنامه ریزی و سازماندهی اقدامات ایمنی، عملیات امدادی، 

نجات و فوریت های پزشكی

آیین نامه - بند دوازدهم شرح وظایف سرپرست 

1393کارگروه آموزش -دوره های آموزشی 
1.419

در منطقه(معین  )حتی عدم اطالع رسانی و هماهنگی با نیروهای امدادی نزدیک .عدم اجرای هر گونه اقدام در این خصوص26.6

9

آگاهی دادن و اخطار در خصوص خطرهایی كه جزء تفکیک 

كنترل- ناپذیر ورزش محسوب می شود

تجهیزات فنی و اطمینان از سالمت آنها

آیین نامه - بند سیزدهم شرح وظایف سرپرست 

1393کارگروه آموزش -دوره های آموزشی 
2.720

54
عدم ارائه توضیحات الزم در خصوص خطرات مسیر های انتخاب شده، منطقه پل خواب، تاثیرات بارش های قبل آزمون، عدم درخواست 

....چک نمودن کارگاه ها و - از کادر مبنی بر  اقدام در خصوص کنترل لوازم شرکت کنندگان 

كنترل و بایگانی مدارک شركت كنندگان10
آیین نامه - بند پانزدهم شرح وظایف سرپرست 

139315کارگروه آموزش -دوره های آموزشی 
.عدم تشخیص گروه خونی در فرم ثبت نام که حاکی از عدم بررسی دقیق مدارک است5

تعیین و اعالم مقررات و دستورالعمل های ایمنی11
آیین نامه - بند شانزدهم شرح وظایف سرپرست 

1393کارگروه آموزش -دوره های آموزشی 
4.519

85.5
به منظور حفظ ایمنی شرکت کنندگان می باید قواعد ایمنی مطابق با آگاهی و سابقه سرپرست از منطقه و آزمون تعیین و به کلیه شرکت 

.کنندگان تفهیم میشد

12
نظارت مداوم، گسترده و نزدیك بر صحنه فعالیت و كنترل 

كیفیت آموزش

آیین نامه - بند هفدهم شرح وظایف سرپرست 

13933.718.2کارگروه آموزش -دوره های آموزشی 
67.34

همچنین در کارگاهی که .تداخل وظیفه و نقش های مختلف عمال مانع حضور و نظارت سرپرست در کلیه کارگاه های دوره بوده است

.ایشان حاضر بوده اند به دلیل موقعیت قرار گیری ، نظارت مناسب نداشته اند

13
رده بندی كارآموزان دوره آموزشی با توجه به میزان آمادگی 

جسمانی، اندازه های بدن و مهارت آنها

آیین نامه - بند هجدهم شرح وظایف سرپرست 

13931.416کارگروه آموزش -دوره های آموزشی 
22.4

بر اساس توانایی اکثر نفرات صورت نگرفته و بر عکس، به .. نظارت و تصمیم گیری در خصوص مسیر های آزمون، مقدار صعود و 

.گفته خود ایشان  معیار این مهم ، تعداد محدودی نفرات با توانایی باال به عنوان معیار بوده است

522.33 مجموع

کادر برگزاری1

سرپرست
38.62



اجماع نظر کارشناسانبی توجهی به کاهش و مدیریت استرس آزمون دهندگان1
316.4

49.2
عدم متوجه به میزان باالی استرس و همچنین برانگیختگی بیش از حد زیاد شرکت کنندگان، به گفته خود ایشان و بی توجهی به تاثیر آن 

.بر عملکرد و به ویژه امکان بروز خطا در فعالیت های آزمون دهندگان

اجماع نظر کارشناسان- عرف مربیگری رعایت ایمنی در مسیر آزمون مربوطه2

520

100

در حالی که در آزمون (به صورت حمایت از باال یا افزودن حمایت میانی رول بولت اجباری در نقاط حساس مسیر )عدم استفاده از بکاپ 

صعود ابزار گذاری، عمال احتمال بروز خطا در ابزار گذاری بسیار باال بوده و در صورتی که سطح توانایی یا اشتباه نمودن شرکت 

.کنندگان مناسب باشد، عمال آزمون فاقد معنی می شود

2.81233.6اجماع نظر کارشناسان- عرف مربیگری ارائه توضیحات و قوانین ایمنی در مسیر آزمون مربوطه3
توضیحاتی به شرکت کنندگان باید ارائه و قوانینی به منظور حفظ ... در هر مسیر، با توجه به موقعیت و وضعیت ، خطرات ممکن و 

.ایمنی وضع شود که انجام نشده است

1.19.110.01سنجش و اندازه گیری- علوم تربیت بدنی استفاده از روش های نا مناسب جهت سنجش موارد آزمون4
در صورت تاپ مسیر نمره قبولی گرفته می شده است که عمال ابزارگذاری به طور موثر چک نمیشده است و آزمون فاقد روایی و پایایی 

.می باشد

5
تعیین زمان مناسب جهت گرم کردن به منظور رسیدن به حد 

اکثر عملکرد ذهنی و جسمانی
2.711.731.59اجماع نظر کارشناسان- عرف مربیگری 

 عمال این امکان 16:30با تاخیر و فشار به نفرات مبنی بر مسئولیت شرکت کننده در اتمام آزمون تا ساعت - زمان مشخصی تعیین نشده 

همچنبن با توجه به فصل ، سردی سنگ، دمای پایین منطقه و هوای بارانی ساعات قبل ، این اهمیت دو چندان می .دچار اخالل شده است

.شود

4.719.390.71اجماع نظر کارشناسان- عرف مربیگری محل قرار گیری نا مناسب در حین اخذ آزمون6
نظارت و تدکر به موقع و موثر به شرکت کننده و اقدام - رسایی صحبت و پیام ها- فاصله زیاد عمال امکان بررسی صحت ابزار گذاری

.عاجل حین درک خطر را سلب نموده است

314.744.1 اجماع نظر کارشناسانقبول مسئولیت علی رغم نداشتن سالمت کامل بدنی7
همچنین با .(استفاده از عصا حتی بعد از بروز حادثه نیز مشهود است )حضور با عصا در برنامه و محدودیت ناشی از آن در حین آزمون

.توجه به دشواری و پیچیدگی مسیر آزمون ، چیدمان حضور آزمون گیرنده ها در کار گاه های مختلف به درستی صورت نگرفته است

8
هشدار به موقع و کارا به صعود کننده حین مشاهده عوامل خطر 

زا
4.217.171.82اجماع نظر کارشناسان- عرف مربیگری 

حتی آقای  )با بلندی صدای نا کافی" رول بگیر"اعالم هشدار - عدم انجام هر گونه عکس العمل نسبت به خروج حمایت میانی چهارم 

و البته در شرایطی که  (میجوجی که از شرکت کنندگان دوره بوده و کنار حمایتچی حاضر بودند اعالم نمودند چنین موردی را نشنیده اند

همچنین در فشار صعود و در کراکس مسیر امکان این کار وجود ندارد مگر .اصال رولی برای این منظورمهیا و معین نشده بوده است

.اینکه از پیش آماده شده و یا به نفر اعالم شود که باید از آن رول استفاده کند

1.214.417.28اجماع نظر کارشناسان- عرف مربیگری ابزار صعودکننده (رک )کنترل موثر چیدمان 9

همگی ... آزاد گذاشتن شرکت کنندگان در انتخاب و چیدمان ابزار، عدم بررسی سالمت ابزار، تناسب ابزار انتخاب شده با شرایط مسیر و 

بدون شک این آزادی در انتخاب، در مواقعی که در ایمنی اثر منفی داشته باشد باید کنترل و محدود .حاکی از عدم نظارت کافی است

.می باشد.... منظور از ابزار، تمامی ابزار فنی سنگنوردی اعم از حمایت های میانی، ابزار حمایت ، طناب ، هارنس و .شود

4.719.390.71اجماع نظر کارشناسان- عرف مربیگری بررسی ریسک و ارزیابی خطر در مسیر آزمون مربوطه10

بی شک یکی از مهمترین مراحل طراحی آزمون ، ارزیابی خطرات ممکن و محتمل در محل، ساختارآزمون، مسیر ، سختی و حتی شکل 

می باشد که آزمون گیرنده موظف به توجه به آنها و انجام تدابیر پیش گیرانه برای آن است و در این خصوص اقدامی ...  آن ،ابزار و

.صورت نگرفته است

517.185.5اجماع نظر کارشناسان- عرف مربیگری توجه به صعود آزمون دهنده درحال صعود11
عکس العمل آزمون گیرنده در مواجه شدن با میانی چهارم، لحظه اول پس از سقوط وهمچنین صحبت تعدای از حاظرین در محل حاکی از 

.این است که آزمون گیرنده توجه کافی به امور نداشته اند و بعضا توجه ایشان معطوف به مسیر های کناری بوده است

624.52

برگزاری مراسم افتتاحیه1
آیین نامه دوره های - بند دوم شرح وظایف ناظر

1393کارگروه آموزش -آموزشی 
1.414.320.02

که موجب بروز پارازیت در توجه شرکت کنندگان شده، همچنین  (کنار جاده )در محل نا مناسب - عدم نظارت بر انجام افتتاحیه غیر موثر

توضیحات کاملی در خصوص نحوه آزمون . قواعد و قوانینی به صورت عمومی مبنی بر مسائل ایمنی و هشدار های الزم ارائه نشده است

این توضیحات می تواند در راستای هماهنگی بیشتر نفرات، تاکید بر اهمیت سالمت به جای .به شرکت کنندگان ارایه نشده است

تبیین سلسله مراتب کادر و .اطالعات الزم در خصوص مکان برگزاری و مشخصات و مخاطرات آن- انتظارداشتن های خارج از عرف 

...روند موجود برای درخواست ها، تجدید نظر ها ، موارد خطر و 

نظم  آمادگی جسمی و مجوز آموزش)حضور مربیان در کالس  2
آیین نامه دوره - بند چهارم شرح وظایف ناظر

1393کارگروه آموزش -های آموزشی 
417.871.2

گذراندن بازآموزی و مجوز آموزش الزم برای همه ی کادر آزمون - عدم نظارت بر آزمون گیرنده ها در خصوص سالمت کامل جسمانی 

.گیرنده 

مکان برگزاری3
آیین نامه دوره های - بند ششم شرح وظایف ناظر

1393کارگروه آموزش -آموزشی 
3.215.750.24

پذیرش تغییر مکان از قزوین به تهران علی رغم اینکه دیواره پل خواب دارای .بارش باران که حتی صبح آزمون ادامه داشته است 

غالب جبهه های هوایی نا مناسب از غرب به شرق در جریان  )و شرقی تر (ارتفاع از سطح دریا )موقعیت مکانی سرد تر، مرتقع تر 

.و هشدار هواشناسی در مورد کل منطقه البرز مرکزی صادر شده بود  (است و از منطقه سنگ سوری به پلخواب خواهد رسید 

هماهنگی بین کادر برگزار کننده4
آیین نامه دوره های - بند دهم شرح وظایف ناظر

1393کارگروه آموزش -آموزشی 
2.715.140.77

پذیرش تصمیم اشتباه سرپرست و عدم نظارت بر تصمیم گیری فی البداهه در خصوص برخی مسایل در روز آزمون از جمله انتخاب 

استفاده از بک آپ یا رول در مسیر ابزار - نمره دهی - عدم وحدت رویه بین تیم آزمون گیرنده  در خصوص مسائل ایمنی - مسیرها 

.گذاری

وجود لوازم کمکهای اولیه و امدادگر5
آیین نامه دوره - بند یازدهم شرح وظایف ناظر

1393کارگروه آموزش -های آموزشی 
1.416.723.38

عدم نظازت و تذکر الزم و همچنین پذیرش آغاز نمودن دوره در شرایط عدم اجرای هر گونه اقدام درخصوص تهیه و تدارک امکانات 

.در منطقه(معین  )امدادی در محل و حتی عدم اطالع رسانی و هماهنگی با نیروهای امدادی نزدیک 

205.61

1352.46

مجموع

مجموع عوامل در صحنه

مجموع

آزمون گیرنده

ناظر

کادر برگزاری1

46.18

15.20



1
نظارت بر حسن اجرای آیین نامه دوره های مربیگری مصوب 

وزارت ورزش

-  آیین نامه کمیته آموزش 5 و ماده 4 ماده 5بند 

1395
2.214.531.9

-زمان اعتباز آزمون های ورودی تا دوره اصلی - سالمت جسمانی کادر برگزاری - توجه به تاریخ انقضای مجوز آموزش کادربرگزاری 

 و تصمیم گیری های 5بی توجهی به ایجاد بخش مربیان طبق ماده . تطابق شیوه اخد آزمون با معیار های مطرح شده در آیین نامه

.شخصی، به جای استفاده از ظرفیت های قانونی در تقسیم وظایف و انتخاب مناسب تر کادربرگزاری

13954.215.163.42-  آیین نامه کمیته آموزش 4 ماده 8بند نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی2

هماهنگی - یکی از مهمترین موارد آموزشی توجه به نکات ایمنی است که توصیه ها و توجه های الزم در سطح کمیته رخ نداده است 

ارائه پیشنهاد های الزم در خصوص .کافی در خصوص رعایت شیوه نامه های آموزشی فدراسیون و حتی مطالعه آن ها انجام نشده است

به ویژه با توجه به داشتن نگاهی متفاوت به مقوله آموزش و بروز تغییرات در شیوه  ).تغییرات و ویرایش آیین نامه ها به دبیر فدراسیون

 .(عملکرد و رویه معمول

13952.714.839.96-  آیین نامه کمیته آموزش 4 ماده 10بند یکسان نمودن آموزش در سراسر کشور در دوره های آموزشی3
یکسان نمودن نحوه آزمون گیری، سطح آزمون، انتظارات آموزشی در سطوح مختلف ، سطح توانایی مدرسان به منظور یکسان نمودن 

.بدیهی است آزمون نباید بگونه ای باشد که با تغییر آزمون گیرنده نتایج و استاندارد های آموزش تغییر یابد- سطح در تمام کشور 

تایید و امضاء کلیه مدارک آموزشی فدراسیون4
-  شرح وظایف کمیته آموزش فدراسیون 20بند 

1395-آیین نامه کمیته آموزش 
211.222.4

نظارت موثر بر پیش نیاز های شرکت کنندگان و تاثیر عدم رعایت آن به همراه بی توجهی به شرایط و رزومه  الزم آموزشی برخی 

شرکت کنندگان ، طبق آیین نامه فدراسیون  بر کلیت دوره و در نتیجه اخذ تصمیمات غلط بر اساس حضور نفراتی که واجد شرایط نبوده 

اند، همچنین عدم رعایت عدالت در حضور تمامی نفرات متقاضی و حذف یک نفر با شرایط مشابه در مقابل حضور فردی بدون هر گونه 

.هماهنگی 

5
تغییر زمان و مکان آزمون بدون توجه تاثیرات آن بر روی 

شرکت کنندگان
.موافقت با بروز تغییر در زمان و مکان ، بدون توجه به تبعات منفی و اشکاالت بوجود آمده بر اثر این تصمیم2.211.825.96اجماع نظر کارشناسان

6
انتخاب زمان نا مناسب آزمون با توجه به آغاز فصل سرما و 

2مشکالت برگزاری خود دوره مربیگری درجه
315.847.4اجماع نظر کارشناسان- عرف مربیگری 

انجام آزمون بدون داشتن دلیل مناسب، بویژه بر اساس شرایط خاص کرونا، تغییرات جوی، و نبود نگاه آینده نگر نسبت به برگزاری خود 

.دوره مربیگری 

.حتی عدم درخواست مکاتبه با مسئولین ذی ربط.عدم فراهم نمودن امکانات و هماهنگی های امدادی به عنوان برگزار کننده دوره1.618.729.92-شیوه نامه برگزاری دوره ها فراهم نمودن امکانات امدادی به عنوان برگزار کننده7

عدم هماهنگی با هیات استان البرز و ستاد کرونا استان البرز8
محدودیت  )بخشنامه های فدراسیون و ستاد کرونا

(های کرونا
.بی توجهی به لزوم هماهنگی با ستاد کرونا ، همان دلیلی که دوره در تاریخ اولیه در قزوین کنسل شد و نیز هماهنگی با هیات استان البرز1.718.831.96

292.92

1

نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی ، یکسان نمودن آموزش در 

سراسر کشور در دوره های آموزشی و تایید و امضاء کلیه 

مدارک آموزشی فدراسیون

 شرح 20بند  - 5ماده  - 4 ماده 10- 8بند 

آیین نامه - وظایف کمیته آموزش فدراسیون 

1395-کمیته آموزش 

315.345.9

همچنین مسئولیت اجرایی دبیر در مسئولیت هایی که برای رییس - عدم نظارت بر مدارک افرادی که به صورت ویژه در دوره بودند 

 و تصمیم گیری های شخصی، به جای استفاده از ظرفیت های قانونی در 5بی توجهی به ایجاد بخش مربیان طبق ماده .تعریف شده است

.تقسیم وظایف و انتخاب مناسب تر کادربرگزاری

2
انتخاب زمان نا مناسب آزمون با توجه به آغاز فصل سرما و 

2مشکالت برگزاری خود دوره مربیگری درجه
315.847.4اجماع نظر کارشناسان

فراهم نمودن امکانات امدادی به عنوان برگزار کننده3
شیوه نامه برگزاری دوره ها و وظایف برگزار 

اجماع نظر کارشناسان+ کننده 
1.61930.4

4
انجام هماهنگیهای الزم با هیئتهای استانی، مدرسین و ناظرین 

دورههای آموزشی

آیین نامه - شرح وظایف دبیر کمیته آموزش 

 شرح وظایف 23و بند 1395کمیته آموزش 

آیین نامه کمیته - کمیته آموزش فدراسیون 

1395آموزش 

3.815.257.76
عدم اعالم مصوبات کمیته در خصوص تغییر رویه های قبل در خصوص نحوه -عدم هماهنگی با ستاد کرونا و هیات استان البرز

.برگزاری آزمون

181.46

415.662.4اجماع نظر کارشناسانتایید رویه ای غیر معمول و عدم اطالع رسانی آن برای آزمون9.531
بروز تغییرات ناگهانی در سطح برگزاری آزمون بر خالف رویه معمول آن در سال های گذشته  و عدم اطالع رسانی در این خصوص، 

.پیش از ثبت نام و در بخشنامه اعالمی در سایت فدراسیون

62.4

مجموع

.طبق مصادیق موجود در مورد این دو بند در سر فصل رییس کمیته.نقش اجرایی دبیر کمیته در اجری مسئولیت های  کمیته 

مجموع

مجموع

کمیته آموزش2

رییس کمیته

دبیر کمیته

رییس بخش 

سنگنوردی

27.72

44.75



1.31519.5اجماع نظر کارشناسانمطالعه و آگاهی از آیین نامه های موجود1

2
نظارت بر عملکرد کمیته آموزش در اقدام بر اساس آیین نامه 

های موجود
1.61016اجماع نظر کارشناسان

3
- موافقت در تغییر محل برگزاری بدون اطالع رسانی رسمی 

عدم توجه به زمان نا مناسب جهت برگزاری آزمون
2.316.437.72اجماع نظر کارشناسان

با توجه به اعالم رسمی و مکتوب محل برگزاری، با امضای دبیر، تغییر ناگهانی آن بدون اعالم رسمی توجیه پذیر نیست و برگزاری 

.دوره اصلی، نیز برنامه ریزی دقیق و مناسبی جهت برگزاری نداشته و دلیل مناسبی به منظور تاکید بر برگزاری دوره وجود نداشته است

4
ارائه راهنمایی الزم به کمیته ها و ارائه پیشنهادات تغییرات 

آیین نامه ای
1.810.819.44 اساسنامه فدراسیون ها13 ماده 7 و 3بند 

وظیفه دبیر بر طبق اساسنامه فدراسیون می باشد که با توجه به اینکه کلیه کمیته ها تحت نظارت دبیر عمل می کنند ، محدودیت های 

را می بایست مد نظر .... کرونایی، کم تمرینی مخاطبین، تغییر زمان و مکان به دفعات، تغییر شیوه ی معمول بدون اطالع رسانی و 

.قرارا داده و راهنمایی الزم را به کمیته ارائه می نمود

92.66

26.713.4اجماع نظر کارشناساننظارت بر عملکرد دبیر در خصوص عملکرد کمیته1

با عنایت به نقش عملیاتی دبیر در اجرای کلیه مصوبات و از سوی دیگر نظارت بر عملکرد کمیته ها ، شایسته بود با توجه به اهمیت 

این نظارت با توجه به تغییرات اخیر در امور دبیری پراهمیت تر می .موضوع ، نظارت دقیق تری بر عملکرد دبیر صورت میگرفت

.نماید

2
اخذ تصمیم حضور نفرات فاقد پیش نیاز ها بدون توجه به تبعات 

یا بدون کنترل تبعات آن
1.110.611.66اجماع نظر کارشناسان

تصمیم بر قبول نمودن پیشنهاد ارائه شده مبنی بر حضور نفراتی با سطح باالتر و خارج  از شرایط عموم شرکت کنندگان، می توانست با 

کنترل تبعات آن در قالب ارائه رهنمود های مشخص به کمیته صورت پذیرد تاضمن بهره مندی ایشان از امکانات دوره، موجب معیار 

.در طراحی مسیر های سطح باال تر در آزمون و بروز تغییرات تاثیرگذار نگردند (بنا بر اعالم کادر برگزاری آزمون )قرار گرفتن

25.06

654.5

0صعود کننده

0حمایت چی

0هالل احمر

اورژانس
0

2006.96جمع کل

فدراسیون

دبیر
14.16

رییس
3.83

3

شرکت کننده4

نیروهای امدادی5
اگرچه بهبود سرعت و . در خصوص امداد رسانی توسط نیرو های امدادی همچون هالل احمر و اورژانس، با توجه به شدت حادثه عمال امکان انجام اقدامات تاثیرگذار دور از ذهن بود

.کیفیت عملیات امدادی همواره از نیاز های پر اهمیت جامعه کوهنوردی ست

عدم رعایت آیین نامه های وزارت و انجام شرح وظایف در خصوص نظارت بر عملکرد صحیح کمیته آموزش، اقدام جهت تغییر آیین 

ترغیب کمیته آموزش به - ، با توجه به بروز تغییرات در شیوه اجرا (که صورت نگرفته است )نامه موجود و اطالع رسانی تغییرات

.رعایت آیین نامه های موجود و جلوگیری از انجام امور به شکل سلیقه ای

مجموع

مجموع

مجموع عوامل مدیریتی

عملکرد (مجری برنامه بازسازی )مطابق نظر کارشناسان حاضر در صحنه بازسازی و با توجه به برگزاری جلسه بازسازی صحنه حادثه و همچنین نظر کارشناسی شرکت ویونا 

.حمایتچی مطابق آموزش های ارائه شده توسط فدراسیون بوده و قصور یا اشتباهی از سوی حمایتچی صورت نگرفته است

از آنجایی که آزمون دهندگان  به منظور سنجش میزان توانایی در آزمون شرکت می نمایند بدیهی است هر گونه اشتباه و یا خطا توسط 

ایشان امری طبیعی ست و تبعات ناشی از این اشتباهات باید توسط کادر برگزاری کنترل شده و صرفا موجب کسر نمره از شرکت 

بنابراین کمیسیون هیچ سهم تقصیری برای شرکت کنندگان قائل نیست. کنندگان شود


