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 آموزشی های ناظرین کارگاه شرح وظایفآیین نامه 

 

 ها عریفت* 

 ،کرد فدراسیون عمل هدر حوز های آموزشی فدراسیون( آموزش )کالس با هدف و مقصود خاصلیت آموزشی که ابه هر فع دوره:

نوردی و صعودهای  دارای مجوز در حوزه کوههای  و باشگاه صعودهای ورزشی کشور جمهوری اسالمی ایراننوردی و  های کوه تأهی

 .گردد نامه، دوره اطالق می شود، در این آیین ، انجام میورزشی

نهاد  بنابر پیشدوره است. ناظر  های آموزشی کارگاهمسئول نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت برگزاری شخصی است که  ناظرناظر: 

 .شود االختیار ایشان در پرتال انتخاب می هیأت کوهنوردی یا نماینده تامرئیس 

 باشد. اجرای مفاد این آیین نامه می در پرتال مسئولثبت شده  ناظر .1

 ناظر توسط هیأت و با هماهنگی باشگاه برگزار کننده کارگاه های آموزشی معرفی می شود. .2

 شرایط احراز نظارت* 

 .سال سن 03حداقل  .1

این افراد مورد  تنها) باشد شدهناظر باید در پرتال ثبت نام و  باشند پرتال مورد تأیید می یقفقط افراد معرفی شده از طر .2

 (.های آنها هستند های مربوطه و بخش تأیید کمیته

 .ورزشی سال جاری هداشتن بیم .0

 .مورد عمله ی در حوزطاضبداشتن حسن شهرت اخالقی و ان .4

 .سالمت جسمی و روحی در زمان برگزاری دوره دارا بودن .5

 های ورزشی. های مرتبط با فعالیت ها و شیوه نامه اعتقاد و التزام به قوانین جاری کشور به ویژه قوانین و مقررات و آئین نامه .6

داری  ی و خویشتنها از جمله عدالت در گفتار و سایر ابعاد فرهنگی و اجتماع رعایت عدالت و انصاف در تمامی ابعاد و زمینه .7

 های محوله و بدور از هر گونه حب و بغض و اعمال سالیق شخصی. در کلیه امور و مسئولیت

 رعایت نظم در امور محوله و اعتقاد به اصل مهم مسئولیت پذیری. .8

 حفظ امانت و رازداری و پایبندی به اصول مسلم کرامت واالی انسانی. .9

ی مسئولیت مبنی بر حداکثر آمادگی علمی و عملی و جسمی و روحی و عدم ثر و منظم در محدوده و زمان اجراؤحضور م .13

 ساعت مقرر. ءخروج از محدوده مذکور تا انقضا

 رعایت تمامی نکات ایمنی و اجرای فعالیت ورزشی در فضای امن و آرام و به دور از هر گونه مخاطره و تنش و اضطراب. .11

ه کارگیری الفاظ سخیف و نسنجیده آنچه که زیبنده یک انسان وارسته و رعایت ادب و حفظ احترام و اجتناب از تمسخر و ب .12

 کنندگان در دوره. یک ایرانی معتقد است برای تمامی دست اندرکاران، عوامل آموزشی و شرکت
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مباالتی  های رایج ورزشی فارغ از هر گونه اعمال و بی کید بر اجرای حرکات ورزشی متعارف و معقول با فعالیتأدقت و ت .10

تکی بر رعایت احتیاط آنچنان که شایسته رفتار انسانی آینده نگر و معقول است. )انجام حرکات خارج از عرف توسط تمام م

 .موقع تذکر داده شود( عوامل کالس توسط ناظر رصد و به

 های غیرضروری و همچنین عدم دخالت در امر آموزش. پرهیز از دخالت و پرسش .14

 طور فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی است. ه قوانین جاری کشور و همینبینی نشد فصل الخطاب موارد پیش .15

 وظایف شرح* 

 امور فنی و غیر فنی آن، نظارت و کنترل دارد. هناظر فردی مستقل از دوره بوده و بر هم .1

 کامل داشته باشد.های مصوب آن، آگاهی  نامه  مورد نظارت و شیوه هبایست بر تمامی قوانین حاکم بر برگزاری دور ناظر می .2

 نیست.کننده در دوره  شرکتیک از عوامل   هیچ ویی بهناظر موظف به پاسخگ .0

 ت و رعایت تمامی جوانب را بنماید.قبایست درخصوص وظایف محوله کمال د ناظر می .4

 دوره، شود.کننده یا عامل اجرایی  شرکتخارج از عرف کالسی توسط مناسب، مانع انجام هر عمل  ربایست با تذک ناظر می .5

نظرهای وی را   ر ناظر احترام گذاشته و نقطهکبایست به تذ دوره می ، مدرس، مربی و...سترجمله سرپ : تمامی عوامل از1 هتبصر

و عامل مستقیم موضوع خواهد  عوامل خاطی هصورت مسئولیت مستقیم عواقب ناشی از آن، برعهد غیر این دررعایت نمایند. 

 بود. مسلماً مراتب مذکور در گزارش ناظر قید خواهد شد.

 .برگزاری دوره هکنندگان و اهالی بومی نسبت به نحو گیری نظرهای انتقادی یا اصالحی عوامل اجرایی، شرکت ثبت و پی .6

 .درصورت نیازنظرهای الزم و مناسب با نوع دوره و مشاوره به سرپرست دوره،   نقطه هارائ .7

مورد اجرا بگذارد و تبعات حاصل از   شده از طرف ناظر را به  نظرات ارائه  نقطه بایست می: بدیهی است که سرپرست دوره 2 هتبصر

 دوره خواهد بود. مدرس و برگزارکنندهنظرات ناظر، مستقیماً متوجه   اجرا یا عدم اجرای نقطه

 فوق را در گزارش خود منعکس نماید. بایست تمامی مراتب : ناظر دوره می0 هتبصر

تدریس اشتباه یا خارج از طرح درس،  هدرصوت مشاهد اهای آموزشی، ندارد. ام ناظر حق دخالت در امر تدریس را در دوره .8

 بایست بالفاصه یا در زمانی مناسب و با درنظر گرفتن شأن مدرس، مراتب را به وی متذکر شود. می

دار نظارت بر آن شده است.  ت صادره، عهدهیموجب حکم مأمور ای است که به ربوط به دورهت ناظر صرفاً میمسئول همحدود .9

شمار رفته و  ف بهلتحت نظارت وی در حال اجراست از مصادیق تخ ههایی که در مجاورت دور بنابراین حضور ناظر در دوره

 ممنوع است.

ه برای نظارت انتخاب نماید که درحین توجه و اشراف بر نحوشایسته است که ناظر، هنگام برگزاری دوره، مکانی مناسب را  .13

 برگزاری، خللی در روند انجام آن ایجاد نگردد.
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 ر داشته باشد.ؤثبایست در تمامی مراحل برگزاری دوره، حضور کافی و م ناظر می .11

ی کالس در پرتال کامل موجود در دوره جهت تکمیل فرایند برگزار  ناظر موظف است گزارش نظارت بر دوره را طبق کاربرگ .12

 شود؟( )حکم از سوی چه نهادی و به چه شکل صادر می کند

انگاری و یا اغراق نشود، و ضروری است که گزارش خود را  بایست در بررسی خود از وضعیت دوره، دچار سهل : ناظر می4 هتبصر

 کاست ارائه نماید. و  کم بر مبنای واقعیت و بی

 همراه داشته باشد. در دوره، حکم نظارتی خود را به ناظر موظف است تا هنگام شرکت .10

 د. در دوره شرکت نماییا مربی و مدرس عنوان کارآموز  ند بهتوا ناظر دوره نمی .14

 برای ناظر الزامی است. رعایت اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، شرعی، عرفی، حقوقی و انضباطی .15

 های حضور ناظر(  )جهت کم کردن هزینه تواند تحت نظارت قرار دهد دوره آموزشی را می تا دو یک ناظر همزمان .16

 باشد. توسط مدرس دوره، در صورت نبود مشکل در برگزاری در پرتال میناظر مکلف به تأیید دوره پس از ثبت نمرات  .17

 باشد. می اشگاه(هیأت یا بهای الزم بین مدرس و ناظر دوره به عهده برگزارکننده ) هماهنگی .18

 باشد و به علم دوره آگاه است. عنوان شخصی فنی در آن رشته می ناظر به .19

ها،  های آموزشی شامل هیأت همچنین کلیه برگزارکنندگان دوره ها الزامی است. رعایت کلیه مفاد ذکر شده برای ناظرین دوره

 باشند. ها می ها، مدرسین و مربیان ملزم به تبعیت از موارد درج شده و همکاری با ناظرین دوره باشگاه

 


