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فصل پنجم

هیئتهای ورزشی
(استان و شهرستان)
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هدف کلی
آشنایی با هیئتها ورزشی استان و شهرستان
هدفهای یادگیری
دانشجو با خواندن این فصل باید بتواند:
 ساختار کلی هیئت های ورزشی شهرستان و استان را بشناسد.
 شرح وظایف هیاتهای استانی و شهرستانی و نحوه عملکرد و فعالیت آنها را فرا گیرد.

مقدمه
همان طوریکه در فصول قبل نیز اشاره شد ،فدراسیون های ورزشی هدایت ،مدیریت ،سازماندهی و اداره یک یا
چند رشته ورزشی را در کل کشور بر عهده دارند .اما گستردگی جغرافیایی موجب شده است ،وظایف فدراسیون-
های ورزشی در استانها و شهرهای مختلف به هیأتهای ورزشی واگذار شود .بهبیان دیگر هیاتهای ورزرشی
مدیریت ،سازماندهی ،هماهنگی و اداره یک یا چند رشته ورزشی را در سطح یک استان ،شهر و شهرستان بر عهده
دارد .هیاتهای ورزشی استانها زیر نظر مستقیم فدراسیونهای ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان استانها
قرار دارند .هیاتهای ورزشی استانی تحت نظارت دقیق اداره کل ورزش و جوانان ،اهداف و سیاستهای
فدراسیونهای ورزشی را در سطح استانها اجرا میکنند .لذا با عملکرد صحیح این هیاتها اهداف فدراسیونهای
ورزشی تحقق پیدا خواهد کرد .هیاتهای ورزشی در استانها پل ارتباطی بین مردم ،بازیکنان ،مربیان ،داوران و
فدراسیونهای ورزشی هستند .مدیریت هیاتهای ورزشی بر عهده روسای هیاتهای ورزشی است .روسای هیات-
های ورزشی استانی توسط مجمع عمومی هیاتهای استانی انتخاب شده و سپس حکم ریاست آنها توسط روسای
فدراسیونهای ورزشی امضا و ابالغ میشود .در این راستا در فصل حاضر در خصوص هیأتهای ورزشی استان و
شهر و شهرستان مطالب مورد نیاز ارائه میشود .از آنجا که آییننامههای هیأتهای استانی با شهر و شهرستان
تفاوت زیادی ندارد ،بر روی آییننامههای هیأتهای استانی تمرکز بیشتری شده است.
 .1-5آییننامه هیأتهای ورزشی استان
آیین نامه هیاتهای ورزش استانها (مصوبه  83 /11/25رییس سازمان تربیت بدنی)
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در اجرای ماده  15اساس نامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران مصوب  81/4/5هیات
محترم وزیران ،این آیین نامه در  18ماده و  34تبصره بهشرح زیر در تاریخ  83/11/25به تصویب معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی 1رسید با تصویب و ابالغ آییننامه قبلی ملغی االثر می باشد.
ماده  -1تعریف
هیئت ورزشی تشکیالتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته یا رشتههای ورزشی
مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و باال بردن سطح مهارتهای
ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ذیربط ایجاد می-
گردد ،نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان میباشد که فعالیتهای مرتبط در سطح استان را با
هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت مینماید.
ماده  -2وظایف هیئت:
 -1تعمیم و گسترش رشته یا رشتههای ورزشی تحت پوشش در سطح استان از طریق بهکارگیری مربیان و کشف،
جذب و پرورش استعدادها
 -2برگزاری کالسهای آموزشی ،توجیهی و تکمیلی در ردههای سنی مختلف با اخذ مجوز از فدراسیون و با
هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان
 -3برگزاری مسابقات استانی در دره های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی
اداره کل ورزش و جوانان استان
 -4انتخاب ،معرفی و پیش بینی الزم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی استان به مسابقات
 -5اجرای مقررات و آئین نامه های ابالغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیتهای
هیئتهای شهرستانها ،شهرها و بخشهای مستقل تابعه
 -6اعزام داوران و مربیان استان به کالسهای ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل ورزش و
جوانان استان

 .1با وجود تغیر نام سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان تا زمان تألیف کتاب حاضر ،هیچ آییننامه جدیدی از وزارت ورزش و جوانان
برای هیأت ورزشی ابالغ نشده است .از اینرو در کتاب حاضر از آیین نامه موجود استفاده شده است.
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 -7کوشش در بهرهبرداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشتههای ورزشی تحت پوشش و
ترغیب وحمایت آنان در حدود قوانین ومقررات
 -8ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیر دولتی که در رشته یا رشتههای ورزشی تحت پوشش استان
فعالیت دارند.
 -9تهیه وتنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیئتهای
شهرستانها ،شهرها و بخشهای مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان
 -10تشکیل کمیتههای مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون
 -11کمک مالی ،فنی ،پشتیبانی و تجهیزاتی به هیئتهای شهرستانها و بخشهای تابعه با هماهنگی اداره کل
ورزش و جوانان استان
 -12تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیتها در سطح استان به فدراسیون مربوطه و اداره کل ورزش و جوانان استان
ماده  -3ارکان هیئت
 مجمع عمومی هیئت رئیسه رئیس هیاتماده  -4ترکیب مجمع
 -1رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع
 -2مدیر کل ورزش و جوانان استان به عنوان نایب رئیس مجمع
 -3رئیس هیئت
 -4نایب رئیس هیئت
 -5دو نفر داور از میان داوران فعال رشته یا رشتههای تحت پوشش هیئت ،در صورتیکه در رشته یا رشتههای
ورزشی مربوطه ،بانوان فعالیت داشته باشند ،یک نفر از داوران از میان بانوان انتخاب میشود.
 -6دو نفر مربی از میان مربیان فعال رشته یا رشتههای ورزشی تحت پوشش هیئت در صورتیکه در رشته یا
رشته های ورزشی مربوطه بانوان فعالیت داشته باشند ،یک نفر مربیان از میان بانوان انتخاب میشود.
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 -7سه نفر از بهترین ورزشکاران رشته یا رشتههای ورزشی تحت پوشش هیئت در صورتیکه در رشته یا رشته-
های ورزشی مربوطه بانوان فعالیت داشته باشند یک نفر از آنها از میان بانوان انتخاب میشود.
 -8دو نفر نماینده از باشگاههای استان
 -9رئیس انجمن ذیربط آموزشگاههای استان به عنوان نماینده آموزش و پرورش استان
 -10پنج نفر از رؤسای هیئتهای شهرستانها به انتخاب رؤسای هیئتهای شهرستانهای استان ،استان هایی که
فاقد پنج شهرستان فعال هستند ،تعداد نفرات به  3نفر کاهش پیدا میکند .در استان هایی که فاقد  3شهرستان فعال
هستند ،تعداد نفرات کسری تا  3نفر از میان واحدهای ورزش و جوانان غیر شهرستانهای فعال به انتخاب مدیر
کل استان برگزیده میشوند.
تبصره  -1تعداد اعضای مجمع عمومی هیئت در استانها حداقل  17و حداکثر  19نفر میباشد.
تبصره  -2چگونگی انتخاب اعضای ردیفهای  5تا  8این ماده بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که از سوی
وزارت ورزش و جوانان تهیه و پس از تصویب رئیس سازمان ابالغ میگردد.
تبصره  -3محل استقرار دبیرخانه در محل هیئت مربوطه میباشد و دبیر هیئت بهعنوان دبیر مجمع بدون حق رأی
در جلسه انجام وظیفه مینماید.
ماده  -5مجمع حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس هیئت بهطور عادی تشکیل میشود و با دوسوم اعضاء رسمیت
مییابد و تصمیمات آن با نصف بهعالوه یک آراء اعضای حاضر معتبر میباشد.
تبصره -در صورتی که مجمع عادی در جلسه اول به حد نصاب دوسوم اعضاء نرسد ،فراخوان جلسه دوم صورت
پذیرفته و در این حالت جلسه با اعضای حاضر رسمیت مییابد.
ماده  -6جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده با درخواست رئیس مجمع و موافقت مدیرکل ورزش و جوانان
استان و یا به درخواست حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.
تبصره  -1در صورتیکه مدیر کل ورزش و جوانان استان نیاز بهتشکیل جلسه فوقالعاده مجمع را تشخیص بدهد
مراتب جهت اقدام به رئیس مجمع اعالم خواهد شد.
تبصره  -2تصمیمات مجمع فوقالعاده با نصف به عالوه یک آرای اعضای مجمع معتبر میباشد و حضور حداقل
دوسوم اعضا برای رسمیت جلسه ضرورت دارد.
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تبصره  -3در صورت بروز اختالف نظر بین مدیر کل ورزش و جوانان و فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و
تبصرههای ذیل آن ،درخصوص فدراسیونهای تحت پوشش معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای ،معاون
مزبور و در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش معاونت توسعه ورزش همگانی و تفریحی ،معاون یاد شده به
عنوان حکم ،حکم مینماید.
ماده  -7وظایف مجمع :
 -1بررسی و تایید عملکرد یک ساله هیأت
 -2تصویب بودجه ساالنه
 -3تصویب برنامههای سالیانه ورزشی و آموزشی در چارچوب برنامههای سالیانه فدراسیون
 -4انتخاب رئیس هیئت و اعالم جهت صدور حکم به رئیس فدراسیون
 -5تایید  3نفر عضو هیأت رئیسه که از سوی رئیس هیئت پیشنهاد میگردد.
تبصره  -1انتخاب رئیس هیئت از میان نامزدهایی خواهد بود که فرم مخصوص را از اداره کل ورزش و جوانان
استان دریافت و پس از تکمیل در موعد مقرر به اداره کل ورزش و جوانان تسلیم نموده باشد.
تبصره  -2اداره کل ورزش و جوانان استان موظف است  45روز قبل از برگزاری زمان انتخاب ،مراتب را از
طریق روزنامههای محلی و نیز آگهی نصب شده در اداره کل ورزش و جوانان به اطالع عموم برساند.
تبصره  -3شرایط و احراز چگونگی انتخاب رئیس هیئت به موجب آیین نامهای است که از سوی وزارت ورزش و
جوانان تهیه و پس از تصویب وزیر ابالغ میگردد.
ماده  -8ترکیب هیأت رئیسه
 رئیس هیئت نایب رئیس هیئت دبیر خزانهدار -سه نفر به پیشنهاد رئیس هیئت و تصویب مجمع
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تبصره  -1در هیئتهایی که رشته یا رشتههای ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند ،نایب رئیس هیأت
الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تایید مسؤل بانوان استان منصوب میگردد.
تبصره  -2چنانچه رئیس هیئت از میان بانوان انتخاب گردد ،انتخاب نایب رئیس از میان آقایان یا بانوان اختیاری
است.
تبصره  -3در هیئتهایی که رشته یا رشتههای ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند ،یک نفر از سه عضو
هیئت رئیسه از میان بانوان انتخاب میشود.
تبصره  -4اقامت دائمی کلیه اعضای هیئت رئیسه در استان متبوعه الزامی است.
ماده  -9وظایف هیئت رئیسه:
 -1تهیه گزارش عملکرد یک ساله و ارائه آن به مجمع
 -2پیشنهاد بودجه ساالنه و برنامه تقویم ورزشی به مجمع بر اساس منابع مالی قابل تأمین
 -3نظارت بر اجرای مقررات و برنامههای ورزشی در رشته یا رشتههای مربوطه در سطح استان
 -4تایید مسؤلین کمیتههای مختلف در هیئت که از طرف رئیس هیئت پیشنهاد میگردند.
 -5تشکیل کمتیههای متناظر در فدراسیون مرتبط در صورت نیاز
 -6تایید رؤسای هیئتهای شهرستان ها یا شهرهای تابعه استان بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان
شهرستان یا شهر مربوطه
تبصره  -1اعضای کمیته های مختلف هیئت از سوی مسؤل کمیته پیشنهاد و با تایید و حکم رئیس هیئت منصوب
میگردند.
تبصره  -2رئیس و اعضای هیئت رئیسه در انجام وظایف محوله مسؤلیت داشته و باید پاسخگوی اقدامات خود
باشند.
ماده  -10رئیس هیات
باالترین مقام اجرایی رشته یا رشتههای ورزشی تحت پوشش هیئت ،در استان میباشد که از بین افراد عالقهمند به
ورزش و آگاه به امور مدیریت و برای مدت  4سال از طرف مجمع انتخاب میشود و انتخاب مجدد وی بالمانع
است.

8

تبصره  -1قبول استعفا و برکناری رئیس هیئت توسط رئیس مجمع و پس از جلب موافقت مدیرکل ورزش و
جوانان استان و یا به تشخیص حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع انجام میپذیرد.
تبصره  -2در صورتیکه مدیر کل ورزش و جوانان استان خواستار برکناری رئیس هیئت گردد ،رئیس مجمع
موظف است با استفاده از اختیارات تبصره فوق ،مراتب را مورد بررسی قرارداده و اقدام الزم را بهعمل آورد.
تبصره  -3رئیس فدراسیون پس از برکناری یا استعفا رئیس هیئت به پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان
شخصی را بهعنوان سرپرست تعیین مینماید و مجمع عمومی ظرف مدت  3ماه نسبت به انتخاب رئیس جدید
هیئت با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.
تبصره  -4قبول استعفا یا برکناری اعضای هیئت رئیسه (اعضای مصوب مجمع) با پیشنهاد رئیس هیئت و پس از
تایید مجمع انجام میپذیرد.
تبصره  -5در صورت غیبت غیر موجه بیش از یک ماه رئیس هیئ ،مدیر کل ورزش و جوانان استان پیشنهاد عزل
او را به رئیس مجمع ارائه میدهد.
تبصره  -6در صورت بروز اختالف نظر بین مدیرکل ورزش و جوانان استان و رئیس فدراسیون در خصوص مفاد
این ماده و تبصرههای ذیل آن ،در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه-
ای ،معاون مزبور و در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش معاونت توسعه ورزش همگانی ،معاون مربوطه به
عنوان حکم  ،حکم می نماید.
ماده  -11وظایف رئیس هیئت
 -1نظارت بر انجام فعالیتهای ورزشی مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
 -2انتخاب نایب رئیس ،دبیر و خزانه دار
 -3انجام اقدامات الزم برای تدوین برنامه ،تنظیم تقویم سالیانه هیئت و تهیه بودجه مورد نیاز
 -4امضای احکام مسؤلین و اعضای کمیتههای مختلف در هیئت و رؤسای هیئتهای شهرستان ها و شهرهای تابعه
 -5امضای اسناد اداری و مالی و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصله از آئین نامهها و دستورالعملها
 -6حسن اداره هیئت و نظارت برای عملکرد کمیتههای مختلف در هیئت و مسابقات ورزشی و برنامههای آموزشی
و ورزشی در سطح استان
 -7پیشنهاد و معرفی سه نفر عضو هیئت رئیسه به مجمع
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 -8اعالم جهت صدرو احکام اعضای هیئت رئیسه به مدیر کل ورزش و جوانان استان پس از طی مراحل قانونی
 -9تشکیل جلسات هیئت رئیسه
تبصره  -1انتخاب خزانهدار پس از تایید مدیر کل ورزش و جوانان استان خواهد بود.
تبصره  -2کلیه تصمیمات مربوط به رشته یا رشتههای ورزشی فعال بانوان در هیئت استان با هماهنگی و تایید
نایب رئیس هیئت اتخاذ و اجرا میگردد.
تبصره  -3کلیه مکاتبات عادی اداری (غیر تعهدآور)با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی ،نایب رئیس یا دبیر
هیئت انجام میپذیرد.
ماده  -12وظایف نایب رئیس هیئت
 -1در هیئتهایی که رشته یا رشتههای ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند و نایب رئیس هیئت از میان
بانوان انتخاب شده باشد ،نایب رئیس مسؤل برنامه ریزی و هماهنگی امور مرتبط با توسعه ورزش مربوطه در میان
بانوان ،پیگیری و هماهنگی فعالیت های مختص بانوان و نیز مراقبت از رعایت حقوق بانوان در کلیه تصمیمات و
اقدامات تحت پوشش هیئت میباشد.
 -2در غیاب رئیس مجری دستواتی است که در چارچوب ضوابط از سوی رئیس هیئت صادر میگردد.
ماده  -13وظایف دبیر هیات
 -1اجرای دستورات رئیس هیئت
 -2انجام کلیه امور اجرایی هیئت
 -3تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز هیئت
 -4تهیه وتنطیم تقویم ورزشی با کمک کمیته های مرتبط و بر مبنای تقویم ورزشی فدراسیون و ارائه آن به هیئت
رئیسه
 -5ابالغ مصوبات هیئت رئیسه به مراجع مختلف
 -6شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگ نمودن امور و هدایت و حمایت الزم
 -7دبیرجلسات مجمع (بدون حق رأی) و دبیر جلسات هیئت رئیسه
ماده  -14درآمدها و هزینههای هیئت استان
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الف -درآمدها
 -1کمکهای مالی دولت
 -2درآمد حاصله از برگزاری مسابقات
 -3درآمد حاصله از برگزاری کالسهای آموزشی
 -4درآمد حاصله از انجام امور مسابقات ورزشی
 -5درآمد حاصله از اجاره اماکن ورزشی
 -6کمکهای سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی
 -7درآمد حاصله از محل حق اعتراض مسابقات
 -8درآمد حاصله از فعالیتهای بازرگانی ،تجاری و خدماتی
 -9سایر درآمدهای مرتبط با فعالیتهای هیئت با هماهنگی فدراسیون
ب -هزینه ها
 -1هزینه اعزام و برگزاری مسابقات و جشنوارهها و آمادگی تیمهای مرتبط
 -2پرداخت حقالزحمه کارکنان فنی ،اداری ،حق التعلیم مربیان ،حقالزحمه داوران و هزینه برگزاری کالسهای
آموزشی
 -3هزینه تهیه ملزومات اداری ،خدماتی و تبلیغاتی
 -4کمک به هیئتهای شهرستانها ،شهرها و سایر واحدهای تابعه
 -5کمک به ورزشکاران وپیشکسوتان رشته یا رشتههای ورزشی تحت پوشش هیئت
 -6سایر هزینهها
ماده  -15اقدامات مالی
هیئت موظف است درآمدها و هزینه ها را در دفاتر مالی ثبت نموده و مسؤل این اقدامات خزانهدار هیئت میباشد.
کلیه درآمدهای هیئت بایستی در یک حساب بانکی خاص که بهنام هیئت افتتاح میشود ،واریز گردد و هزینهها از
محل این حساب انجام پذیرد.
11

تبصره  -1امضاهای مجاز هیئت  -اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت با امضای ثابت خزانه دار و
امضای رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت ،نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس ،دبیر هیات قابل اقدام است.
تبصره  -2هیئت موظف است اموال منقول و غیر منقول خود را در دفاتر ثبت اموال ثبت نماید .بهنحوی که در
اولین صفحه هر دفتر ،تعداد صفحات و نام هیئت قید شده باشد و صفحات آن و اقالم در هر صفحه بهصورت
مسلسل شماره گذاری شده و با تأیید مدیرکل ورزش و جوانان استان ،رئیس و خزانه دار هیئت استان پلمپ
گردیده باشد.
تبصره  -3هیئت موظف است در خصوص اموال مازاد بر نیاز یا اسقاطی خود با هماهنگی و اخذ مجوز مدیرکل
ورزش و جوانان استان اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی از جمله کسر از دفاتر اموال بهعمل آورد.
ماده  -16هیئت شهرستانها و شهرها
در هر یک از شهرستانها و شهرهای استان ( بدون رعایت مواد  3تا  8این آیین نامه ) هیئتی بهنام هیئت ورزشی
شهرستان و شهر بر اساس ضوابط و آیین نامه هیئتهای ورزشی تشکیل خواهد شد.
تبصره -در کالن شهرهایی که ضمن تقسیم بندی منطقهای ،با چند اداره مستقل ورزش و جوانان فعالیت میکنند
(از جمله تهران) در هر اداره تحت پوشش میتوان مشابه شهرهای تابعه استان ،هیئتهای ورزشی تأسیس نمود.
ماده  -17ترکیب هیئت رئیسه شهرستان و شهر
 رئیس نایب رئیس دبیر خزانه دار سه نفر عضوتبصره  -1رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) با پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان (یا شهر) مربوطه،
تصویب هیئت رئیسه هیئت استان و حکم رئیس هیئت استان منصوب میگردد.
تبصره  -2در هیئتهای شهرستان (یا شهر) که رشته یا رشتههای با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند نایب
رئیس از سوی رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) و الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تأیید مسؤل ورزش بانوان
شهرستان (یا شهر) انتخاب و منصوب میشود.
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تبصره  -3انتخاب سه نفر عضو هیئت رئیسه به پیشنهاد توأم رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان (یا شهر) و
رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) و با تصویب و حکم رئیس هیئت استان انجام میپذیرد که در صورت فعال بودن
بانوان ،حداقل یک نفر از افراد پیشنهادی از میان بانوان خواهد بود.
تبصره  -4خزانهدار توسط رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان (یا شهر) منصوب میگردد.
تبصره  -5انتخاب و انتصاب دبیر هیئت شهرستان (یا شهر) بهعهده رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) میباشد.
ماده  -18با توجه به مسؤلیت مشترک اداره کل ورزش و جوانان استان و فدارسیون در اجرای این آیین نامه،
مسؤلیت حسن اجرای این آیین نامه بهصورت تضامنی بهعهده مدیر کل ورزش و جوانان استان و رئیس فدراسیون
میباشد.
 .2-5آیین نامه نحوه انتخاب رئیس هیات ورزشی استان
برای انتخاب روسای هیاتهای ورزشی آییننامهای توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و به استانها و هیاتهای
ورزشی ابالغ شده است که در ادامه مواد این آیین نامه ارائه میشود.
ماده یک :بهمنظور انتخاب رئیس هیات ورزشی استان پس از اعالم موافقت رئیس مجمع با تشکیل مجمع عمومی
دبیر هیات و در صورت نبود دبیر ،معاون ورزشی اداره کل بهعنوان دبیر مجمع اعضای مجمع را دعوت به جلسه
مینماید.
ماده دو :دبیر مجمع  45روز قبل از پایان دوره ریاست چهار ساله رئیس هیات یا سرپرستی موقت نسبت به ثبت
نام متقاضیان احراز پست ریاست هیات از طریق روزنامه و نصب اطالعیه اقدامات الزم را بهعمل آورد.
تبصره :1مهلت ثبت نام برای کاندیداها یک هفته تعیین میگردد و زمان شروع ثبت نام در آگهی مشخص میشود.
تبصره :2فرم ثبت نام و مدارک خواسته شده میبایست تا پایان وقت اداری مهلت اعالم شده در آگهی ثبت نام به
دبیرخانه مجمع ارائه و رسید دریافت شود.
تبصره : 3هر کدام از اعضا تشکیل دهنده مجمع عمومی هیاتها با حفظ عضویت و داشتن حق رأی میتوانند
کاندیدای احراز پست ریاست هیات گردند.
تبصره :4هر کدام از اعضا مجمع عمومی فقط حق یک رأی دارند و روسای هیاتهای شهرستانها ،شخصا باید در
جلسه شرکت نمایند.
ماده سه :مدارک مورد نیاز برای ثبت نام متقاضیان
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- 3-1

فتوکپی شناسنامه

-3-2

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی

-3-3

دو قطعه عکس جدید

 -3-4فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح
ماده چهار :مدیرکل ورزش و جوانان استان موظف است نسبت به تطبیق شرایط متقاضی پست ریاست هیات با
ظوابط اعالم شده اقدام نماید و حداقل  10روز قبل از تشکیل مجمع فهرست اسامی کاندیداهای مورد تائید را
منتشر نماید.
تبصره :چنانچه به دالیل مختلف نام یک یا چند نفر از متقاضیان در فهرست منتشره نباشد ،میتوانند حداکثر ظرف
 48ساعت بعد از اعالم ،اعتراض کتبی خود را به مدیر کل تسلیم نمایند.
ماده پنج :کمیسیونی مرکب از مدیر کل ،معاونت ورزشی استان و مسؤل حراست بهمنظور رسیدگی به اعتراضات
تشکیل می شود و حداکثر ظرف سه روز به اعتراضات رسیدگی مینماید.
ماده شش :دبیر مجمع  10روز قبل از تشکیل مجمع ،از اعضاء برای شرکت در جلسه دعوت بهعمل میآورد.
ماده هفت :در هنگام انتخابات رأی گیری بهصورت مخفی انجام میگیرد و اسامی کاندیداها در مجمع روی تابلو
درج میشود و هر کاندیدا میتواند ظرف  10دقیقه برنامههای خود را اعالم نماید.
ماده هشت :انتخاب اعضای هیئت رئیسه در همان مجمع و یا در اولین مجمع فوق العاده که حداکثر ظرف مدت30
روز پس از انتخاب رئیس هیات تشکیل میشود صورت خواهد گرفت.
ماده نه :اعداد آر اء رئیس هیات نباید کمتر از نصف آراء ماخوذه باشد.
تبصره :1در صورتی که آراء ماخوذه برای انتخاب رئیس هیات به حد نصاب نرسد دو نفر که بیشترین آراء را
کسب کرده باشند ،در مرحله دوم رقابت خواهند نمود.
تبصره :2در صورت تساوی آراء در مرحله دوم ،رأی گیری مجدد تا انتخاب یک نفر تکرار میگردد.
تبصره :3هر نفر از اعضای مجمع در صورتیکه نمایندگی چند ارگان را داشته باشد ،فقط حق دادن یک رأی را
خواهد داشت.
ماده ده :وظایف رئیس مجمع
 -10-1تعیین زمان برگزاری انتخابات رئیس هیات
 -10-2موافقت با زمان برگزاری مجمع سالیانه که از طرف دبیر یا رئیس هیات اعالم میشود.
 -10-3موافقت با دستور جلسه مجمع
 -10-4صدور حکم رئیس هیات پس از انتخاب شدن
ماده یازده :وظایف دبیر مجمع
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 -11-1ثبت نام از متقاضیان احراز پست رئیس هیات و جمعآوری مدارک آنها و تشکیل پرونده و ارائه آن به
مدیر کل
 -11-2دعوت از اعضاء جهت شرکت در مجمع
 -11-3فراهم نم ودن محل مناسب برای برگزاری مجمع بر اساس تعداد مدعوین
-11-4

فراهم نمودن وسایل و امکانات مورد نیاز جهت برگزاری جلسه

 -11-5دریافت معرفینامه نمایندگان ارگانهائی که در مجمع حق عضویت دارند و همچنین نمایندگان ،داوران،
مربیان ،باشگاهها ،ورزشکاران و انجمن ورزشی بانوان
 -11-6دبیر مجمع بههنگام برگزاری انتخابات باید با معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان هماهنگ باشد و
چنانچه دبیر هیات خود کاندیدای پست ریاست گردد ،کلیه وظایف توسط معاون ورزشی تصدی خواهد شد.
 -11-7دبیر مجمع باید کلیه اموری که در جلسه مطرح و در باره آن تصمیمگیری می شود را در صورتجلسه و
از اعضای حاضر امضاء بگیرد.
ماده دوازده :شرایط احراز پست ریاست هیاتهای ورزشی استانها
 -12-1اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
 -12-2تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -12-3معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور
 -12-4نداشتن سوء سابقه کیفری
 -12-5دارابودن حداقل مدرک کاردانی (فوق دیپلم)
تبصره :1روسای فعلی و دورههای قبل از شرط دارا بودن مدرک دیپلم مستثنی میباشند.
تبصره :2کاندیدا شدن افرادی که به استناد تبصره  1ماده  10آئین نامه هیاتهای ورزشی مصوب 81/7/1
وزارت ورزش و جوانان مستعفی یا برکنار شدهاند منوط به موافقت رئیس مجمع و مدیر کل ورزش و جوانان
استان می باشد.
ماده سیزده :به استناد تبصره 3ماده  10آئیننامه هیاتهای ورزشی مصوب  81/7/1وزارت ورزش و جوانان
سرپرست موقت هیات باید ظرف مدت سه ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب رئیس هیات اقدام
نماید.
تبصره :1سرپرست موقت هیات استان میتواند بنابر پیشنهاد مدیریت ورزش و جوانان شهرستان نسبت به صدور
حکم سرپرست موقت شهرستان اقدام نماید.
تبصره :2چنانچه در استانی سرپرست هیات انتخاب نشده و دبیر مسؤلیت انجام وظایف را بر عهده گرفت نمی-
تواند برای روسا یا سرپرست هیاتهای شهرستانها ابالغ صادر نماید.
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تبصره :3در صورت بروز اختالف میان رئیس هیات و رئیس ورزش و جوانان شهرستانها مدیر کل ورزش و
جوانان استان مشکل را حل و فصل مینماید.
ماده چهارده :برای برگزاری مجمع عمومی هیات استان( اعم از عادی یا انتخابات) حضور رئیس مجمع با مدیر کل
استان به عنوان نایب رئیس الزامی است.
تبصره : 1در صورت عدم حضور رئیس فدراسیون نماینده ایشان(دبیر یا نایب رئیس فدراسیون) میتواند با حق
رأی در مجمع شرکت نماید ،اداره جلسه مجمع بهعهده مدیر کل استان خواهد بود.
تبصره : 2در صورت عدم حضور مدیرکل یکی از معاونین ایشان( ترجیحاً معاون ورزشی) میتواند به-
عنوان نماینده اداره کل با حق رأی در جلسه مجمع به ریاست رئیس فدراسیون شرکت نماید.
 .3-5کمیتههای هیات ورزشی
هر هیات ورزشی متشکل از چند کمیته میباشد که شرح وظایف هر کدام از کمیتههای اجرایی در ادامه آمده
است .برای نمونه کمیتههای مختلف رشته فوتبال در هیئت استان توصیح داده شده است.
 .1-3-5شرح وظایف کمیته آموزش
کمیته آموزش کلید اصلی پیشرفت علمی وفنی ورزشکاران ،داوران و مربیان بوده و مسؤلیت بس سنگینی رابرعهده
داردکه اجماالً به مواردی ازآن اشاره میگردد.
الف  :برگزاری کالسهای مستمرتوجیهی برای داوران ومربیان با استفاده ازاساتید استان
ب  :تشکیل جلسات هماندیشی برای داوران ،مربیان وبحث و مرور قوانین مرتبط
پ  :اعزام داوران رسمی واجد شرایط به کالسهای ارتقاء درجه
ت  :اعزام نیروهای عالقهمند به دورههای آموزشی داوری ،مربیگری وکارگاههای علمی جهت تقویت و ارتقاء
دانش مربوطه
ث  :استفاده از صاحب نظران ،کارشناسان وتجارب پیشکسوتان در امرآموزش
ج  :دعوت ازمدرسان مجرب استان جه ت استفاده مطلوب ازدانش علمی وعملی برای داوران و مربیان
چ  :تهیه وسایل سمعی و بصری آموزشی ازهیئت استان واستفاده درتمام زمینههای آموزشی علمی در کالسهای
توجیهی
 .2-3-5شرح وظایف کمیته انضباطی
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برای حفظ محیط سالم وپیشگیری ازهرگونه تخلفات حاد و عاری ازهرگونه آلودگیهای ورزشی کمیته انضباطی
رسالت بس دشواری درامر جلوگیری ازوقوع جرم رابرعهده دارد .لذا بندهای مشروحه ذیل تدوین و اجرای دقیق
آن در حیطه وظیفه رئیس کمیته انضباطی میباشد.
الف  :رسیدگی به دعاوی باشگاهها وتیمها
ب  :رسیدگی به دعاوی سرپرستان ،مربیان و بازیکنان
پ  :رسیدگی به دعاوی عوامل اجرایی مسابقات
ت  :رسیدگی به دعاوی بازیکنان با باشگاهها وتیمها
ث  :رسیدگی به شکات باشگاهها با بازیکنان
ج  :پیگیری ،رسیدگی و صدور احکام بندهای قید شده باال در اسرع وقت
چ  :صدورحکم تعلیق بازیها و مسابقات تبانی شده برابرآیین نامه انضباطی
ح  :صدوراحکام متخلفین ورزشی رشته فوتبال
خ  :ابالغ کتبی احکام موارد محرومیت کلیۀ دستاندرکاران و متخلفین فوتبال
د  :صیانت ازحق وحقوق جامعه فوتبال طبق وظایف محوله قانون آییننامه انضباطی
ذ  :ارتباط و مشاوره با رئیس کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان
ر  :شرکت درجلسات رسمی شهرستان و استان
ز  :اعاده حیثیت از مضلومان ،تخریب شخصیت ورزشی در مقابل افراد خاطی که در اماکن ورزشی و میادین
فوتبال رخ میدهد.
ژ  :تأییدصالحیت کلیه دستاندرکاران مرتبط با مسابقات و تمرینات از جمله مربیان و سرپرستان تیمها و باشگاهها
 .3-3-5شرح وظایف کمیته داوران
کمیته داوران یکی ازمهمترین ارکان ساختار تشکیالتی هیئت فوتبال بوده و برگزاری هرنوع مسابقهای مستلزم
وجود داوران است که اهم وظایف کمیته داوران بهشرح ذیل است.
الف  :شناسایی و دعوت از آنهاجهت حضور در جلسه هماهنگی
ب  :تشکیل پرونده پرسنلی وطبقهبندی درجهای
پ  :تشکیل کالسهای مستمرتوجیهی
ت  :اعزام داوران واجد شرایط به کالسهای ارتقاء داوری
ث  :تعیین ناظر داوری درتمام مسابقات دوستانه و رسمی
ج  :تشکیل کالسهای مباحثی با حضور کلیۀ داوران شهرستان و بخشهای تابعه
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چ  :تهیۀسی دیهای آموزشی داوری و تحویل آن به داوران
ح  :معرفی داوران فعال به هیئت فوتبال استان جهت قضاوت در مسابقات استانی
خ  :دعوت از اساتید و داوران جهت کالس توجیهی
د  :ایجاد بستر و فضای آزاد درجلسۀ مباحث و مرور قوانین
ذ  :تشویق داوران نمونه که باحداقل اشتباهات بهترین قضاوت را انجام دادهاند.
ر  :تجلیل ساالنه از داوران نمونه و برتر
ز  :تذکرشفاهی و کتبی به داوران دارای قضاوت ضعیف در طول مسابقات ساالنه
ژ  :تهیۀ فرم ارزشیابی قضاوت داوران جهت استفاده در کل مسابقات
 .4-3-5شرح وظایف کمیته مربیان
کمیته مربیان در امر پیشرفت و خودکفایی مربیان درسطوح مختلف علمی ودرجهای نقش برجستهای را ایفا می-
نماید و موارد ذیل مهمترین وشاخصههای اساسی آن محسوب میشوند.
الف  :شناسایی مربیان رسمی شهرستان و بخشهای تابعه
ب  :دعوت کتبی و تشکیل جلسه جهت هماهنگی و استفاده از وجود آنها در تیمهای فوتبال
پ  :تشکیل پرونده پرسنلی وطبقهبندی درجه علمی
ت :اعزام آنها به کالسهای ارتقاء و توجیهی استان
ث  :سازماندهی برمبنای درجه و سوابق و معرفی به تیمهای محالتی فوتبال و فوتسال
ج  :معرفی به تیمهای جام رمضان جهت مدیریت مربیگری تیمها
چ  :تشکیل جلسات مستمر ماهانه جهت مباحث علمی و فنی
ح  :اخذبرنامههای تمرینات تیمی  6ماهه
خ  :نظارت وارزیابی عملکرد طبق برنامه تنظیمی
د  :استفاده در کالسهای مدارس فوتبال
 .5-3-5شرح وظایف کمیته برنامهریزی
موارداساسی بندهای کمیته برنامهریزی به شرح ذیل است.
الف  :مسابقات
ب  :جداول مسابقات
پ  :تنظیم صورت جلسات
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ت  :تنظیم برنامههای کمیتههای هیأت
ث  :برنامهریزی میان مدت و بلند مدت با الهام ازمتون سندچشم انداز چهارساله هیئت
ج  :شرکت درجلسات داخلی و برنامهریزی هیئت فوتبال استان
چ  :حضور در برنامهها و مراسمات هیئت فوتبال
ح  :نظارت براجرای صحیح برنامههای تدوینی ومصوبات توسط کمیتهها
خ  :ارائه راهکارهای سازنده در مورد ضعف برنامههای کمیتهها
د  :ارزیابی وتحلیل عملکردکمیتههای هیئت فوتبال وگزارش آن در جلسات
ذ  :معرفی کمیته موفق و نمونه در عملکرد ساالنه و تجلیل در اسفندماه توسط هیئت
 .6-3-5شرح وظایف کمیته تدارکات
موفقیت واجرای شایسته برنامههای هیئت فوتبال منوط به انجام امورات محوله ذیل بنحو احسن توسط کمیته
تدارکاتی دارد.
الف  :جذب افراد عالقهمند به عضویت کمیته تدارکات وصدور ابالغ توسط رئیس هیئت
ب  :برنامه ریزی مناسب قبل ازبرگزاری مراسمات مورد نظر
پ :تهیه وسایل مورد نیاز هر مراسم با کمک و همفکری با مسؤل خزانهداری هیئت
ت  :تعیین محل و مکان مراسمات با مشاوره قبلی با رئیس یا دبیر هیئت
ث  :اعالم وسایل موردنیاز هر مراسم  2روز قبل از اجرا
ج  :پذیرایی هنگام جلسات و مراسمات و از ناظران و داوران مسابقات استانی
چ  :تقسیم کار بین اعضای کمیته تدارکات طبق برنامهریزی قبلی
ح  :تحویل وسایل به افراد و عودت مجدد به تدارکات
خ  :تحویل وسایل ورزشی ازادارات ،اداره کل و هیئت فوتبال استان .
د  :نظافت ساختمان هیئت فوتبال ،خط کشی و زمین چمن
ذ  :نصب تور دروازهها و آماده سازی توپ و میز داور چهارم
 .7-3-5شرح وظایف کمیته اخالق
رسالت سنگین کمیته اخالق در عرصه رشته فوتبال بهقدری حائز اهمیت است که از همه کمیتههای زیرمجموعه
هیئت مهمتر و باالتر و حساستر بهشمار میرود و اجرای گام بهگام بندهای کمیته در امر پرورش معنوی واخالقی
موجب رشد روحیۀ پهلوانی ،فداکاری ،ایثار ،گذشت و سایر سیره مثبت در وجود ورزشکاران فوتبال میگردد.
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الف :تشکیل کالسهای توجیهی در امر اخالق در ورزش در تمام ردههای سنی
ب  :دعوت از اساتید رشتههای الهیات ،جامعه شناس ،روانشناسی ،رئیس آگاهی و دادستان جهت سخنرانیهای
مستمر و ادامهدار طبق برنامه تنظیمی کمیته برنامهریزی
پ  :برگزاری مراسم تجلیل از بازیکنان با اخالق و با انضباط و تیم با اخالق
ت  :تدوین منشور و تعریف شاخصههای اخالق ورزشی جهت گزینش بازیکن وتیم برمبنای شاخصههای مورد
نظرکمیته اخالق
ث  :تجلیل ساالنه از 5نفر اول بازیکن برتر و با اخالق نونهاالن ،نوجوانان،جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان طی
مراسم ویژه باحضور شخصیتهای لشگری وکشوری شهرستان
ج  :معرفی بازیکنان خاطی فوتبال به کمیته انضباطی که درمحیطهای ورزشی مرتکب اعمال خالف شئونات
اخالقی وورزشی میشوند.
چ  :انتخاب بازیکن با اخالق در هرمسابقه و اهدای جوائز
ح  :هماهنگی کلیۀ برنامهها با رئیس هیئت فوتبال
 .8 -3-5شرح وظایف کمیته پیشکسوتان
جامعه پیشکسوتان سرمایههای اصلی وصاحبان حقیقی فوتبال بوده و هستند و هیئت فوتبال در نظر دارد ضمن
حفظ موقعیت وجایگاه واالی پیشکسوتان با برنامه ریزی مدون و تنظیم تقویم ورزشی ساالنه موجبات تزریق نشاط
وشادابی در رگهای قهرمانان دیروز و پیشکسوتان امروز این دیار و شهرستان را فراهم نماید.
الف :کمیته پیشکسوتان از  6عضو اصلی تشکیل و بهصورت جمعی اداره خواهد شد.
ب  :کمیته مذکورموظف است برنامههای فرهنگی ورزشی خود را با همکاری سایر اعضای کمیتهها تدوین و اجرا
نماید.
پ  :تنظیم تقویم ورزشی در دوبخش امورفرهنگی و ورزشی خواهد بود.
ت  :دربخش فرهنگی اجرای برنامههای تجلیل از بازیکنان ،خانوادههای مرحومین جامعه پیشکسوتان ،فرزندان،
اردوهای تفریحی وسیاحتی درسطح استان ،جشنوارههای متنوع در سالنهای ورزشی و تئاتر در سالن ارشاد با
هماهنگی و همکاری اداره محترم ارشاداسالمی شهرستان باحضورخانوادههای محترم پیشکسوتان
ث  :حضور جامعه پیشکسوتان در منازل پیشکسوتان مرحومین دراعیاد ملی و مذهبی
ج  :ایجاد صندوق مهردر جهت مساعدت مالی به پیشکسوتان نیازمند و خانوادههای مرحومین
چ  :دربخش ورزشی ،برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال دوستانه با شهرستانهای مختلف
ح  :برگزاری مسابقات تیمی و باشگاهی داخلی
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خ  :برگزاری مسابقات ویژۀ مراسمات ملی و کشوری
د  :مسؤل مدیریت تیم پیشکسوتان در جریان تمرینات و مسابقات بهعهده کمیته پیشکسوتان است.
ذ  :تیم پیشکسوتان حق استفاده ازبازیکنان زیرمتولدین  1356درتمرینات و مسابقات را ندارد.
ر  :پیشکسوتان متولدین زیر 1356میتوانند در برنامههای فرهنگی وورزشی شرکت نمایند.
 .9-3-5شرح وظایف کمیته فنی
درراستای تقویت بنیۀعلمی ،فنی ،تکنیکی و تاکتیکی انفرادی و تیمی باشگاهها وتیمهای محالتی رشته فوتبال
وجودکمیته فنی یکی ازپایههای اصلی و اساسی هیئت فوتبال بوده و طبق وظایف تعریفی بهشرح ذیل انجام وظیفه
خواهد نمود.
الف  :تأیید صالحیت فنی کلیۀمربیان باشگاهها وتیمهای محالت حاضر در مسابقات رسمی
ب  :دعوت و تشکیل جلسه با مربیان رسمی دارای کارت مربیگری فدراسیون فوتبال
پ  :اخذ مدارک پرسنلی ورزشی و تشکیل پرونده
ت  :تشکیل کالسهای توجیهی مربیان
ث  :اعزام مربیان واجد شرایط به کالسهای ارتقاء
ج  :معرفی مربیان خاطی به کمیته انضباطی
چ  :حضور درتمرینات و مسابقات تیمهای پایه و ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان
ح  :حضور در تمرینات و مسابقات تیمها و باشگاههای حاضر درلیگهای استانی
خ  :شرکت در جلسات کمیته فنی هیئت فوتبال استان
د  :مشاوره و رایزنی با مربیان در خصوص موارد لزوم فنی
ذ  :کمک فکری و فنی به مربیان درجریان مسابقات
 .10-3-5شرح وظایف کمیته مسابقات
مشروح وظایف کمیته مسابقات دربندهای ذیل تدوین و اجرای دقیق آن بر عهده رئیس کمیته مربوطه میباشد.
الف  :اطالع رسانی همگانی ازطریق پالکارد ،اطالعیه کاغذی به محالت ،ادارات ،بازار ،مدارس و روستاهای
بخش مرکزی دارای تیم فوتبال
ب  :تحویل مدارک ثبت نام تیمها طبق ضوابط و مصوبات هیئت فوتبال
پ  :معرفی مربیان تیمها به کمیته انضباطی و فنی جهت بررسی صالحیت فردی و فنی
ت  :سازماندهی تیمهای حاضر پس از تکمیل مدارک
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ث  :قرعه کشی مسابقات باحضور سرپرستان و مربیان تیمها
ج  :تحویل برنامه قرعهکشی به کمیته برنامهریزی جهت تنظیم برنامه جدول مسابقات
چ  :تحویل برنامه جدول مسابقات به کمیته داوران جهت تعیین داوران مسابقات
ح  :برنامهریزی اقدامات انتظامی و امنیتی مسابقات با هماهنگی رئیس و دبیر هئیت
خ  :عضویت رؤسای کمیتههای فنی ،برنامهریزی و دبیر هیئت در برنامه اجرایی مسابقات
د  :اجرای برنامههای مسابقات داخلی بنهحو شایسته برابر آییننامه مسابقات
ذ  :تنظیم صورتجلسات مسابقات ،قرعه کشی ،بلیط فروشی ،انتظامات و سایر
ر  :دعوت از تیم شهرستانها جهت دیدار تدارکاتی تیمهای پایه
ز  :برنامهریزی مسابقات جام نوروز و برگزاری مسابقه با هماهنگی رئیس هیئت
خالصه فصل پنجم
در این فصل در خصوص هیات های ورزشی مطالب مورد نیاز ارائه شد .در این رابطه آییننامه هیأتهای ورزشی
استان ارائه شد .در ادامه آیین نامه نحوه انتخاب رئیس هیات ورزشی استان به طور کامل بحث شد .هیاتهای
ورزشی دارای کمیتههای مختلفی از جمله کمیته آموزش ،کمیته انضباطی ،کمیته داوران ،کمیته مربیان ،کمیته
برنامهریزی ،کمیته تدارکات ،کمیته پیشکسوتان ،کمیته فنی و کمیته مسابقات هستند.

ارزشیابی فصل پنجم
 .1هیئت های ورزش استان تحت نظر کدامیک از ارگانهای زیر است؟
ب -اداره ورزش و جوانان شهرستان

الف -اداره کل ورزش و جوانان استان

د -فدراسیونهای مربوطه

ج -معاونت ورزش استان

 .2در هیئتهایی که رشته یا رشتههای ورزشی متناسب با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند ،کدام مسؤلیت الزاماً از
میان بانوان باید باشد؟
الف -نایب رئیس

ب -دبیر هیئت

ج -خزانه دار

د -یکی از کمیتهها
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 .3هیئت موظف است درآمدها و هزینهها را در دفاتر مالی ثبت کند ،مسئول این اقدامات در هیئت چه فردی است؟
الف -رئیس هیئت

ب -دبیر هیئت

ج-هیئت رئیسه

د -خزانه دار

 .4خزانهدار در هیئت شهرستان ،توسط چه فردی منصوب میشود؟
الف  -رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان
ب-مدیر کل ورزش و جوانان استان
ج -رئیس هیئت استان
د-رئیس هیئت شهرستان
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فصل ششم
سازمانهای ورزشی وزارتخانهها،
دستگاهها و دوایر دولتی
(دانشجویی  ،دانش آموزی  ،کارگری و نیروهای مسلح)
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هدف کلی

آشنایی با سازمانهای ورزشی وزارتخانهها ،دستگاهها و دوایر دولتی
هدفهای یادگیری
دانشجو پس از مطالعه فصل باید بتواند:


ورزش در دانشگاهها را تشریح کند.



ورزش دانشآموزی را توضیح دهد.



ورزش کارگری را شرح دهد.



ورزش در نیروهای مسلح را تشریح کند.

مقدمه
بخشهای مختلف اجرایی کشور که با انبوه ای از مخاطبین سروکار دارند ،تشکیالت منسجمی برای فعالیتهای
ورزشی دارند .در این رابطه در فصل حاضر در خصوص ورزش در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ورزش
دانش آموزی ،ورزش کارگری و ورزش در نیروهای مسلح مطالب مورد نیاز ارائه میشود.

 .1-6ورزش در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ورزش در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،توسط اداره کل تربیت بدنی و فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی مدیریت،
سازماندهی و هدایت میشود .مدیریتهای تربیت بدنی در دانشگاه ها مسئول برنامه ریزی و اجرا و توسعۀ فعالیت های
ورزش همگانی در دانشگاه و خوابگاه ها هستند  .در این راستا نیروی انسانی فراوانی فعالیت دارند و بودجۀ زیادی صرف می
شود .بنابراین کیفیت هدف گذاری ،برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ورزش همگانی در داخل دانشگاه وخوابگاه ها،اهمیت
ویژه ای دارد.از سویی برنامه هایی موفق خواهد بود که متناسب با نیازهای دانشجویان طراحی شده و در اصطالح نیاز محور
باشد ،این موضوع استقبال و مشارکت دانشجویان در برنامه را به دنبال خواهد داشت .ورزش بهعنوان بخش مهمی از تعلیم
و تربیت ،جایگاه اساسی و سرنوشت سازی دارد .در این راستا با توجه به اینکه دانشجو محور اصلی تمام برنامه های توسعۀ
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است ،بنابراین یکی از ملزومات اولیۀ توسعۀ انسانی ،برای نیل به مدارج کمال،
برخورداری از سالمت جسمانی ،نشاط جسمی و روانی و فضایل اخالقی است .توجه به تربیت بدنی و ورزش طی دوران
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تحصیل ،میتواند بسیار سازنده و دارای نتایج مثبتی باشد  .بنابراین به منظور سازماندهی و برنامه ریزی در امر تربیت بدنی و
ورزش دانشجویان ،باید به این موضوع توجه ویژه ای شود ،زیرا اگر به این مسئله توجه کافی نشود ،هدر رفتن نیروی این
قشر و ضرر آنی ،موجب خسارت آتی خواهد شد و احتماالً ناهنجاری هایی را به بار خواهد آورد  .از این رو باید
خاطرنشان کرد که تربیت بدنی و ورزش جایگاه خاصی در زندگی و اوقات فراغت دانشجویان دارد(غالمی اشلقی،
.)1383

 .1-1-6اداره تربیت بدنی دانشگاهها
شرح وظایف مسؤول ورزشی کارکنان و اساتید
 -1تهیه تقویم ورزشی سالیانه و تصویب آن در شورای اداری مدیریت.
 -2نظارت بر نحوه انجام فعالیتهای ورزشی کارکنان و مربیان.
 -3گزارش عملکرد فعالیتهای ورزشی کارکنان به مدیریت.
 -4درخواست وسایل ورزشی مورد نیاز تیمهای مختلف.
 -5انتخاب مربیان مجرب جهت فعالیتهای مختلف ورزشی.
-6ثبت نام از کارکنان ,اساتید و خانواده در کالسهای آموزشی فعالیتهای مختلف ورزشی .
-7هماهنگی با مسئول سالنهای ورزشی در تدوین برنامه.
-8هماهنگی با نمایندگان ورزشی واحدها در اجرای مسابقات طبق تقویم ورزشی مصوب.
-9آمادهسازی و اعزام تیمهای مختلف ورزشی کارکنان و اساتید به مسابقات استانی و کشوری.
-10تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیمها و عوامل اجرایی مسابقات.
-11برگزاری کالسهای ترم تابستانی برای فرزندان کارکنان در ردههای سنی مختلف.
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شرح وظایف مسؤول فوق برنامه ورزشی دانشجویان
 -1تهیه تقویم ورزشی سالیانه و تصویب آن در شورای اداری مدیریت.
 -2نظارت بر نحوه انجام فعالیت های ورزشی دانشجویان ومربیان وارائه گزارش به مدیریت .
 -3درخواست وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت تیمهای مختلف ورزشی.
 -4انتخاب مربیان شایسته جهت رشتههای مختلف ورزشی دانشجویان با هماهنگی مدیریت .
 -5هماهنگی با مسئول سالنهای ورزشی در تدوین برنامه.
 -6توسعه و ترویج ورزش همگانی و برگزاری مسابقات تفریحی ورزشی در خوابگاههای دانشجویی.
 -7اجرای مسابقات متنوع ورزشی درمناسبتهای مختلف.
 -8آمادهسازی و تدارک اردو برای تیمهای اعزامی به مسابقات کشوری و المپیادها.
 -9معرفی تیمهای منتخب ورزشی به مدیریت جهت اعزام به مسابقات کشوری و المپیادها.
-10تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیمها و عوامل اجرایی مسابقات.

شرح وظایف مسئول آموزش و تحقیقات
 -1برنامه ریزی واحدهای درسی 1ورزش و تربیت بدنی (برنامه هفتگی و برنامه امتحانات )
 -2معرفی مدرسین مجرب حق التدریس جهت کالسها به مدیریت.
 -3نظارت مستمر برنحوه فعالیت مربیان حق التدریس وارزشیابی فعالیت کالسی آنان.
 -4درخواست وسایل ورزشی موردنیاز جهت کالسهای واحد ورزش 1و تربیت بدنی .
 -5درخواست واحدهای سمعی وبصری جهت استفاده مربیان ودانشجویان .
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 -6عقد قراردادبامدرسین واحدهای تربیت بدنی ورزش 1و تربیت بدنی
 -7مسئول ثبت نام واحدهای ورزش 1و تربیت بدنی
 -8ارتباط با دانشکده ها درخصوص ارائه واحدهای تربیت بدنی.
 -9مسئول هماهنگی دروس با آموزش کل دانشگاه .
 -10بررسی نیازمندیهای آموزشی.
 -11تهیه مواد پژوهشی و تحقیق در خصوص تربیت بدنی و ورزش.
 -12استفاده از ظرفیت همکاران برای شرکت در فعالیتهای مختلف پژوهش
شرح وظایف مسؤول اماکن ورزشی
 -1هماهنگی با مدیریت در خصوص ارائه خدمات به تیم و کالسهای تربیت بدنی طبق برنامه تنظیمی.
 -2مسؤول نظارت برحسن اجرای فعالیت های شرکت خدماتی و تأسیساتی در اماکن فوق.
 -3تأیید حسن انجام کار نفرات خدماتی و نظارت مستمر بر فعالیت آنان.
 -4کنترل و نظارت بر مرخصی های ساعتی و روزانه کادرخدماتی .
 -5درخواست وسایل مورد نیاز سالنها -از قبیل (وسایل تاسیساتی ,روشنایی و … )
 -6هماهنگی با مربیان و مدرسان تربیت بدنی و مسؤولین تیمهای استفاده کننده از سالنها و میادین ورزشی.
 -7هماهنگی با مسئول اجرایی مسابقات ورزشی ومسؤول برنامهریزی و نظارت بر فعالیتهای ورزشی دانشجویان و
کارکنان.
 -8درخواست وسایل ورزشی برای سالن.
 -9معرفی افراد استفاده کننده ازسالن جهت دریافت کارت ورزشی و بیمه ورزشی.
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 -10کنترل ونظارت برورود وخروج افراد استفاده کننده از سالن .
 -11تایید ماهانه کارکنان خدماتی هرسالن توسط مسئول سالن ازلحاظ حسن انجام کار جهت پرداخت حقوق ماهانه
وچگونگی دریافت اضافه کاری .
 -12اجرای کارهای عمرانی و تاسیساتی مکانهای ورزشی
 -13تنظیم برنامه سالنها و اماکن ورزشی
 -14عقد قرارداد با شرکتها و ادارات برای واگذاری تایمهای خالی سالنها.
 -15رسیدگی به وضعیت عمومی سالنهای اماکن ورزشی.
 -16تجهیز نمودن سالنهای ورزشی به کیف پزشکی و جعبه کمکهای اولیه.

 .2-1-6فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی
در سالهای اخیر ورزش های دانشگاهی در مسیر تحول خود به مرحله ای رسید که ضرورت تشکیل فدراسیون ملی
ورزشهای دانشگاهی بیش از هر زمانی احساس شد .این فدراسیون در تیرماه  1384رسماً آغاز به کار کرد و اساسنامه آن
به تصویب مجلس شورای اسالمی و هیأت وزیران رسید.
فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به عنوان تنها فدراسیون جهانی ورزش دانشجویان (فیزو) در ایران ،توسعه ورزش
دانشگاهی در ابعاد جهانی را در دستور کار دارد.
این فدراسیون با تغییر مدیریت ،رویکرد تازهای ،با تحت پوشش قرار دادن کلیه زیر بخشهای آموزش عالی اعم از
دانشگاههای دولتی ،پیام نور ،غیرانتفاعی ،آزاد و جامع علمی -کاربردی را از جمله اهداف خود قرار داده است.
الف -اهداف فدراسیون
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 . 1استفاده از ورزش به عنوان وسیله مهم برای نیل به هدف تربیت انسانی کریم و آزاد با ارزشهای واالی انسانی و
مسئول در برابر خدا (اصل دوم و سوم قانون اساسی).
 .2تأمین سالمت ،نشاط و ارتقای توانمندی دانشجویان از طریق فعالیتهای ورزشی.
 .3تحکیم مبانی دوستی و تفاهم میان دانشجویان سراسر کشور.
 .4تقویت پیوندهای بین المللی دانشجویان ایرانی با دانشجویان سایر کشورها.
 .5تجلی قابلیتها و استعدادهای ورزشی دانشجویان ایرانی در سطح بین المللی به منظور کسب افتخارات بینالمللی و
افزایش خودباوریها.
 .6تبلور گسترده مشارکتهای مردمی و ترویج نهضت داوطلبی دانشجویان و دانشگاهیان ،در پیشبرد امور ورزش
دانشجویی کشور.
 . 7ترویج و اشاعه فلسفه و اهداف فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی(فیزو) و همچنین فدراسیون آسیایی
ورزشهای دانشگاهی در جامعه دانشگاهی کشور.
 .8تحقق سیاست ها ،اهداف و برنامههای دولت در رابطه با ورزش قهرمانی در مراکز آموزش عالی کشور.
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ب -وظایف فدراسیون
 .1ساماندهی ،ایجاد تعامل ،هماهنگی و ارتباط مستمر بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور.
 .2تعیین اهداف ،سیاست ها ،راهبرد ها ،اعمال نظارت و ارزیابی در ورزش قهرمانی دانشگاهی.
 .3تهیه تقویم و برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ورزش دانشگاهی.
 .4برگزاری رقابتهای ورزشی ،لیگهای باشگاههای دانشگاهی و المپیادهای ملی ورزش دانشجویی.
 .5گزینش ،آماده سازی و اعزام تیمهای منتخب و ملی ورزش دانشجویان به میادین بین المللی.

 . 6پیوستن به ساختارهای ورزشی بین المللی ،قاره ای و همچنین ارتقاء نقش ورزش دانشجویی جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون بین
المللی و آسیایی ورزش دانشگاهی ( )FISUو (.)AUSF

 . 7همکاری ،هماهنگی و ارتباط مستمر با فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی ( )FISUو فدراسیون آسیایی ورزشهای دانشگاهی
( )AUSFو سایر مراجع بین المللی ذیربط.
 .8تعیین مربیان ،داوران و سرپرستان تیمهای اعزامی به رقابتهای برونمرزی ،آسیایی و جهانی ،یونیورسیادهای دانشجویی.
 .9شرکت فعال در رقابت ها ،دوره ها  ،همایش ها و کنگرههای بین المللی ورزشهای دانشگاهی و تالش برای برگزاری آنها در کشور.

 . 10تهیه گزارش جامع از رقابت ها دوره ها ،همایش ها و کنگرههای بین المللی و ارائه آن به مراجع ذیصالح به منظور بهره برداری و
ارتقاء تواناییهای ورزش دانشگاهی در تمامی ابعاد.
 .11انتشار کتاب ،جزوه و سایر نشریات علمی ،خبری ،تبلیغی و برگزاری کارگاهها و نمایشگاههای آموزشی مربوطه.
 . 12جلب حمایت و ایجاد ارتباط مستمر با سازمان تربیت بدنی ،کمیته ملی المپیک ،فدراسیونهای ورزشی ،دانشگاهها و مراکز
علمی و تحقیقاتی ،دانشکدههای تربیت بدنی و سایر مراجع ذیربط اعم از حقیقی و حقوقی.
 .13برگزاری همایش ها و دورههای آموزشی کوتاه مدت در زمینههای مورد نیاز ورزش دانشگاهی.
 .14تشکیل انجمنها و کمیتههای مختلف در فدراسیون.
 .15تهیه و تدوین گزارش ساالنه و ارائه آن به مجمع فدراسیون ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان تربیت بدنی.
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 .16انجام فعالیتهای بازاریابی ورزشی و جذب حامیان مالی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون.

 . 17تشویق و تجلیل از دانشجویان ورزشکار ،داوران ،مربیان ،سرپرستان ،مدیران و سایر دست اندرکاران و نیز اعطای تسهیالت و
کمکهای مالی به آنان.

 .18اعزام مربیان نخبه ورزش دانشگاهها به دوره های ارتقای سطح علمی و مربیگری به خارج از کشور با هماهنگی دانشگاه ذیربط و
باحمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان تربیت بدنی ،کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذیربط.
 .19حمایت از باشگاهها و قطبهای ورزشی در دانشگاههای سراسر کشور به منظور ارتقاء سطح ورزش قهرمانی دانشجویان.

جذب و بهره برداری از خدمات ،کمکهای مالی ،استعدادهای مادی و معنوی ،حمایتهای دولت و اقشار مردم در جهت رشد و ارتقاء
فعالیتهای ورزش دانشگاهی.
 1-2-1-6اساسنامه تشکیل هیأتهای ورزشی استانی مراکز آموزش عالی کشور

به منظور برنامه ریزی و ایجاد زمینه مناسب برای تقویت تشکیالت ورزشی مراکز آموزش عالی مستقر در مراکز استانها و تحکیم و تقویت
هر چه بیشتر این مراکز ″آئین نامه فعالیت هیات های استانی مراکز آموزش عالی کشور” تدوین شده است.
ماده  ) ۱اهداف
 -۱تقویت حوزه مدیریت تربیت بدنی دانشگاههای کشور
 -۲صرفه جویی و ایجاد وحدت رویه در فعالیتهای ورزشی و جلوگیری از فعالیت های موازی
 -۳اشتراک مساعی برای همفکری و تفاهم میان دانشجویان مراکز آموزش عالی
 -۴استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و شناسایی استعدادهای ورزشی
 -۵ساماندهی فعالیتهای ورزشی استانی
ماده  ) ۲وظایف
الف -سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مشترک ورزشی
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ب -تهیه و تدوین تقویم فعالیتهای مشترک بین مراکز دانشگاهی استان
ج -تشکیل جلسات مستمر بین مدیران تربیت بدنی دانشگاهها
د -تشکیل کمیته های آموزشی ،فنی ،انضباطی و…
ه -بررسی و تصویب طرحهای ارائه شده بخشهای مختلف
و -نظارت بر اجرای برنامه های ورزشی مصوب
ز -برگزاری فعالیتهای متنوع با همکاری و مشارکت کلیه بخشهای آموزش عالی
ح -تهیه جزوات و نشریات آموزشی و کمک آموزشی
ط -تدوین آئین نامه ها و قوانین مرتبط
ی -انجام تبلیغات الزم در زمینه گسترش فعالیتهای مفرح تربیت بدنی و ورزش
ک -تشکیل دوره های آموزشی ویژه مربیان دانشگاهی مراکز استان (داوری و مربیگری و …)
ماده  ) ۳ارکان و تشکیالت
ارکان اصلی هیات عبارتند از:
 رئیس دبیر نماینده فدراسیون سایر اعضاءاعضاء عبارتند از :
الف -مدیران تربیت بدنی مراکز آموزش عالی منتخب دانشگاههای مستقر در آن استان
ب – مدیر کل تربیت بدنی استان یا نماینده تام االختیار
ج -پس از انجام انتخابات هیات در دور اول در دوره های بعدی موارد زیر به ترکیب اعضاء اضافه خواهند شد.
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 )۱یک نفر دانشجوی ورزشکار برتر دختر و یک نفر دانشجوی ورزشکار برتر پسر به تشخیص رئیس هیات
 )۲دو نفر از مسئولین انجمنهای ورزشی به تشخیص رئیس هیات
 )۳دو نفر از صاحب نظران ورزشی دانشگاهی که مربی تمام وقت یکی از مراکز آموزشی مربوطه باشد.
ماده  )۴انتخابات
 رئیس هیات با انجام رأی گیری مخفی از میان کاندیداها انتخاب خواهد شد. جلسات هیات هر ماه یکبار تشکیل که با حضور نصف بعالوه یک اعضاء رسمیت می یابد. جلسات فوق العاده با دعوت رئیس و یا تقاضای کتبی اعضاء تشکیل می شود. مسئولین انجمن های ورزشی با پیشنهاد رئیس و نظر اعضاء به مدت یکسال انتخاب خواهند شد.تبصره  :۱به هنگام رأی گیری انتخاب رئیس هیات ،نماینده فدراسیون به عنوان ناظر بر انتخابات حضور خواهد داشت.
تبصره  :۲محل استقرار هیات در یکی از دانشگاههای مرکز استان می باشد.
ماده  ) ۵وظایف رئیس هیات
رئیس هیات نماینده قانونی فدراسیون بوده و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر می باشد:
 -۱انتصاب دبیر هیات
 -۲اداره و هدایت جلسات بر اساس دستور جلسه
 -۳کسب نظرات کارشناسی اعضاء در خصوص موارد پیش بینی شده و استماع نظرات کمیته
 -۴اعالم کفایت مذاکرات جلسه پس از استماع و کسب رأی اعضای حاضر
 -۵هماهنگی بین مدیریت تربیت بدنی مراکز آموزش عالی
 -۶نظارت و ارزیابی مستمر از فعالیتهای انجام شده و در دست اجرا
 -۷مکاتبه و همکاری با ارگانهای سطح استان برای پیشبرد امور
 -۸تالش برای جذب کمک های مردمی
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 -۹اجرای سیستم نظارت و ارزیابی از فعالیتها به منظور شناسایی و معرفی مربیان ،داوران و ورزشکاران برتر
ماده  ) ۶وظایف دبیر
 -۱پیگیری امور جاری
 -۲تهیه دستور جلسات و ابالغ به اعضاء برای اجرا
 -۳تنظیم صورت جلسات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه
 -۴برقراری ارتباط با اعضاء هیات
 -۵دریافت گزارش رویدادها برای ارائه به جلسه
 -۶تنظیم زمان تشکیل جلسات با نظر رئیس هیات و ارسال دعوتنامه برای اعضاء
 -۷انجام امور محوله از سوی رئیس
 -۸ایجاد هماهنگی بین انجمن های ورزشی
 -۹تشکیل کمیته های فنی و انضباطی
ماده  )۷وظایف اعضاء
الف) شرکت فعال و مستمر در جلسات
ب) ارائه پیشنهادات و بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه
ج) انعکاس مصوبات به مسئولین در دانشگاه ذیربط
د) مشارکت جدی در فعالیتها و پذیرش بخشی از فعالیتهای استان از قبیل میزبانی مسابقات ،واحدهای آموزشی ،سمینار و ...
ه) مساعدت مالی بخش مربوط و واریز آن به حساب معرفی شده
و) همکاری با انجمنهای ورزشی
ز) انجام تبلیغات الزم در زمینه فعالیتهای مشترک مورد نظر
ماده  ) ۸انجمن های ورزشی
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انجمنهای ورزشی خاص هر رشته تشکیل و هر انجمن مسئولیت امور فنی رشته خویش را بر عهده داشته و برای انجام فعالیتها وسایل و
امکانات مورد نیاز را کتباً به رئیس اعالم می نمایند .اهم وظایف آنها به شرح زیر می باشد.
 -۱تدوین آئین نامه فنی مسابقات
 -۲تعیین سرپرست فنی رشته مربوطه
 -۳تشکیل جلسات فنی با حضور نمایندگان تیمهای شرکت کننده
 -۴پیش بینی داوران مورد نیاز
 -۵هماهنگی با هیأت ورزشی مربوط در استان
 -۶انجام قرعه کشی مسابقات و تدوین جدول زمانبندی مسابقات
 -۷نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های فنی
 -۸تشکیل جلسات انظباطی به منظور رسیدگی به تخلفات و اعتراضات
 -۹ارائه گزارش فنی مسابقات
ماده  )۹بودجه
منابع تأمین مالی کمیته:
 -۱دریافت هدایا و کمکهای مالی از منابع مختلف
 -۲دریافت سرانه شرکت در مسابقات از سوی اعضاء
 -۳کمکهای اداره کل تربیت بدنی استان
 -۴کمکهای شهرداری و استانداری و مراکز فرهنگی
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 .2-6ورزش در وزارت آموزش و پرورش
در خصوص چگونگی شکل گیری ورزش در آموزش و پرورش ایران ،اولین نشانه مکتوب موجود مربوط به پیشنهاد وزارت
فرهنگ وقت در خصوص تدوین آیین نامه و مقررات اخذ وجوه ورزشی است که در جلسه  19فروردین ماه  1326توسط
هیأت وزیران به تصویب رسید .در آیین نامه دیگری که مربوط به نحوه برگزاری مسابقات ورزشی آموزشگاه های کشور و
مصوب آذر ماه  1329شورای عالی فرهنگ کشور بوده نشان میدهد که اداره ای به نام «اداره تربیت بدنی» در تشکیالت
وزارت فرهنگ وجود داشته است و به نظر میرسد که تشکیالت ستادی تربیت بدنی در این دوره به همین اداره خالصه
شده که با انجمن ملی تربیت بدنی و فدراسیون های ورزشی همکاری داشته است.
در سال  1335تشکیالت ستادی تربیت بدنی وزارت فرهنگ دچار تحول اساسی شده و اداره تربیت بدنی به اداره کل
تربیت بدنی تبدیل و اساسنامه آن در نهصد و سومین جلسه شورای عالی فرهنگ در فروردین ماه  1335به تصویب رسید.
از آن سال تا خرداد ماه  1357در تشکیالت تربیت بدنی وزارت فرهنگ یا آموزش و پرورش به جزء یک دوره ادغام با
سازمان تربیت بدنی و فعالیت هر دو تشکیالت در قالب وزارت آموزش و پرورش ،تغییرات قابل توجهی به چشم نمیآید
لکن در خرداد ماه سال  1357تشکیالت تربیت بدنی و ورزش در این وزارتخانه با  107پست سازمانی در دفاتر معاونت
مذکور و  33پست خدماتی معاونت تربیت بدنی و ورزش در اداره کل تدارکات وزارت آموزش و پرورش مجموعاً با 140
پست سازمانی تشکیل شد .شایان ذکر است تعداد دانش آموزان در این سال حدود  6/5میلیون نفر بود.
دو اداره کل تربیت بدنی پسران و دختران در وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر متولی ساعت درس تربیت بدنی
برای بیش از  18میلیون دانش آموز میباشند .همچنین بیش از  20انجمن ورزشی پسران و  14انجمن ورزشی دختران
وظیفه برنامهریزی و اجرای مسابقات ورزشی و اداره کانون ها و استعداد یابی و پرورش دانش آموزان مستعد ورزش را به
عهده دارند.
آنچه مسلم است فعالیت های تربیت بدنی در مدارس حول دو محور اساسی داخل و خارج از مدرسه قابل بحث و بررسی
است.
1ـ فعالیت های مربوط به ساعت درس تربیت بدنی در داخل مدارس
2ـ فعالیت های مربوط به اوقات فراغت دانش آموزان در خارج از مدرسه
الف ـ فعالیت های مربوط به ساعت درس تربیت بدنی در داخل مدارس شامل غنی سازی ساعت درس تربیت بدنی و رشد
و تکامل عوامل مربوط به شرح زیر میباشد:
1ـ برنامه ریزی برای ساعت درس تربیت بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی برای دختران و پسران
2ـ تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز آموزشی و کمک آموزشی
3ـ رشد آگاهیهای علمی و فرهنگی معلمین تربیت بدنی
4ـ تأمین و تربیت نیروی انسانی مربوط به ساعت درس تربیت بدنی
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5ـ تحقیق و پژوهش در زمینه نقاط ضعف عوامل مربوط به ساعت درس تربیت بدنی
6ـ تهیه کتب و نشریات آموزشی و کمک آموزشی در زمینه تربیت بدنی و ورزش
7ـ رفع هنجارهای جسمانی و روانی از طریق فعالیتهای بدنی و حرکات اصالحی
8ـ تأمین سالمتی و تندرستی و بهداشت تن و روان دانش آموزان از طریق تهیه و اجرای فرمهای قابلیت های جسمانی و
تهیه شناسنامه بهداشتی ورزشی دانش آموزان
9ـ ارزشیابی صحیح از محتوای درس تربیت بدنی
ب ـ فعالیت های مربوط به خارج از مدارس و اوقات فراغت دانش آموزان
1ـ فعالیت کانون های ورزشی دانش آموزی در مقاطع تحصیلی مختلف دختران و پسران
2ـ برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزی در گروههای سنی مختلف
3ـ همکاری با سازمان نوسازی مدارس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص ساخت اماکن ورزشی
4ـ شرکت در مسابقات بین المللی دانش آموزی
5ـ ایجاد مدارس تخصصی ورزشی و تربیت بدنی
6ـ ایجاد مدارس تربیت بدنی و ورزش و انستیتوهای ورزشی جهت تأمین نیروی انسانی(سجادی)1383 ،

 .1-2-6معاونت تندرستی و سالمت
سالمتی یک مسئله چند بعدی است که این ابعاد بر هم اثر گذاشته و در نهایت سالمت فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار می
دهد د (عسگری  .)2005،سازمان بهداشت جهانی سالمت عمومی را سالمت کامل جسمانی ،اجتماعی و روانی تعریف می
کند و نه فقط فقدان بیماری (نظر و همکاران )2009 ،از دیدگاه سالمت عمومی ،یکی از مفاهیم مهم در دوران کودکی و
نوجوانی آمادگی جسمانی میباشد(اکبالم .)2005 ،به طوری که مشخص شده است دانش آموزا نی که از تناسب جسمانی
بهتری نسبت به همکالسی های خود برخوردارند ،در امتحانات استاندارد مدارس ،نتایج بهتری میگیرند .آمادگی جسمانی
شامل مفاهیم چابکی ،استقامت عضالنی ،توان عضالنی ،قدرت ،سرعت ،انعطافپذیری و استقامت قلبی -تنفسی
است(نبوی .)2004،به عنوان شاخص انجام فعالیتهای ورزشی ،حالتی نسبی از آمادگی بدنی است که به فرد امکان میدهد
تا خود را با وظایف بدنی انطباق داده و بتواند آنها را به نحوی کارآمد و بدون آنکه دچار خستگی بدون دلیل شود ،به انجام
برساند و در عین حال مازادی از انرژی برایش باقی بماند تا در اوقات فراغت خود از آن استفاده کند .ورزش از جمله
روشهای مهم تکامل جسمانی ،روانی و اجتماعی محسوب میشود ،زیرا شرکت در فعالیتهای ورزشی افراد را از نظر فضایی
و مکانی به هم نزدیک کرده و همچنین راهها و فرصتهای بسیاری را برای ماهر شدن در اجتماع فراهم می آورد و به طور
کلی یک جریان آموزشی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی برای فرد ایجاد می کند(نریمانی و همکاران  .)2007،از جمله آثار
روانی ورزش می توان به کاهش اضطراب و افسردگی ،مقابله با فشارهای روانی ،افزایش عزت نفس ،بهبود خلق و خو و
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توسعه سالمت روان اشاره نمود .از طرفی ،عادتهای مناسب بهداشتی یا رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی مانند فعالیتهای
حرکتی و ورزش منظم ،بر روی سالمتی و کیفیت زندگی آثار مثبتی دارد؛ به گونهای که زمینه اختاللهای روان شناختی و -
جسمانی را کاهش و بهداشت روانی را افزایش می دهند .ورزش و فعالیتهای بدنی و در پی آن آمادگی جسمانی به عنوان
ابزاری کم هزینه و دردسترس یکی از عواملی است که اخیراً بر نقش آن در پیشگیری از اختاللهای روانی ،در بین دانش
آموزان نام برد.

 .2-2-6چارت سازمانی معاونت تربیت بدنی و سالمت

شکل  .1-6چارت سازمانی معاونت تربیت بدنی و سالمت


شرح وظایف دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی



کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان



توسعه فعالیت های ورزشی بر مبنای پایه های مختلف تحصیلی از طریق تنظیم برنامه  ،اجرا و کنترل و نظارت .
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آموزش کارشناسان و معلمان تربیت بدنی به منظور ارتقاء کیفیت برنامه های ورزش دانش آموزان دختر – پسر.



برنامه ریزی به منظور توسعه برنامه های ورزش همگانی و قهرمانی دانش آموزان دختر – پسر.



اهتمام به توسعه برنامه های آموزشی معلمان تربیت بدنی و تهیه محتوای درس تربیت بدنی



اهتمام به توسعه فضا و تجهیزات ورزشی مورد نیاز



ایجاد مراکز هنجار یابی و کلنیک های حرکات اصالحی به منظور پیشگیری از ناهنجاری های قامتی و ارزیابی از
وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر – پسر



توسعه مسابقات ورزشی از طریق برگزاری مسابقات کالسی در مدرسه

 .3-2-6فدراسیون ورزش دانشآموزی
از آنجا که دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه
ای دارند توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و سالمت جسمانی -روانی  ،باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام
آموزشی جامعه را موجب می گردد.درس تربیت بدنی و ورزش بخشی سازنده در برنامه های آموزش مدارس و روشی برای
تامین سالمتی  ،نشاط و تعادل هیجانی و تربیت اجتماعی است.
از این رو دستیابی به چنین اهداف ارزشمندی فقط از راه تدوین برنامه های نظامدار و هدفمند امکانپذیر است (تبار.)1381 ،
در مبانی تربیت بدنی و اهداف نظام تربیت در آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،تامین سالمت و ایجاد روحیه سالم
و بانشاط ،تقویت تواناییهای جسمانی ،پرورش استعدادهای بالقوه دانش آموزان به عنوان اهدافی مهم و ارزشمند مورد توجه
خاص قرار دارد.
باعنایت به گرایش و استقبال دانش آموزان از فعالیت های ورزشی و رقابتهای فردی و گروهی که بستری مناسب در جهت
ارتقاء و تکامل ورزش قهرمانی بشمار می رود و به منظور حضور و مشارکت ورزشکاران برجسته دانش آموز در عرصه
رقابتهای بین المللی و بروز و تجلی قابلیت و لیاقت نسل جوان کشور در میادین ورزشی جهان و همچنین نظم بخشیدن به
امور برگزاری و اداره مسابقات ورزشی مقاطع و سطوح مختلف دانش آموزان در داخل کشور ،ایجاد و تاسیس تشکیالتی
کارآمد و تخصصی تحت نام (فدراسیون آماتوری ورزش دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران) ضروری است.
این فدراسیون که عضویت آن در فدراسیون بین المللی ورزش دانش آموزی به تصویب مراجع رسمی و قانونی کشور رسیده
است  ،تشکیالتی مردمی و عمومی است که تحت نظر وزارت آموزش و پرورش و با حمایت وزارت ورزش و جوانان ،کمیته
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ملی المپیک و با بهره گیری از حمایت و مشارکت عمومی نسبت به انجام وظایف و مسئولیت های مربوطه  ،وفق مفاد این
اساسنامه اهتمام می نماید.
فصل اول  :تعریف و اهداف
ماده :1تعریف
فدراسیون آماتوری ورزش دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده م شود ،نهاد عمومی
غیردولتی و دارای وجهۀ حقوقی است که براساس مشی و اصول ورزش تعیین شده و به موجب منشور المپیک با رعایت
شئون اسالمی و مقتضیات ملی به عنوان باالترین مرجع ذیصالح و هماهنگ کننده رشته های ورزشی دانش آموزی با
فدراسیونهای ملی ورزشی مربوطه  ،وزارت ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک و اصول و فدراسیون فوتبال مدارس،
فدراسیون بین المللی ورزش مدارس ،فدراسیون ورزش مدارس آسیا و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و در
چارچوب این اساسنامه در رشتههای سازماندهی شده جدول پیوست فعالیت مینماید.
تبصره یک  :تأسیس رشته و انجمن های ورزشی دانش آموزی جدید بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون پس از تایید در هیئت
اجرایی و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود.
ماده  2:اهداف فدراسیون:
 -1احیاء و اشاعه خصلت های جوانمردی در میان دانش آموزان.
 -2تأمین سالمت ،نشاط  ،تحرک آفرینی و ارتقاء توانمندی دانش آموزان از طریق فعالیتهای
ورزشی.
 -3ترغیب و تشویق دانش آموزان به فعالیتهای منظم ،اصولی و قانونمند ورزشی.
 -4گسترش و تقویت انجمن های ورزشی در سطوح مختلف(شهرستان  ،استان  ،کشور).
 -5ایجاد زمینه های مناسب برای شناسایی و پرورش و هدایت استعدادهای ورزشی دانش آموزان به سطوح باال با همکاری
مراجع ذیربط.
 -6باال بردن قابلیت های جسمانی  ،آمادگی مطلوب روانی و ارتقاء سطح کیفیت و مهارتهای ورزشی دانش آموزان بر اساس
اصول و شیوه های علمی.
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 -7ایجاد زمینه های مناسب برای طراحی ،ساخت و تولید و توزیع وسایل و لوازم استاندارد ورزشی در رشته های ورزش
دانش آموزی.
 -8ایجاد زمینه های الزم جهت استفاده از دانش  ،تجارب و ظرفیت های سازمان ها و مجامع ملی و بین المللی دانش آموزی.
 -9فراهم نمودن حضور فعال تیم های ملی دانش آموزی در مسابقات جهانی  ISFو آسیایی .ASFF – ASSF
 -10ایجاد زمینه مناسب جهت ارتقاء و تامین رفاه اجتماعی دانش آموزان قهرمان ،پیشکسوتان،
مربیان ،داوران و سایر دست اندرکاران ورزشی.
 -11توسعه و گسترش ورزشهای خاص در بین دانش آموزان استثنایی.
 -12تحقق سیاستها  ،اهداف و برنامه های وزارت ورزش و جوانان در رابطه با ورزش قهرمانی در بین دانش آموزان.
 -12ارتقاء سطح علمی ودانش مربیان – داوران و سایر دست اندرکاران ورزش دانش آموزی
فصل دوم  :وظایف و ارکان
ماده  : 3وظایف فدراسیون :
 -1مدیریت  ،سازماندهی و برگزاری مسابقات در رشته های ورزش دانش آموزی با شیوه های نوین در مقاطع مختلف
تحصیلی در سطوح شهرستان  -استان – کشور.
 -2تعیین روسای انجمن های ورزشی دانش آموزی کشور.
 -3سیاست گذاری جهت سازماندهی ،توسعه و تقویت انجمن های ورزش دانش آموزی.
 -4حضور فعال در مجامع بین المللی و کنگره های علمی ،تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با فعالیت های فدراسیون ورزش دانش
آموزی وکسب کرسی های بین المللی.
 -5تعیین مربیان  ،داوران و سایر کادر فنی و اجرایی موردنیاز تیم های ملی دانش آموزی اعزامی به مسابقات جهانی و آسیایی
.
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 -6تشکیل اردوهای تدارکاتی به منظور آمادگی و اعزام تیم های ملی دانش آموزی و شرکت در مسابقات رسمی بین المللی
خارج و داخل کشور با همکاری مراجع ذیربط.
 -7برنامه ریزی در زمینه ارتقاء سطح علمی مربیان و داوران و سایر دست اندر کاران ورزش دانش آموزی از طریق برگزاری
کالس های آموزشی داوری و مربیگری و سایر در سطوح مختلف داخلی و خارجی با همکاری مراجع ذیربط.
 -8تهیه و تدوین تقویم ورزشی سالیانه و برنامه های" کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت " با توجه به سیاستهای وزارت
آموزش و پرورش هماهنگ با برنامه های وزارت ورزش و جوانان کمیته ملی المپیک و تقویم فدراسیونهای ملی  ،آسیایی و
جهانی.
 -9تشکیل کمیته های کارشناسی و اجرایی موقت و دائمی در فدراسیون.
 -10تهیه و تنظیم گزارش فعالیتها و عملکرد ساالنه و ارائه به مجمع
 -11جلب کمکهای مردمی و مشارکت سایر سازمانها و ارگان ها در جهت پیشبرد اهداف فدراسیون.
 -12تهیه اطالعات ،آمار و شناسنامه ورزشی ویژه مربیان ،داوران ،ورزشکاران و سایر دست اندرکاران.
 -13تشویق ،تجلیل ،قدردانی و حمایت های مادی و معنوی از ورزشکاران و قهرمانان دانش آموز ،پیشکسوتان،داوران و سایر
دست اندرکاران ورزش دانش آموزی.
 -14انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و تبلیغاتی و تولیدی با هدف تقویت بنیه مالی فدراسیون از طریق ایجاد شرکت های
بازرگانی و تولیدی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 -15تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی و اجرایی داخلی مربوطه.
 -16ترجمه ،تالیف و تدوین کتب ،جزوات ،نشریات آموزشی موردنیاز.
 -17تامین بیمه حوادث ورزشی دانش آموزان ورزشکار ،مربیان و داوران و دست اندرکاران شرکت کننده در مسابقات
مختلف ورزشی داخل و خارج کشور.
 -18ارزیابی و نظارت بر عملکرد انجمن های ورزشی.
 -19برگزاری همایش و سمینارهای آموزشی مورد نیاز در زمینه های ورزش دانش آموزی.
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 -20انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی در زمینه های ورزش دانش آموزی.
 -21انطباق مقررات فنی الزم رشته های تحت پوشش فدراسیون با آخرین مقرارت بین المللی.
 -22ایجاد ارتباط مستمر با وزارت ورزش و جوانان – کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی و
سایر مراجع ذیربط اعم از حقوقی و حقیقی.
 -23سازماندهی و برگزاری مسابقات و اردوهای ویژه دانش آموزان استثنایی مطابق با آیین نامه مربوطه
ماده : 4ارکان فدراسیون
 -1مجمع عمومی
 -2رئیس
 -3هیئت رئیسه
-4کمیته اجرایی
 -5بازرس
 -6انجمن ورزشهای دانش آموزی
-7کمیته های فنی و تخصصی
ماده  : 5اعضای مجمع عمومی
مجمع عمومی به عنوان باالترین رکن تصمیم گیری فدراسیون می باشد که اعضای آن عبارتند از:
 -1وزیر آموزش و پرورش (رییس مجمع)
تبصره  : 1با توجه به وجود ساختارو تشکیالت تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در وزارت آموزش و پرورش و به طبع آن
حمایت های معنوی  ،مالی و پشتیبانی از فعالیتهای ورزش دانش آموزی  ،وزیر ورزش و جوانان طی توافق نامه ای کلیه
اختیارات خود در مجمع را به وزیر آموزش و پرورش تفویض خواهد نمود.
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 -2نماینده وزرات ورزش و جوانان با معرفی وزیر ورزش و جوانان.
 -3معاون تربیت بدنی وسالمت وزیر آموزش و پرورش (نایب رئیس).
 -4نماینده کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران.
 -5نماینده کمیته پارا المپیک جمهوری اسالمی ایران.
 -6رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی.
 -7رئیس سازمان دانش آموزی کشور یا نماینده وی
 -8مدیرکل دفترتربیت بدنی وفعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش.
 -9روسای انجمن های ورزشی دانش آموزی کشور) 10نفر به انتخاب روسای انجمن های مربوطه).
 -10رئیس هیأت های امور مشترک انجمن های ورزشی استانهای کل کشور.
 -11دونفر کارشناس خبره و متخصص در بخش تربیت بدنی و و رزش دانش آموزی( 1نفرخانم 1
نفر آقا به پیشنهاد رئیس فدراسیون).
تبصره : 2دبیرکل فدراسیون ورزش دانش آموزی به عنوان دبیر مجمع به همراه کارشناس امور مجامع وزارت ورزش و جوانان
بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت خواهند کرد.
تبصره  : 3در صورت عدم حضور رئیسدر جلسات مجمع ،نایب رئیس جلسات مجمع را اداره خواهد کرد.
تبصره  : 4از  10نفر رؤسای انجمن های ورزشی بایستی 5نفر خانم انتخاب شوند.
تبصره  :5چگونگی انتخاب اعضاء ردیف های  5-9و  5-11این ماده طبق دستور العملی می باشد که از سوی کمیته اجرایی
فدراسیون تهیه و ابالغ خواهد شد.
ماده  - 6جلسات مجمع عمومی
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-1جلسات مجمع عمومی حداقل یکبار در سال )ترجیحاًقبل سال از شروع سال تحصیلی ( با درخواست رئیس فدراسیون و
دعوت دبیر مجمع بهطور عادی بهمنظور تصویب برنامه ها و فعالیت های سالیانه و تصمیم گیری در زمینه امورمالی و بودجه
فدراسیون برگزار می گردد  .جلسات مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با نصف
بعالوه یک آراء اعضاء حاضر در مجمع معتبر می باشد.
 -2جلسات مجمع بطور فوق العاده به درخواست رئیس مجمع ،رئیس فدراسیون ،بازرس و یا پیشنهاد
یک سوم اعضاء مجمع و موافقت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.
تبصره  : 1در صورت عدم رسمیت مجمع ،به فاصله  2هفته مجمع بعدی با هر تعداد تشکیل و تصمیمات
متخذه الزم االجرا خواهد بود.
تبصره  : 2جلسات فوق العاده حداکثر طی  2هفته پس از دریافت درخواست هر یک از افراد موضوع بند
 -2-6برگزار می شود.
تبصره  : 3محل دبیرخانه مجمع ،در فدراسیون می باشد.
تبصره  : 4سایر ضوابط مربوط به تشکیل مجمع طی دستور العملی از سوی کمیته اجرایی فدراسیون بارعایت ضوابط قانونی
تهیه و ابالغ خواهد شد.
ماده  - 7وظایف مجمع :
 -1بررسی و تصویب گزارش ساالنه فدراسیون
 -2تصویب بودجه ساالنه فدراسیون
 -3پیشنهاد اصالح اساسنامه به وزارت ورزش و جوانان
 -4انتخاب رئیس فدراسیون از بین اعضاء مجمع و یا خارج از آن و پیشنهاد به رئیس مجمع جهت صدور ابالغ
 -5تصویب برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت و تقویم ورزشی و خط مشی فدراسیون
 -6تصویب آیین نامه داخلی مجمع
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 -7تصویب آیین نامه های اجرایی ،اداری ،استخدامی ،مالی و معامالتی و سایر آیین نامه ها و مقررات
موردنیاز فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 -8تایید بازرس قانونی
 -9تایید نواب رئیس ،دبیرکل و خزانه دار براساس پیشنهاد رئیس فدراسیون
 -10بررسی گزارش بازرس قانونی
 -11انتخاب  6نفر عضو هیئت اجرایی فدراسیون از بین اعضاء مجمع(ماده )5
 -12تصویب تاسیس رشته و انجمن ورزش دانش آموزی پیشنهادی از سوی کمیته اجرایی
 -13اتخاذ تصمیم در مورد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی
 -14ارائه گزارش ساالنه از فعالیتهای فدراسیون به وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک
جمهوری اسالمی
ماده  – 8اعضاء هیئت رئیسه
 -1رئیس
 -2نایب رئیس بانوان
 -3نایب رئیس آقایان
 -4دبیرکل
 -5خزانه دار
ماده  - 9اعضاء کمیته اجرایی :
اعضاء کمیته اجرایی متشکل از  5نفر اعضاء هیئت رئیسه و  6نفر عضو که در یکی از جلسات عادی و یا فوق العاده از بین
اعضاء رسمی مجمع( 3نفر آقا 3 ،نفر خانم) انتخاب می شوند.
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تبصره  : 1احکام اعضاء هیئت اجرایی توسط رئیس مجمع صادر خواهد شد.
ماده  - 10وظایف هیئت اجرایی
 -1تهیه و تدوین عملکرد ساالنه فدراسیون جهت تصویب مجمع.
 -2تالش در جهت بهبود و اصالح مستمر فعالیتهای فدراسیون و ارائه پیشنهادات مربوط به آیین نامه ها  ،دستورالعمل ها و
سایر مقررات ورزشی به مجمع جهت تصویب
 -3تهیه گزارش ادواری منظم فنی ،مالی و اجرایی فدراسیون جهت ارئه به مجمع و سایر مراجع ذیربط داخلی و خارجی
 -4اجرای مصوبات مجمع
 -5تایید رؤسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون براساس پیشنهاد رئیس فدراسیون.
 -6پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع
 -7پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی به مجمع
 -8شرکت منظم در جلسات هفتگی ،ماهانه ،ساالنه هیئت اجرایی و بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادات رئیس
فدراسیون ،انجمن ها و کمیته های مختلف
 -9تصمیم گیری درخصوص اعزام تیم های ملی دانش آموزی و هیئت همراه به مسابقات جهانی و آسیایی
 -10اعزام نمایندگان فدراسیون برای شرکت در مجامع و کنگره های بین المللی اجالس های جهانی و آسیایی
 -11انتخاب رؤسای انجمن های ورزش دانش آموزی کشور و معرفی آن به رئیس مجمع جهت صدور ابالغ بر اساس ضوابط
مربوطه
 -12ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد انجمن های ورزش دانش آموزی از طریق دفتر امور مشترک انجمن های در سطح
کشور – استان – شهرستان
 -13بررسی و تایید بودجه ساالنه فدراسیون که توسط دبیر کل فدراسیون و خزانه دار تهیه و تنظیم شده است برای ارائه به
مجمع
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 -14تصویب نمودار تشکیالتی فدراسیون – انجمن ها  -کمیته ها و  ....و به خدمت گرفتن کارکنان مورد نیاز
 -15تعیین استانهای میزبان و مسئولین اجرایی بر گذار کننده مسابقات و اردوهای دانش آموزی کشور براساس استانداردهاو
دستور العمل مربوط که توسط هیئت اجرایی تهیه شده است.
تبصره  : 1جلسات کمیته اجرایی حداقل بنا به درخواست کتبی نصف بعالوه یک اعضاء کمیته اجرایی و یا براساس در
خواست رئیس یا دبیر کل فدراسیون تشکیل خواهد شد.تصمیمات کمیته اجرایی با کسب نصف به عالوه یک اعضاء حاضر
تصویب خواهد شد.
تبصره  : 2رئیس فدراسیون جلسات کمیته اجرایی را اداره خواهد کرد .در رأی گیری چنانچه آرا برابر باشد رأی رئیس نافذ
خواهد بود.
تبصره : 3در صورت عدم امکان تشکیل کمیته اجرایی تصمیمات هیئت رئیسه فدراسیون در موارد فوق با اکثریت آراء قابل
اجرا است و این تصمیمات در جلسه بعدی کمیته اجرایی به اطالع سایر اعضاء خواهد رسید.
تبصره  :4چنانچه اعضای کمیته اجرایی به علت استعفاء ،بیماری و یا غیبت های مکرر نتوانند در جلسات شرکت نمایند در
اولین مجمع عمومی یا فوق العاده نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام خواهد شد.
ماده  - 11رئیس فدراسیون
 -1رئیس فدراسیون از بین داوطلبانی که دارای شرایط زیر باشند با رای مجمع عمومی و برای مدت  4سال انتخاب میشود و
انتخاب مجدد وی بالمانع است.
الف  :دارای شخصیت علمی و اجرایی در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در سطح کشور
ب :دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
ج :دارا بودن حداقل  3سال سابقه مدیریت اجرایی در بخش های مختلف تربیت بدنی آموزش و پرورش
تبصره  : 1سایر شرایط و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون به موجب آیین نامه ای که توسط کمیته اجرایی
تهیه و به تایید مجمع خواهد رسید.
 -2تایید احراز شرایط داوطلبین ریاست فدراسیون به عهده کمیته اجرایی فدراسیون خواهد بود.
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-3آگهی ثبت نام داوطلبان حداقل 2ماه قبل از تشکیل مجمع توسط دبیرخانه مجمع منتشر می شود و داوطلبان می توانند
حداکثر تا  10روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع به دبیرخانه مذکور مراجعه و ثبت نام نمایند.
تبصره  : 2عزل رئیس فدراسیون با درخواست حداقل یک سوم اعضاء مجمع و رای اکثریت) نصف+یک( اعضاء انجام پذیر
خواهد بود.
تبصره : 3قبول استعفای رئیس فدراسیون با موافقت رئیس مجمع انجام می پذیرد.
تبصره  :4تغییرات در اعضاء هیئت رئیس « ماده هشت »با پیشنهاد رئیس فدراسیون و تصویب رئیس مجمع انجام می شود.
ماده  - 12وظایف رئیس فدراسیون
رئیس فدراسیون به عنوان باالترین مقام اجرایی دارای وظایف ذیل می باشد.
 -1پیشنهاد و معرفی نواب رئیس  ،دبیرکل و خزانه دار و کارشناسان خبره و متخصص ورزش دانش آموزی به مجمع جهت
تایید.
 -2اداره امور فدراسیون بر اساس اساسنامه
 -3انجام اقدامات الزم در زمینه تهیه بودجه فدراسیون
 -4شرکت در اجالس های بین المللی خارج از کشور براساس ضوابط مربوطه .
 -5امضاء احکام قهرمانان ،گواهی نامه های سرپرستان  ،مربیان  ،داوران و ورزش کاران که در مسابقات ورزشی و یا کالس
های آموزشی فدارسیون شرکت نموده اند.
 -6امضاء اسناد اداری  ،مالی  ،اوراق بهادار  ،قراردادها و نامه های اداری براساس اختیارات حاصله از آیین نامه و دستور
العمل های مصوب.
 -7صدور احکام هیئت رئیسه انجمن های ورزش دانش آموزی کشور روسا و اعضاء کمیته های مختلف فدراسیون پس از
تایید هیئت اجرایی.
 -8تایید روسای امورمشترک انجمنهای ورزشی استانها براساس پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش استانها جهت صدور
ابالغ.
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 -9نمایندگی فدراسیون در سازمانها ،مراجع و محاکم باحق وکالت به غیر.
 -10نظارت بر فعالیت ها و برنامه های انجمن های ورزشی و کمیته های فدراسیون .
 -11پیشنهاد رؤسای انجمن های ورزش دانش آموزی کشور به مجمع جهت تایید و صدور ابالغ
تبصره  : 1رئیس فدراسیون می تواند تمام یا قسمتی از مسئولیت خود را به دبیر کل فدراسیون تفویض نماید.
اصل تفویض اختیار نافی مسؤلیت نمی باشد.
تبصره  : 2مسئولیت حسن اداره امور فدراسیون و برگزاری مطلوب جلسات مجمع و هیئت اجرایی بعهده رئیس
فدراسیون می باشد.
 -12نظارت مستقیم بر عملکرد امور انجمن های و کمیته های فدراسیون
ماده  - 13نایب رئیس
 -1نواب رئیس (خانم و آقا) براساس پیشنهاد رئیس فدراسیون از بین کارشناسان و متخصصان ورزش دانش آموزی و
تصویب مجمع برای یک دوره  4ساله انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است.
 -2نواب رئیس وظایف محوله از سوی رئیس فدراسیون را انجام خواهند داد.
تبصره : 1درصورت غیبت ،استعفا یا برکناری رئیس فدراسیون طی مدت  6ماه مجمع عمومی فوق العاده براساس مفاد
اساسنامه تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس جدید فدراسیون اقدام خواهد شد.
تبصره  : 2تا زمان تعیین رئیس فدراسیون جدید یکی از نواب رئیس به انتخاب رئیس مجمع عهده دار امورجاری
فدراسیون می باشد.
ماده  - 14دبیر کل فدراسیون
 -1دبیر کل فدراسیون ورزش دانش آموزی باپیشنهاد رئیس فدراسیون از بین کارشناسان و متخصصان
ورزش دانش آموزی که دارای سوابق وتجربه اجرایی کافی باشد برای یک دوره  4ساله باتایید مجمع انتخاب
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خواهد شد و انتخاب مجدد وی بالمانع است.
 -2دبیرکل ،مجری دستورات رئیس فدراسیون و مصوبات هیئترئیسه واجراییبوده و اهم وظایف وی به شرح زیر
می باشد.
 -1-2تهیه صورت جلسات هیئت رئیسه و هیئت اجرایی و مجمع و دستور جلسات آنها با هماهنگی رئیس
فدراسیون.
 -2-2شرکت در جلسات کمیته ها و انجمن های ورزشی و امور مشترک انجمن ها برای هماهنگی امور مربوطه و ارائه
راهنمایی های الزم
 -3شرکت در جلسات فنی که از سوی فدراسیونهای جهانی یا کنفدراسیونها تعیین و برگزار می شود باتصویب هیئت
اجرایی.
 -4تهیه وارائه عملکرد ساالنه و برنامه های فدراسیون به هیئت اجرایی .
 -5تهیه و ارائه بودجه ،اعتبارات ،برنامه ها و تقویم های ساالنه ،میان مدت و بلندمدت فدراسیون به هیئت اجرایی .
 -6تهیه و ارائه پیشنهادات مربوط به اصالح اساسنامه  ،آیین نامه و دستورالعمل ها وقوانین مقررات رشته های مختلف ورزشی
تحت پوشش فدراسیون به هیئت اجرایی از طریق انجمن های مربوطه
 -7ابالغ تصمیمات و مصوبات هیئت اجرایی.
 -8معرفی رؤسا و اعضاء کمیته های مختلف فدراسیون هیئت اجرایی جهت تصویب و صدور ابالغ از سوی رئیس فدراسیون
 -9نظارت بر حسن اجرای کلیه مسابقات و اردوهای تدارکاتی سطوح مختلف دانش آموزی
ماده  - 15بازرس
در مجمع عمومی فدراسیون  ،یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل به پیشنهاد
هیئت اجرایی و تایید مجمع انتخاب می شود و عهده دار وظایف زیر می باشد:
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 -1اظهار نظر در باره صحت اطالعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع گذاشته اند  .در صورتیکه مدیران یادشده ،
اطالعات برخالف حقیقت گزارش کرده اند بازرس مکلف است مجمع را آگاه نماید.
 -2اظهار نظر در باره صحت و درستی دارایی و صورت حساب دوره عملکرد فدراسیون .
 -3بازرس می تواند در هر موقع ،هرگونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارک واطالعات مربوط به
فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد .لیکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون
باشد.
 -4بازرس میتواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارد از نظر کارشناسان استفاده کند مشروط به آنکه آنها را
قبالً به فدراسیون معرفی کرده باشد .این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند همانند بازرس حق هرگونه تحقیق و
رسیدگی را دارند.
 -5بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که از ناحیه رئیس یا هیأت رئیسه در امور فدراسیون مشاهده می کند در اولین
جلسه مجمع مطرح کند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت از وقوع جرمی مطلع شود باید به مرجع قضایی صالحیت دار
اعالم نموده و جریان را به اولین جلسه مجمع گزارش دهد.
ماده  - 16انجمن های ورزش دانش آموزی:
با توجه به تنوع رشته های ورزش دانش آموزی و تحت پوشش قرار دادن کلیه دانش آموزان سرا سر کشور و به منظور انجام
بهتر و سریع تر امور فدراسیون در سطح کشور  ،استان  ،شهرستان و مناطق آموزشی و همچنین امکان بهره برداری از تجارب و
تخصص اشخاص برای هر رشته ورزشی  ،انجمن های ورزشی به عنوان مرجع ذیصالح و تخصصی هررشته ورزش دانش
آموزی تشکیل که در چهار چوب اساسنامه و آیین نامه های مربوطه و همچنین ضوابط و مقرارت فدراسیون های ورزشی ملی
و بین المللی فعالیت می نماید .این انجمن ها دارای مجمع عمومی  ،هیأت امور مشترک و هیئت رئیسه در سطح کشور ،استان
و شهرستان مناطق آموزشی می باشدکه طرز تشکیل  ،انتخاب و شرح وظایف آنها به موجب آیین نامه جداگانه توسط هیئت
اجرایی فدراسیون تهیه و پس از تصویب در مجمع جهت اجراء ابالغ خواهد شد.
ماده  - 17هیأت های امور مشترک انجمن های ورزشی استان  ،شهرستان و مناطق آموزشی:
به منظور انجام وظایف فدراسیون در استان  ،شهرستان و مناطق آموزشی ،هیئت امور مشترک انجمنهای ورزش دانش آموزی
در استان  ،شهرستان و مناطق آموزشی تشکیل می گردد.این دفاتر با حفظ اصول و مبانی فدراسیون ورزش دانش آموزی و
رعایت شئون اسالمی به عنوان مرجع ذیصالح و هماهنگ کننده فعالیتهای انجمن های ورزش دانش آموزی در رشته های
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مربوطه در سطح استان  ،شهرستان و مناطق آموزشی با هماهنگی اداره کل وزارت ورزش و جوانان تحت پوشش و نظارت
اداره کل آموزش و پرورش استان بر اساس آیین نامه مربوطه فعالیت می نماید.
تبصره یک: :هیئتهای امور مشترک انجمن های ورزش دانش آموزی این ماده از نظر مسایل اداری  ،مالی  ،معامالتی ،
فرهنگی ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل فدراسیون می باشد.
تبصره : 2رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع عمومی دفتر امور مشترک انجمن های ورزشی استان و مدیر کل آموزش و
پرورش به عنوان نایب رئیس مجمع ،جلسات مجمع استان را اداره می نماید .در غیاب رئیس فدراسیون وظایف به عهده مدیر
کل می باشد.
تبصره  : 3طرز تشکیل و شرح وظایف دفتر امور مشترک انجمن های ورزش دانش آموزی به موجب آیین نامه ای جداگانه
توسط هیئت اجرایی فدراسیون تهیه که پس از تصویب در مجمع جهت اجرا ابالغ خواهد شد.
ماده  - 18کمیته های فدراسیون
با توجه به تنوع تخصص های ضروری مورد نیاز در رابطه با وظایف فدراسیون از قبیل امور انضباطی ،آموزشی ،فرهنگی،
پژوهشی ،استعدادیابی ،برنامه ریزی ،بازاریابی فدراسیون می تواند برحسب نیاز جهت استفاده از تجارب ،تخصص افراد در
خصوص بررسی راهکارهای توسعه و گسترش رشته های ورزشی مربوطه کمیته های را بصورت دائم و موقت تشکیل دهد.
طرز تشکیل و شرح وظایف آنها و سایر موارد مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت اجرایی مشخص
میشود.
ماده  - 19بودجه و امور مالی فدراسیون
بودجه فدراسیون از منابع زیر تأمین میشود:
 -1استفاده از کمکهای مستمر دولت متناسب با رشد فعالیت ها و برنامه های فدراسیون.
 -2کمکهای مالی ،تجهیزاتی و تأسیساتی وزارت آموزش و پرورش
-3کمکهای مالی ،تجهیزاتی و تأسیساتی وزارت ورزش و جوانان
 -4کمکهای مالی ارگانهای ملی و بینالمللی ورزش مانند کمیته ملی المپیک ،کمیته پارا المپیک ،کنفدراسیونهای آسیایی و
فدراسیونهای جهانی

54

 -5عواید حاصل از فروش بلیط و برنامههای ورزشی
-6کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاههای دولتی و وابسته به دولت ،موسسات عمومی و غیردولتی ،مراکز
نظامی و انتظامی ،شهرداریها ،اصناف و بازاریان و سایر اقشار مردم.
 -7عواید حاصل از ساخت ،تولید و توزیع و فروش لوازم و وسایل ورزشی
 -8عواید حاصل از فروش کتب ،جزوات ،عکس ،اسالید ،فیلم ،مقاالت و نشریات ورزشی
 -9عواید حاصل از دریافت حق عضویت ساالنه باشگاهها ،کانونها و تیمهای ورزشی دانش آموزی
 -10عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاهها ،کانونها و تیمهای ورزشی دانش آموزی
 -11اخذ وام از موسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور
 -12عواید حاصل از انجام فعالیتهای بازرگانی ،تجارتی و خدماتی
 -13عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی
تبصره  : 1بخشی از نیروهای موردنیاز فدراسیون و امورمشترک انجمن های ورزشی استان و شهرستان از طریق مأمور نمودن
کارکنان آموزش و پرورش و سایر دستگاههای دولتی تأمین خواهد شد .حقوق ،مزایا و سایر دریافتهای این گونه کارکنان از
محل بودجه دستگاه مربوطه پرداخت و به عنوان بخشی از کمک دولت به فدراسیون منظور می شود.
ماده  -19هزینه های فدراسیون
 -1هزینه برگزاری مسابقات داخلی و خارجی
 -2هزینه برگزاری کالس های آموزشی ،مربی گری و داوری.
 -3حق الزحمه داوران ،مربیان و مدرسان
 -4هزینههای اداری
 -5هزینه های پرسنلی(فنی -اداری -خدماتی) و حق الزحمه افرادی که به نوعی فدراسیون را در حصول اهداف و انجام
وظایف کمک می نمایند.
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 -6هزینه اعزام ورزشکاران ،داوران ،مربیان و نمایندگان فدراسیون به مسابقات و مجامع بین المللی و داخلی
 -7هزینه امورفرهنگی و روابط عمومی و انتشارات و تبلیغات
 -8هزینه های پرداختی بابت استفاده از اماکن و تاسیسات ورزشی
-9کمک به انجمن های ورزشی و باشگاههای ورزشی
 -10هزینه کمک ها و هدایا و جوایز قهرمانان ،پیشکسوتان ورزشی ،مربیان ،داوران و سایر دست اندرکاران رشته ورزشی
مربوط.
 -11سایر هزینههایی که در جهت وظایف فدراسیون اجتناب ناپذیر است.
تبصره  : 1فدراسیون مکلف است که کمکهای مالی موردنیاز سال آتی خود را با توجه به سیاستهای بودجه مصوب تهیه و
جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه نماید تا در قالب بودجه ساالنه منظور گردد.
تبصره  : 2کلیه منابع مالی دریافتی به حساب فدراسیون که در یکی از بانک های دولتی کشور افتتاح می شود واریز گردیده و
کلیه پرداخت ها و هزینه های فدراسیون مفاد آیین نامه مربوط از همان محل صورت می پذیرد.
تبصره : 3استفاده از حساب بانکی فدراسیون به منظور پرداخت هزینه ها و سایر وجوه قابل پرداخت و استرداد انتقال سپرده
باامضای رییس فدراسیون و مدیرمالی) خزانه دار ( همراه با مهر فدراسیون به عمل خواهد آمد.
اساسنامه آماتوری فدراسیون ورزش مدارس با یک پیشگفتار و  19ماده و  38تبصره تنظیم گردیده است.
توضیح  :سایر آیین نامه ها  ،دستور العمل و شیوه نامه های مورد نیاز فدراسیون پس از تصویب اساسنامه ظرف  3ماه
تهیه و به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید.

 .3-6ورزش کارگری
شواهد و نتایج به دست آمده از تحقیقات و مقاالت علمی و همچنین تجارب سالهای پیشین نشان داده است که تعمیم و
گسترش ورزش و فعالیتهای بدنی در واحدهای صنعتی و تولیدی ،ارزشهای فرهنگی در محیطهای کارگری را ترقی داده و
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آمادگیهای ذهنی و جسمی الزم را در تحرک و چاالکی نیروی کار جهت جلوگیری از بروز هر گونه حوادث احتمالی حین
انجام کار و همچنین ارتقاء توانایی و قابلیتهای نیروی کار را جهت انجام امور محوله را بهبود بخشیده است.
کم تحرکی و کاهش فعالیتهای روزانه یکی از نتایج صنعتی شدن جوامع می باشد که این مسئله مشکالت متعددی از جمله
بروز و گسترش انواع ناهنجاریها  ،بحرانهای جسمی و روانی و نیز ناسازگاریهای اجتماعی را با خود به همراه داشته است.
اهمیت صنایع در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای و لزوم توجه به سالمت کارگران به عنوان پایه های شکل گیری و عملکرد
صنایع و نیز توسعه هر کشور ،نقش ورزش را برای سالمتی قشر کارگر جامعه بیش از پیش نمایان می سازد .ترویج و همه
گیر نمودن ورزش همگانی در جامعه کارگری موجبات تامین و افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای بهره وری را فراهم ساخته
و هرگونه توسعه و شکوفایی اجتماعی موجب گردش بهینه و چرخش اقتصادی و رونق آن خواهد بود.
امروزه حدود  4۰میلیون نفر از جمعیت کشور ما را ،جامعه کار و تالش(کارگران و خانواده های آنان) تشکیل می دهد.
قشری که می تواند با ایفای نقش مهم خود در توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین دستیابی
دولت به اهداف عالیه خود موثر واقع گردد  .نقش ورزش و فعالیتهای بدنی به عنوان یکی از راهکار های ایده آل جهت
دستیابی به این مهم و بهینه نمودن خودباوری و مسؤلیت پذیری کارگران و نیز مشارکت عمومی آنان در حوزه فعالیتهای
اجتماعی امری الزم و انکار ناپذیر تلقی می گردد .
 .1-3-6تاریخچه ورزش کارگری
شروع ورزش کارگری در ایران را میتوان به سالهای قبل از انقالب و زمان شکلگیری اولین صنایع در کشور بیان کرد.
جایی که روند رو به رشد صنایع در کشور ،تحت تأثیر جریانات چپ چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی ،تالش
برای ارائه خدمات از سوی کارفرمایان فراهم شد .به طبع اهمیت تحقیقات علمی در رابطه با نقش و اهمیت ورزش و
فعالیت های تفریحی در رابطه با سالمتی کارگران و افزایش نشاط و بهره وری محیط کار و تولید ناشی از این امر،
کارفرمایان را به ارائه خدمات ورزشی مناسب برای کارگران ترغیب می کرد .شاید بتوان شکل گیری باشگاه ورزشی راه
آهن در ایران را به عنوان اولین تالش ها در حوزه ورزش کارگری و ارائه خدمات ورزشی به کارگران معنا کرد .در همین
راستا و بنا به تصمیم گیری مدیران قبل از انقالب و تحت تأثیر سایر کشورها ،اداره کل ورزش کارگران از حدود  ۵۰سال
پیش (دهه 13 20و  )1330در ایران تاسیس و زمینه برای ساخت مجموعه های فرهنگی ورزشی برای کارگران در کشور
فراهم شد .تاریخ ورزش کارگر ی در ایران به طریقی با ساخت باشگاه راه آهن در ایران ارتباط دارد .جایی که اولین تیم
های ورزشی راه آهن زیر نظر شرکت راه آهن ایران تشکیل و فعالیت خود را با  ۴رشته ورزشی در کشور آغاز نمود .در
سال های دهه  30فعالیت این باشگاه فقط منحصر به ورزش کارگری بود و بدین طریق بود که پایه و اساس ورزش
کارگری در ایران نهاده شد.
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در سال  1371با تصویب قانون کار جمهوری اسالمی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،یکی از مواد آن(
ماده  )154به لزوم توجه کارفرمایان به ورزش کارگری اختصاص یافت.



متعاقب تصویب این ماه بود که  284مجموعه فرهنگی ورزشی ویژه کارگران در سراسر کشور احداث شد.



فدراسیون ورزش کارگری با اهتمام ستودنی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و همکاری وزارت ورزش و
جوانان در آبان ماه  ۱۳۹۱مورد تصویب و در لیست فدراسیون های آماتوری ورزش جمهوری اسالمی ایران قرار
گرفت و در مهر ماه همان سال به عضویت موقت کنفدراسیون بین المللی ورزش کارگری نائل آمد.



علی میرزاخانی ،مصطفی کارخانه ،احمد حسین زادگان و دکتر سید امیر حسینی چهار سکاندار فدراسیون ورزش
کارگری تاکنون می باشند (تا سال .)1395

سال های شکوفایی ورزش کارگری در ایران ،به بعد از انقالب و اوایل دهه  70شمسی باز می گردد زمانی که در سال
 ،1371با تصویب قانون کار جمهوری اسالمی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،یکی از مواد آن( ماده  )154به لزوم
توجه کارفرمایان به ورزش کارگری اختصاص یافته و فضا برای فعالیت های عمرانی و زیر بنایی ورزش کارگری به خوبی
فراهم شد و متعاقب تصویب این ماه بود که  284مجموعه فرهنگی ورزشی ویژه کارگران در سراسر کشور احداث شد.
عالوه بر آن در دهه  70و تا اوایل دهه  80جریان مسابقات ورزش کارگری آنقدر پویا و فعال بود که بسیاری از
ورزشکاران ملی پوش در اغلب رشته های ورزشی تمایل زیادی برای فعالیت در تیم های کارگری داشتند که اتفاقاً بسیاری
از آن ها در همان سال ها جذب کارخانجات شدند و به احیای ورزش کارگر ی کمک شایانی کردند .شاید نیازی به توضیح
نباشد ،اما علی دایی در تیم کارگری زامیاد ،نادر محمدخانی در تیم کارگری صنایع بسته بندی ،ایرج و بابک مظفری در تیم
والیبال پارس مینو ،بابک معصومی ،وحید شمسایی و بسیاری دیگر از بزرگان ورزش کشور جذب تیم های کارگری شده
بودند و با حضور ورزشکاران بزرگ و صاحبنام ،کارگران زیادی جذب ورزش های کارگری در سراسر کشور شدند.
افزایش تعداد رشته های ورزشی کارگران از  ۴رشته به  ۸رشته و بعد ها به  ۱۷رشته و در کنار آن وجود نزدیک به 500
هزار کارگر که به طور منظم ورزش را دنبال می نمودند؛ مشکالت و دشواری هایی بر سر راه اداره این حوزه ایجاد می
کرد .به همین منظور از سال  1381و پس از مطرح شدن معضالت و انجام بررسی های تخصصی با صاحبنظران و
کارشناسان امر ،این نتیجه حاصل گردید که یکی از مهمترین راهکارهای موجود که تجربه اجرای آن در ادارات تربیت بدنی
نهادهای مختلف مثبت و سازنده بوده است ،تشکیل فدراسیون تخصصی برای پیگیری و اجرای برنامه های مرتبط با ورزش
کارگران می باشد  .علیرغم همه تحقیقات و شواهد و تاکید کارشناسان ،تشکیل این فدراسیون در ایران متاسفانه  10سال
طول کشید تا اینکه فدراسیون ورزش کارگری با اهتمام ستودنی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و همکاری وزارت
ورزش و جوانان در آبان ماه  ۱۳۹۱مورد تصویب و در لیست فدراسیون های آماتوری ورزش جمهوری اسالمی ایران قرار
گرفت و در مهر ماه همان سال به عضویت موقت کنفدراسیون بین المللی ورزش کارگری نائل آمد.
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علی میرزاخانی به عنوان اولین سرپرست فدراسیون ساختمانی را در خیابان مالصدرای تهران برای فدراسیون در نظر گرفت
و با همکاری پیشکسوتان ورزش کارگری و سایر کارشناسان مبادرت به تأسیس انجمنهای ورزشی مرتبط با  17رشته تحت
پوشش ورزش کارگری و راه اندازی هیأت های استانی ورزش کارگری در  31استان کشور کرد .میرزاخانی قبل از
برگزاری اولین مجمع انتخاباتی جای خود را به مصطفی کارخانه یکی از بزرگترین مربیان والیبال ایران داد و ایشان نیز به
مدت  3ماه سرپرست فدراسیون بود تا اینکه در اواخر خردادماه  1393احمد حسین زادگان به عنوان سومین سرپرست
فدراسیون معرفی شد .حسین زادگان در ابتدا با کمک کارشناسان سند چشم انداز  20ساله ورزش کارگری و برنامه های
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت( 5ساله) فدراسیون را تدوین و تالش کرد مسابقات ورزش قهرمانی کارگران کشور را
که از رونق افتاده بود دوباره احیاء نموده و با تاسیس انجمن های ورزش کارگری تا  24رشته ،ورزش کارگری را در کشور
به پیش براند .برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران کشور در  24رشته و  14شهرستان در استان مازندران در اسفندماه
 ،93برگزاری اولین مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون که به ریاست حسین زادگان انجامید و اولین حضور پرافتخار کاروان
ورزش کارگری ایران در مسابقات جهانی  2015ایتالیا(خردادماه  )94با کسب  33مدال رنگارنگ و قهرمانی در رشته های
کشتی ،جودو ،فوتبال و دو و میدانی و در نهایت عضویت دائم ایران در کنفدراسیون بین المللی ورزش کارگری در سی
هفتمین کنگره جهانی ورزش کارگری در کانکون مکزیک در مهرماه  1394از مهمترین افتخارات این فدراسیون در دوره
ایشان است که با انتخاب ایشان به عنوان فرماندار ساری در بهمن ماه  ،1394دکتر سید امیر حسینی مدیر مجرب و
پیشکسوت ورزش کشور با معرفی دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مشورت دکتر گودرزی وزیر ورزش و
جوانان به عنوان چهارمین سکاندار فدراسیون ،جایگزین احمد حسین زادگان شد .وی قبل از این انتصاب ،به عنوان مشاور
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی(تکرا) و به عنوان دبیر شورای راهبردی ورزش(تکرا) ،تالش
کرد با همکاری متخصصان و صاحبنظران ورزش کشور و حوزه کارگری ،سند راهبردی سالمت محور ورزش تکرا را
تدوین و برنامه ریزی های عملی را در اجرای سند مذکور انجام دهد .وی در فدراسیون و طی این مدت تالش کرده است
در راستای رسانه ای نمودن فعالیت های ورزش کارگری کشور و برنامه ریزی مناسب را برای توسعه ورزش کارگری در
بیش از  50رشته ورزشی در بخش آقایان و بانوان با شعار ورزش نشاط و بهرهوری گامهای اساسی را بردارد .در زمینه
برگزاری رویدادهای جاری فدراسیون ،زمینه های الزم برای برگزاری دومین دوره المپیاد ورزش کارگری در بهمن ماه 95
در مشهد مقدس(پایتخت فرهنگی جهان اسالم )2017-و همچنین مسابقات ورزشی قهرمانی کارگران کشور در استان های
مختلف فراهم شده است .انعقاد تفاهم نامه با موسسه فرهنگی اکو و سازمان همکاری های اقتصادی کره جنوبی و ارتقای
انجمن های ورزش کارگر ی کشور به  28انجمن و همچنین تالش برای جذب منابع مالی از مهمترین اقدامات ایشان می
باشد.
.2-3-6انجمنهای ورزشی کارگری
ماده :1تعریف
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انجمن های ورزشی یکی از بخش های تخصصی فدراسیون آماتوری ورزش کارگری می باشد که فعالیت های مربوط به
رشته های ورزشی فعال را در سطح کشور طبق اصول غیرحرفه ای برابر با مقررات داخلی و بین المللی و هماهنگ با
فدراسیون ورزشی کارگری و با رعایت کامل قوانین جمهوری اسالمی ایران اجرا می نماید
ماده  :2هدف
فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته های ورزشی کارگری و ایجاد انگیزه به منظور جذب کارگران به امر
ورزش و کشف استعداد ها و ارتقا سطح مهارتهای ورزشی آحاد جامعه هدف
ماده  :3وظایف انجمنها
)1فراهم نمودن زمینه های مساعد در جهت گسترش رشته ورزشی ذیربط در بین آحاد جامعه هدف در کشور.
)2همکاری و تعامل با کمیته مسابقات به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی رقابتهای ورزشی مرتبط.
)3تشکیل کمیته های داوران،مربیان و مسابقات در انجمن های ورزشی ذیربط.
)4شناسایی و معرفی مربیان و داوران جهت بکارگیری آنها در برنامه ها و رقابتهای ورزشی.
 )5کوشش در زمینه راه اندازی و فعالسازی تشکیالت متناظر با انجمن ذیربط در استانها با عنوان انجمن های ورزشی
سالیانه.
)6برنامه ریزی و پیش بینی رویداد ها و رقابتهای ورزشی و ارائه آن به رئیس کمیته فنی و ورزشی به منظور درج در تقویم
ورزشی سالیانه.
)7برگزاری رقابتها و رویداد های ورزشی توسط واحد مسابقات.
) 8نظارت بر نحوه فعالیت هیئت های ورزشی استانی در امور ورزشی رشته مورد نظر و ارائه گزارش عملکرد به رئیس
کمیته فنی و ورزشی.
)9پیش بینی دوره های آموزشی جهت مربیان و داوران رشته ورزشی ذیربط و ارائه آن به رئیس واحد داوران و مربیان برای
اقدام الزم.
) 10شناسایی و معرفی تیم ها و ورزشکاران منتخب به منظور حضور در اردوهای تدارکاتی و اعزام به رقابتهای بین المللی.
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)11شناسایی مشکالت ،چالش های موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی به کمیته برنامه ریزی،آموزش و پژوهش.
)12تالش در زمینه بهره گیری از ظرفیت های بخش غیر دولتی به منظور توسعه و اعتالی ورزش در رشته ذیربط.
)13ایجاد و گسترش تعامالت با متولیان بخش ورزش همگانی کشور از جمله فدراسیون ورزشهای همگانی و نیز انجمن
ورزش های همگانی فدراسیون ورزش کارگری به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ورزش و پرداختن به آن در بین آحاد
جامعه کارگری.
)14نظارت بر عملکرد واحدهای ذیربط (داوران-مربیان-مسابقات)
) 15تهیه و ارائه تقویم ورزشی سالیانه رشته ورزشی ذیربط به رئیس کمیته فنی و ورزشی.
ماده :4ارکان انجمن
ارکان انجمن مرکب است از رئیس،دبیر و روئسای واحد های داوران ،مربیان و مسابقات
تبصره  :1در رشته های ورزشی که بانوان نیز در آن فعال می باشند انجمن ها می توانند فرد واجدالشرایطی را بعنوان نایب
رئیس بانوان انتخاب و معرفی نمایند.
ماده :5
رئیس انجمن توسط ریاست فدراسیون ورزشی کارگری از بین افراد متخصص و متعهد در رشته ورزشی مربوطه انتخاب و
منصوب می گردد.
ماده :6
سایر افراد انجمن توسط رئیس انجمن و از بین افراد متدین و متعهد و مطلع شناسایی و پس از تأیید رئیس فدراسیون
انتخاب می گردند.
ماده :7
انجمن ها می توانند به منظور حسن انجام امور جاری و بهره وری بیشتر از تخصص ها ،واحد هایی را برحسب ضرورت با
هماهنگی رئیس کمیته فنی و ورزشی و با مشارکت افراد ذیصالح تشکیل دهند.
ماده :8وظایف رئیس انجمن بشرح زیر است
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)1مدیریت امور اداری و فنی انجمن براساس مقررات و دستورالعمل های مصوبه.
)2تشکیل جلسات و اداره آن به منظور بررسی امور جاری انجمن.
)3شرکت در جلساتی که به منظور پیشرفت ورزش بویژه رشته ورزشی مربوطه تشکیل می گردد.
)4انتخاب و معرفی اعضا انجمن ذیربط به رئیس فدراسیون به منظور صدور احکام.
)5شرکت در مراسم افتتاح و اختتام مسابقات قهرمانی کشوری و لیگ .
)6انجام سایر امور مشابه در حدود وظایف هیئت.
)7انجام کلیه امورات در خصوص تحقق بندهای مندرج در ماده .3
تبصره :2رئیس انجمن می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به دبیر انجمن واگذار نماید.
تبصره :3د ر غیاب و یا استعفا و یا برکناری رئیس انجمن تا انتخاب رئیس جدید دبیر انجمن عهده دار انجام امور جاری
خواهد بود.
ماده :12وظایف دبیر انجمن بشرح زیر است:
)1انجام امور اداری انجمن.
)2تهیه و تنظیم نامه ها ونظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز انجمن.
)3تهیه و تنظیم تقویم ورزشی بر مبنای تقویم فدراسیون و ارائه آن به رئیس کمیته فنی و ورزشی.
)4شرکت در جلسات به منظور هماهنگ نمودن امور و راهنمائیهای ضروری
)5کمک به رئیس انجمن در جهت اجرای وظایف.
)6انجام سایر امور مشابه.
ماده 13
رئیس و اعضا انجمن در انجام کلیه امور انجمن مسؤلیت داشته و در مواقع ضروری بایستی پاسخگو باشند.
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تبصره : 4هر نوع هزینه ای که براساس تقویم ورزشی مصوب انجام گیرد با تائید رئیس انجمن و تأیید رئیس فدراسیون طبق
مقررات قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره :5حق الجلسات اعضای کمیته مربیان برابر ضوابط از طرف فدراسیون پرداخت خواهد شد.

 .3-3-6فدراسیون ورزش کارگری
احساس شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است ،فراهم میکند
(مقیمی  .)1383 ،با توجه به اینکه در سازمانها آگاهی از مسـاله انگیزش کارکنان ،یعنی پـی بردن به علل رفتارها و
عملکرد افراد سازمان ضـرورت دارد ،بنابراین انگیزش که همان میل به کوشش در جهت تامین هدفهای سازمان است ،اگر
موجب ارضای نیازهای فردی شود ،احساس مثبت شغلی را بهدنبال خواهد داشت(بحرالعلوم .)1377،سطح مطلوب احساس
شغلی تحت تاثیر دامنه وسیـعی از متغیرهای مربوط به عوامل فیزیولوژیکی ،محیطی ،سازمانی ،فرهنگی و اجتماعی است
(مولینس.)1996 ،
تحقیقات نشان میدهد که فعالیتهای ورزشی و کسب آمادگی جسمانی میتواند تاثیرات فیزیولوژیکی فشارهای روانی را
تثبیت یا متعادل نماید و در محیط شغلی منجر به احساس خوشایندی کارکنان و در نتیجهی بهره وری بیشتر آنها در ابعاد
سازمانی گردد (سعادت .)1385 ،
کریسی و آرنولد )2002( 1با توجه به نتایج تحقیقات خود بیان می کنند که بسیاری از کارفرمایان در جستجوی راههایی
جهت افزایش سالمتی ،افزایش میزان بهره وری ،روحیه و رضایت شغلی و به تبع آن کاهش هزینه های درمانی و کاهش
غیبت کارگران می باشند ،که یکی از راههای ایجاد چنین موقعیت هایی افزایش فعالیت بدنی است



آئین نامه کمیته امور استانهای فدراسیون آماتوری ورزش کارگران جمهوری اسالمی ایران

امروزه تقویت هیئتها بهعنوان یک بازوی قوی برای فدراسیون محسوب میگردد و استفاده از تجارب استانها چه از نظر
مادی و معنوی ،موجب تقویت فدراسیون و در نتیجه نزدیک شدن به اهداف عالیه میگردد و به همین منظور فعال نمودن

1. Chrisi and Arnold
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ورزش استانها و نظارت بر امور آنها به تشکیالتی با عنوان کمیته امور استانها نیاز دارد که این موضوع را پیگیری نموده و
به سرانجام برساند.
ماده  : 1تعریف
کمیته امور استانها به تشکیالتی اطالق می شود که رابط هیئت های ورزشی استان ها با فدراسیون می باشد که حل و فصل
مشکالت هیئت ها  ،همکاری با کمیته ارزشیابی و نظارت جهت ارزیابی هیئت استانی و نیز گزارش امور جاری به فدراسیون
را به عهده دارد.
ماده  : 2اهداف و وظایف
 -1فعال نمودن هیئت های ورزشی استان ها
 -2نظارت بر عملکرد هئیت های استانی و ارائه رهنمود جهت بهبود عملکرد آنها
 -3شناسایی و معرفی افراد فنی و متخصص جهت تصدی پست ریاست هیئت ورزشی استان ها
 -4همکاری در تصمیم گیری در مورد حمایتهای معنوی و مادی از هیئت ها
 -5هماهنگی در برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در استانها
 -6تهیه و تدوین برنامه های مناسب برای ارتقاء سطح کیفی و کمی مسابقات ورزشی استان ها
 -7برقراری ارتباط الزم بین فدراسیون و استانها و انعکاس مسائل هیئت ها به فدراسیون
 -8ارائه پیشنهادات الزم در جهت سیاست گذاری مالی فدراسیون در مورد هیئت های ورزشی استانی
 -9ابالغ دستور العمل های اجرایی فدراسیون به مناطق و استانها
 -10هماهنگی در خصوص حضور تیم های ورزشی هیئت های استانی در مسابقات داخلی و تورنمنتهای بین المللی
 -11پیگیری تخصیص سهمیه اعتباری هیئت ها از امور مالی فدراسیون درصورت داشتن اعتبار
 -12تهیه و تدوین گزارش از مسابقات انجام شده در استانها با هماهنگی کمیته مسابقات
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 -13تهیه و تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد برای هیئت های ورزشی استان ها
 -14همکاری با کمیته ارزشیابی و نظارت در ارزیابی عملکرد هیئت ها در پایان سال و ارائه بیالن کاری آنها به فدراسیون
-15تعامل و همفکری با روسای انجمن های ورزشی فدراسیون به منظور کمک به هیئت های ورزشی استان ها
ماده  : 3ارکان کمیته
 -1رئیس کمیته
 -2دبیر کمیته
 -3دونفر کارشناس
ماده  : 4نحوه انتخاب ارکان کمیته
 -1رئیس کمیته امور استانها توسط رئیس فدراسیون انتخاب میگردد.
 -2دبیر کمیته با پیشنهاد رئیس کمیته به رئیس فدراسیون معرفی و با تایید رئیس فدراسیون منصوب می گردد.
 -3اعضای کمیته با پیشنهاد رئیس کمیته به رئیس فدراسیون معرفی می گردند.
تبصره  : ۱احکام کلیه اعضای کمیته توسط ریاست فدراسیون صادر می شود.
آئین نامه کمیته امور استان ها فدراسیون آماتوری ورزش کارگران جمهوری اسالمی ایران
ماده  : 5وظایف رئیس کمیته
 -1شرکت مستمر در جلسات کمیته
 -2تنظیم برنامه های یکساله کمیته و ارائه به دبیر فدارسیون
 -3در صورت نیاز شرکت در جلسات کمیته های دیگر فدراسیون
 -4ارائه گزارش جلسات کمیته های دیگر به اعضای کمیته امور استان ها
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 -5ارائه بیالن کار کمیته به دبیر فدراسیون
 -6درخواست تشکیل جلسات فوق العاده به اعضای کمیته امور استان ها
 -7شرکت در جلسات هیئت رئیسه در صورت لزوم
ماده  : 6وظایف دبیر کمیته
 -1تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیته
 -2شرکت مستمر در جلسات کمیته
 -6دعوت از اعضای کمیته برای شرکت در جلسات
 -4تهیه و تدوین صورتجلسات و ارائه آن به رئیس کمیته
 -5شرکت در جلسات کمیته های دیگر بر حسب دستور رئیس کمیته
 -6تهیه گزارش عملکرد کمیته برای دبیر هیئت
 -7تنظیم برنامه جلسات و فعالیتهای کمیته در طول یکسال بصورت یک تقویم و اعالم آن به فدراسیون
ماده  : 7وظایف اعضای کمیته
 -1شرکت در جلسات کمیته براساس برنامه تنظیمی
 -2ارائه نقطه نظرات کارشناسی در جلسات مربوط به کمیته
 -3ارائه گزارش از امور محوله به رئیس کمیته
 -4در صورت لزوم عزیمت به استانها جهت انجام امور محوله
 -5تهیه گزارش مشکالت استانها و ارائه راهکار برای حل آن به رئیس کمیته
آئین نامه کمیته امور استان ها فدراسیون آماتوری ورزش کارگران جمهوری اسالمی ایران
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 -6ارتباط با ادارات کل ورزش و جوانان و تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها به منظور حل و فصل مشکالت هیئت ها
تبصره  : ۳چنانچه هر کدام از اعضای کمیته نتوانند بطور مستمر در جلسات شرکت نمایند  ،رئیس کمیته می تواند افراد
دیگری را جهت جایگزینی به رئیس فدراسیون معرفی نماید.
ماده : 8شرایط جلسات کمیته
 -1جلسات کمیته امور استانها بر حسب نیاز و با درخواست رئیس کمیته  ،رئیس فدراسیون و یا دبیر تشکیل میگردد.
 -2جلسات کمیته با اکثریت اعضاء رسمیت پیدا می کند وتصمیمات آن با اکثریت قابل اجراست.
 -3رئیس و دبیر کمیته میتواند از کارشناسان دیگر جهت شرکت در جلسات دعوت کند.
 -4رئیس یا دبیر فدراسیون نیز در صورت تمایل می توانتد در جلسات کمیته شرکت نماید.
 -5محل جلسات کمیته در فدراسیون می باشد.
 -6اعضای کمیته برای مدت دو سال منصوب میشوند.
ماده  : 9سایر موارد
رئیس کمیته می بایست بر اساس تخصص اعضای کمیته مسئولیت قسمتهای متخلف را به آنها واگذار نماید.
تبصره  : ۴حق الجلسات اعضای کمیته برابر مقررات مالی قابل پرداخت است.


اعضای مجمع

اعضای مجمع فدراسیون به شرح زیر می باشند:
 .1وزیر ورزش و جوانان و یا نماینده تام االختیار وی (رئیس مجمع )
 .2وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ( نایب رئیس )
 .3معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 .4معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان
 .5مدیرکل امور ورزشی وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
 .6رئیس فدراسیون ورزش کارگری
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 .7دبیر فدراسیون ورزش کارگری – بدون حق رای
 .8نماینده کمیته ملی المپیک
 .9نماینده وزیر صنعت  ،معدن و تجارت
 .10کلیه روئسای انجمن های ورزش کارگری کشور
 .11سه نفر از ورزشکاران برتر کارگری به انتخاب رئیس فدراسیون ( یک نفر خانم و دو نفر آقا )
 .12دو نفر مربی از میان مربیان برتر کارگری که دارای باالترین درجه مربیگری می باشند (به انتخاب رئیس فدراسیون)
 .13دو نفر داور از میان داوران کارگری که دارای باالترین درجه داوری می باشند (به انتخاب رئیس فدراسیون)


آئین نامه کمیته فنی و ورزشی فدراسیون آماتوری ورزش کارگران جمهوری اسالمی ایران

ماده : 1تعریف
امروزه در هر کاری داشنن تخصص و مسلط بودن به فن آن رشته یکی از ضروری ترین نیازهاست  .در بخش ورزش نیز
مسلط بودن تکنیک و تاکتیک  ،استفاده از افراد باتجربه و فنی برای پیشبرد امور و رسیدن به قله مورد نظر یکی از لوازم و
ابعاد مورد نیاز است  .نادیده گرفتن بعد فنی و ورزشی گاهاً ضررهای جبران ناپذیری به ورزش وارد می نماید.
تشکیل کمیته فنی در هر فدراسیون نگاه جدیدی است به عرصه اهمیت دادن به تخصص ،انتخاب نفرات برتر ورزشی ،
شناسایی و تعیین شاخصهای پیشرفت فدراسیون  ،نظارت بر عملکرد روسای انجمن های ورزشی که کمیته فنی و ورزشی
باید روی آنها توجه خاص داشته باشد.
ماده : 2هدف
نظارت دقیق بر کلیه امور فنی و ورزشی در برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری و لیگ که توسط انجمن های ورزشی برگزار
می گردد
ماده : 3وظایف
 -1برنامه ریزی و نظارت در برقراری ارتباطات متقابل انجمن های ورزشی و دیگر کمیته ها و واحدهای فدراسیون و
سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در راستای تحقق اهداف و سیاست های تعیین شده
 -2نظارت بر تدوین قوانین و مقررات ،آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به رشته های ورزشی انجمن های
کارگری
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 -1برنامه ریزی و برگزاری جلسات انجمن های ورزشی کارگری به منظور هماهنگی و بررسی مشکالت ذیربط انجمن
های یادشده با حضور رئیس انجمن یا نماینده تام االختیار ایشان
 -2برنامه ریزی و تدوین تقویم مسابقات سالیانه فدراسیون با همکاری انجمن های ورزشی
 -3نظارت بر تدوین قوانین ،مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه به مسابقات قهرمانی کشوری و لیگ
کشوری فدراسیون ورزش کارگری
 -4برنامه ریزی و نظارت بر نحوه برگزاری جشنواره ها و مسابقات فدراسیون
 -5انجام اقدامات الزم به منظور اخذ مأموریت های ورزشی اعضاء تیم های شرکت کننده در اردوها و مسابقات
ورزشی
 -6نظارت و همکاری در برگزاری مسابقات با توجه به ضوابط و تقویم تنظیمی انجمن های ورزشی
 -7شناسایی و معرفی افراد و کارشناسان ورزشی به منظور تصدی ریاست انجمن های ورزشی به رئیس فدراسیون
 -8تهیه و ارسال گزارش عملکرد انجمن های ورزشی به کمیته نظارت و ارزشیابی فدراسیون
 -9نظارت بر صدور احکام قهرمانی منطبق بر ضوابط مصوب
 -10حضور در جلسات کمیته انضباطی فدراسیون بصورت غیررسمی
 -11برآورد بودجه مورد نیاز کمیته فنی و ورزشی و انجمن های ورزشی براساس ضوابط و سیاستهای فدراسیون
 -12تدوین و تطبیق آیین نامه ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت مسابقات لیگ ورزشی کارگری
 -13شناسایی ورزشکاران جهت دعوت به اردوی انتخابی و برگزاری اردوهای آمادگی جهت ورزشکاران و تیم های
منتخب کارگری به منظور حضور در رقابتهای بین المللی
 -14ارتقاء سطح علمی داوران و مربیان جامعه هدف با همکاری کمیته برنامه ریزی آموزش و پژوهش
 -15انجام سایر امور مربوطه در امور فنی و ورزشی در چارچوب قوانین و مقررات
ماده : 4ارکان کمیته
 -1رئیس کمیته
 -2دبیر کمیته
 -3دو نفر کارشناس ورزشی
ماده : 5نحوه انتخاب ارکان کمیته
 -1رئیس کمیته از میان افرادی که در امر برنامه ریزی و اجرای مسابقات تخصص الزم را داشته باشد ،توسط رئیس
فدراسیون انتخاب می گردد.
 -2دبیر کمیته به پیشنهاد رئیس کمیته و از میان افراد مجرب در این امر به رئیس فدراسیون معرفی و با تایید ایشان
انتخاب می گردد.
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 -3دونفر کارشناس ورزشی آشنا به امور فنی که به پیشنهاد رئیس کمیته به ریاست فدراسیون جهت انتخاب معرفی می
گردند.
تبصره : ۱احکام کلیه اعضای کمیته فنی -ورزشی توسط رئیس فدراسیون صادر می گردد
ماده: 6وظایف رئیس کمیته
 -1شرکت در جلسات کمیته و اداره جلسات
 -2نظارت بر مسابقات قهرمانی کشوری و لیگ
 -3تشکیل ستاد برگزاری مسابقات مهم کشوری و بین المللی و لیگ
 -4پیشنهاد دبیر و روسای انجمن های ورزشی به فدراسیون
 -5شرکت در جلسات واحدهای داوران ،مربیان ،مسابقات
 -6شرکت در جلسات هیأت رئیسه فدراسیون در صورت لزوم
 -7بررسی درخواست های ارائه شده جهت برگزاری مسابقات غیررسمی
 -8اعزام نماینده و ناظر به مسابقات مختلف
 -9ارائه گزارش کاری به دبیر فدراسیون
ماده : 7وظایف دیگر کمیته
 -1تهیه و تدوین دستور جلسات کمیته
 -2تدوین صورتجلسه جلسات کمیته
 -3تدوین و ارائه تقویم انجمن های ورزشی به دبیر فدراسیون در پایان هر سال جهت بررسی در تقویم سال آینده
 -4شرکت در جلسات کمیته های دیگر
 -5پیگیری مصوبات جلسه کمیته
 -6بازدید از اردوها و مسابقات مختلف
تبصره  : ۲حق الجلسات اعضای کمیته برابر مقررات مالی قابل پرداخت است.


آئین نامه واحد مسابقات فدراسیون آماتوری ورزش کارگران جمهوری اسالمی ایران

برگزاری و اجرای مطلوب و منظم رقابت ها و رویدادهای ورزشی طبق تقویم های تدوین شده و رعایت اصول و ضوابط
پیش بینی شده همواره مورد تاکید آحاد ورزش کارگران بوده است  .از این رو فدراسیون ورزش کارگری به منظور تحقق
امورات فوق نسبت به ایجاد واحدی در ساختار سازمانی خود با نام واحد مسابقات نموده است.
ماده  : 1تعریف
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واحد مسابقات و رویدادهای ورزشی به تشکیالتی اطالق می شود که مسئول برگزاری مسابقات و رویداد های ورزشی در
طول یک سال اعم از ورزش همگانی و مسابقات داخلی یا برون مرزی می باشد و شرایط ،مقررات و آئین نامه های موجود
را جهت باال بردن کیفیت مسابقات به مورد اجرا می گذارد.
ماده  : 2اهداف و وظایف
 -1برگزاری مسابقات و رویداد های ورزشی در سراسر کشور با توجه به اصول و مقررات مدون در رشته مورد نظر
 -2تسهیل و تسریع در امور برنامه ریزی و برگزاری مسابقات در جهت برگزاری بهینه مسابقات و پیروی از
دستورالعمل های یکسان.
 -3ارتقاء سطح کمی و کیفی برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزش همگانی.
 -4برگزاری مسابقات رسمی بر اساس تقویم ورزشی فدراسیون.
 -5برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی زیر نظر روسای انجمن ها و با توجه به تقویم ورزشی.
 -6تهیه و تدوین آئین نامه های مورد نیاز جهت مسابقات و رویدادهای ورزشی.
 -7صدور گواهی حضور جهت ورزشکاران و تیم های شرکت کننده در رقابتهای ورزشی.
ماده  : 3تقسیم بندی مسابقات
مسابقات رسمی :
مسابقاتی می باشند که توسط یکی از مراجع رسمی فدراسیون اعم از هیاتهای استانها یا خود فدراسیون طبق تقویم سالیانه
برگزار می شود و مقامهای کسب شده توسط قهرمانان در این مسابقات مقامهای رسمی و مورد تائید فدراسیون و وزارت
ورزش و جوانان محسوب می گردد.
مسابقات غیر رسمی :
مسابقاتی می باشند که بصورت دوستانه  ،تشویقی  ،چند جانبه و ....توسط باشگاه ها و یا هیئت های مذکور در بند قبل بنابر
مورد و مناسبتهای خاص برگزار می شوند و مقامهای کسب شده بعنوان مقام رسمی محسوب نمی شوند.
تبصره : ۱در مسابقات رسمی کشوری احکام مربوط به مدالها با امضا رئیس فدراسیون ،در مسابقات قهرمانی استان با امضاء
رئیس هیات استان و در مسابقات قهرمانی شهرستانها یا نهادها با امضاء رئیس هیات شهرستان مربوطه خواهد بود.
تبصره  : ۲کلیه مسابقات رسمی می بایست در سطح کشور تحت نظارت فدراسیون و در سطح استان وشهرستانها زیر نظر
هیاتهای مربوطه انجام شود.
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ماده  : 4ارکان واحد مسابقات
 -1رئیس
 -2دبیر
 -3اعضاء
ماده : 5نحوه انتخاب ارکان واحد
-1

رئیس واحد مسابقات از میان افرادی آشنا به امور ورزش که در امر برنامه ریزی و اجرای مسابقات

تخصص و مدیریت الزم را داشته باشد توسط رئیس انجمن ورزشی رشته موردنظر پیشنهاد میگردد.
-2

دبیر واحد مسابقات به پیشنهاد رئیس واحد و از افراد مجرب در این رشته انتخاب میگردد.

-3

اعضای واحد مسابقات شامل  2نفر کارشناس می باشند که به پیشنهاد رئیس واحد معرفی می گردند.

تبصره  :۳احکام کلیه اعضای واحد مسابقات به پیشنهاد رئیس انجمن ذیربط و تایید رئیس کمیته فنی به رئیس فدراسیون ارائه
و از طریق ایشان صادر میگردد.
ماده  : 6وظایف رئیس واحد مسابقات
-1

شرکت در جلسات واحد و مدیریت جلسات

-2

انتخاب اعضاء برگزاری برای مسابقات مهم کشوری و بین المللی

-3

پیشنهاد دبیر و اعضای واحد به رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر

-4

در صورت لزوم شرکت در جلسات واحد های مختلف فدراسیون

-5

بررسی درخواستهای ارائه شده جهت برگزاری مسابقات غیر رسمی

-6

اجرای مسابقات مندرج در تقویم سال فدراسیون در رشته مربوطه

-7

ارائه بیالن کاری به رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر

ماده  :7وظایف دبیر واحد
 -1تهیه و تدوین دستور جلسات واحد
 -2تنظیم صورتجلسه جلسات واحد
 -3تدوین جدول زمانبندی برای جلسات واحد
 -4تهیه تقویم مسابقات برای ارائه به رئیس انجمن در پایان هرسال
 -5شرکت در جلسات واحدهای دیگر در صورت لزوم
 -6تهیه فایل نتایج مسابقات
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 -7پیگیری مصوبات جلسات واحد
 -8هماهنگی با مسئولین واحد مسابقات استانها و شهرستانها
ماده :8وظایف اعضاء
 -1شرکت منظم و مستمر در جلسات
 -2ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص مسابقات در رشته مربوطه
 -3شرکت در سمینار ها و نشست های علمی
 -4انجام امور محوله از طرف رئیس واحد
 -5نظارت بر مسابقات مختلف رشته مربوطه که در استانهای دیگر برگزار می شود.
تبصره  : ۴رئیس واحد می تواند جهت استفاده از نظرات کارشناسان دیگر  ،آنها را در جلسات کمیته دعوت نماید.
ماده  : 9شرایط و چگونگی تشکیل جلسات
 -1واحد مسابقات بطور عادی هر ماه یکبار جلسه تشکیل می دهد.
 -2جلسات فوق العاده با درخواست رئیس واحد و رئیس انجمن رشته ورزشی مورد نظر تشکیل خواهد شد.
 -3جلسات با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد.
 -4تصمیمات جلسه با اکثریت نسبی قابل اجرا است.
 -5جلسات واحد در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.
 -6محل دائمی واحد مسابقات در محل فدراسیون می باشد.
 -7در صورت غیبت غیر موجه اعضاء در جلسات واحد ،رئیس واحد می تواند فرد واجد الشرایط دیگر را جایگزین
نماید.
تبصره - 5حق الجلسات اعضای کمیته برابر مقررات مالی قابل پرداخت است.


آئین نامه واحد مربیان فدراسیون آماتوری ورزش کارگران جمهوری اسالمی ایران

مقدمه
مربیان از ارکان مهم ورزش محسوب می شوند که عملکرد آنها نقش سازنده و تعیین کننده ای در میادین ورزشی و چه بسا
در نظم عمومی جامعه دارد.
ماده  : 1تعریف
واحد مربیان به منظور ارتقاء و باال بردن سطح علمی ورزشی و آگاهی مربیان تشکیل می گردد.
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ماده  : 2وظایف واحد مربیان
 -1نظارت بر فعالیت مربیان و ترمیم کمبود مربیان و ارزیابی عملکردشان و ارائه نتایج ارزیابی های انجام شده به
همراه راهکارهای اصولی به ریاست انجمن ورزشی رشته مورد نظر
 -2بررسی و پیشنهاد الزم جهت فراهم آوردن مبانی تصمیم گیری رئیس فدراسیون جهت تعیین مربیان در تمام رشته
های فعال
 -3تشخیص نیازهای آموزشی در زمینه ارتقاء مربیان و اعالم به رئیس انجمن به منظور تشکیل کالسهای مربیگری در
سطوح مختلف از طریق کمیته برنامه ریزی ،آموزش و پژوهش
 -4پیشنهاد مربیان جهت اعزام به دوره های آموزشی ،توجیهی و ارتقاء) با تأیید رئیس انجمن رشته ورزشی مورد نظر
و رئیس کمیته فنی و ورزشی(
 -5تعیین مدرسین جهت حضور و تدریس در کالس مربیگری و معرفی به کمیته برنامه ریزی ،آموزش و پژوهش
 -6برنامه ریزی جهت برگزاری گردهمایی عمومی و سمینارهای تخصصی مربیان به منظور فراهم آوردن زمینه الزم
جهت همفکری و ارائه ایده های جدید
 -7ارائه هر گونه خدمات مشورتی در امور مربیان به رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر و رئیس کمیته فنی و
ورزشی
 -8ارتباط مؤثر و اصولی با کمیته برنامه ریزی ،آموزش و پژوهش
 -9ارائه برآورد بودجه سالیانه واحد مربیان به رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر
ماده  : 3اعضاء واحد مربیان
 -1رئیس
 -2دبیر
 -3دو نفر کارشناس مربیگری رشته ورزشی مورد نظر (در رشته های ورزشی فعال در بخش بانوان الزاما یک نفر از
کارشناسان از میان مربیان خانم انتخاب می گردد).
ماده  : 4نحوه انتخاب رئیس واحد مربیان
با پیشنهاد رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر و حکم ریاست فدراسیون منصوب می گردد و می بایست از مربیان درجه
یک باشد.
ماده  : 5وظایف رئیس واحد مربیان
 -1تالش مؤثر و اصولی در جهت اهداف و اجرای وظایف ذکر شده در ماده
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 -2ایجاد هماهنگی بین اعضاء واحد
 -3پیشنهاد دبیر به رئیس انجمن ورزشی مورد نظر
 -4ارائه گزارش عملکرد واحد به رئیس انجمن
ماده6:
برگزاری جلسات هر  1ماه یکبار تشکیل و نتایج جلسات طی صورتجلسه به رئیس انجمن گزارش می گردد.
ماده7 :
اجرای موارد ذکر نشده براساس قواعد عمومی و زیر نظر رئیس واحد و تأیید رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر صورت
می گیرد.


آئین نامه واحد داوران فدراسیون آماتوری ورزش کارگران جمهوری اسالمی ایران

مقدمه:
یکی از اهداف فدراسیون آماتوری ورزش کارگری شناسایی و ساماندهی نیروهای متخصص کارگری درحوزه های داوری
رشته های مختلف ورزشی می باشد .بر این اساس تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت برگزاری رقابت های ورزشی جامعه
هدف از طریق نیروهای بومی و منتخب ا ز قشر کارگری تسهیل خواهد شد.
ماده  : 1تعریف و هدف
واحد داوران به منظور ارتقاء و سازماندهی سطح داوری و اجرای قوانین بین المللی رشته مورد نظر برای رسیدن به عدالت و
جلوگیری از تضییع حق ورزشکار و داوران و مربیان در مسابقات و رویدادهای و نیز تدوین بانک اطالعات داوران و رویداد
های ورزشی به منظور بکارگیری آنها در مسابقات تشکیل می گردد.
ماده  : 2وظایف واحد داوران
-1

مطالعه و پژوهش درخصوص راهکارهای کمی و کیفی در رشته داوری برابر آخرین مقررات و اساسنامه
فدراسیون بین المللی رشته ورزشی مورد نظر

-2

تهیه و پیشنهاد طرحها و برنامه های الزم جهت ارتقاء سطح ملی و جهانی طبق مقررات در امر داوری به رئیس
انجمن ورزشی رشته مورد نظر

-3

مطالعه و بررسی آخرین قوانین و مقررات داوری در سطح جهانی و ملی و انتشار نتایج آن جهت بهره برداری
عناصر ذیربط در سطح کشور
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-4

اعمال نظارت بر فعالیتهای داوران در رشته مربوطه و ارزیابی عملکردشان و ارائه نتایج ارزیابی های انجام شده
به همراه راهکارهای اصولی به رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر

-5

انتخاب داوران مناسب برای قضاوت در مسابقات استانی ،کشوری و برون مرزی

-6

تشخیص نیازهای آموزشی در زمینه داوری و اعالم به رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر به منظور تشکیل
کالسهای داوری طبق آئین نامه فدراسیون جهانی با همکاری کمیته برنامه ریزی ،آموزش و پژوهش

-7

انتخاب داوران ذیصالح جهت اعزام به دوره های آموزشی و توجیهی و ارتقاء از سوی انجمن ورزشی ذیربط با
همکاری کمیته برنامه ریزی ،آموزش و پژوهش با تأیید ریاست فدراسیون در داخل و خارج از کشور

-8

تعیین مدرسین داوری جهت حضور و تدریس داوران از طریق انجمن ورزشی ذیربط و با همکاری کمیته برنامه
ریزی ،آموزش و پژوهش

-9

تعیین ناظرین جهت نظارت بر قضاوت داوران در رشته های مورد نیاز

-10

ارائه هر گونه خدمات مشورتی در امور داوران به رئیس انجمن ورزشی رشته مربوطه

-11

ارتباط مؤثر و اصولی با رئیس انجمن ورزشی ذیربط و کمیته های برنامه ریزی ،آموزش و پژوهش

-12

ارائه برآورد بودجه سالیانه واحد داوران به رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر

ماده  : 3ارکان واحد داوران
-1

رئیس

-2

دبیر

-3

دو نفر کارشناس داوری در رشته ورزشی مورد نظر (در رشته های فعال در بخش بانوان الزاما یک نفر از
کارشناسان داوری از میان داوران خانم انتخاب می گردد).

ماده  : 4نحوه انتخاب رئیس واحد داوران
با پیشنهاد رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر و حکم ریاست فدارسیون منصوب می گردد و می بایست از داوران بین
المللی رشته مورد نظر باشد.
ماده  : 5وظایف رئیس واحد داوران
 -1تالش مؤثر و اصولی در جهت اهداف و اجرای شرح وظایف
 -2ایجاد هماهنگی بین اعضاء واحد
 -3طرح برنامه های ضروری و آموزشی و علمی در جهت باال بردن سطح معلومات داوران در رشته مورد نظر
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 -4نظارت کامل در اجرای صحیح داوری بر طبق مقررات و قوانین فدارسیون بین المللی در جریان کلیه مسابقات و
رویدادها
 -5نظارت دقیق بر عملکرد اعضاء ،ناظرین و هیئت ژوری در کلیه مسابقات رسمی و رویدادها
 -6انتخاب داوران درجه یک بین المللی و باتجربه به عنوان ناظر و هیئت ژوری مسابقات
 -7رسیدگی به اختالفات احتمالی داوری در جریان مسابقات و حل و فصل آن در جلسات واحد و در صورت لزوم
ارائه به رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر جهت اخذ رای نهایی

ماده :6
جلسات هر  1ماه یکبار تشکیل و نتایج جلسات طی صورتجلسه به رئیس انجمن گزارش می گردد.
ماده :7
اجرای موارد ذکر نشده براساس قواعد عمومی و زیر نظر رئیس واحد و تأیید رئیس انجمن ورزشی رشته مورد نظر صورت
می گیرد.



آئین نامه کمیته نظارت و ارزشیابی فدراسیون آماتوری ورزش کارگران جمهوری اسالمی ایران

مقدمه
فرآیند نظارت در هر مجموعه ای می تواند بعنوان یکی از راهکارهای شناسایی نقاط ضعف و قوت و عامل حرکت به سوی
پیشرفت محسوب گردد ،نظارت اصولی باعث می شود عوامل اجرایی در یک رقابت صحیح حرکت نمایند .در کنار نظارت،
ارزشیابی افراد مجموعه و زیر مجموعه ،انگیزه ها را باال میبرد و تفاوتهای افراد را نشان میدهد .نظارت و ارزشیابی می تواند
به رشد یک سیستم کمک شایانی نماید ،اطالعاتی که از عملکرد سیستم گرفته میشود باعث رفع مشکالت سیستم میگردد .این
آئین نامه به منظور مشخص کردن تشکیالت و وظایف و ارکان کمیته ارزشیابی و نظارت فدراسیون ورزش کارگری تهیه و
سعی بر بهبود روشهای اجرائی و اداری با داشتن دستورالعملهای مدون و مشخص دارد.
ماده  : 1تعریف
کمیته نظارت و ارزشیابی به مجموعه تشکیالتی اطالق میشود که هم بر چگونگی کار کرد سیستم نظارت دارد و هم عملکرد
را ارزیابی نموده و به هر قسمت سیستم نمره ای می دهد.
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ماده  : 2اهداف و وظایف
 -1بررسی عملکرد کمیته ها ،هیاتها  ،مربیان  ،داوران و ورزشکاران
 -2ارائه بازخورد اطالعاتی به سیستم جهت اصالح و بهبود روشها و رویه ها
 -3مشخص کردن میزان انحرافات و مشکالت سیستم
 -4ایجاد فضای سالم برای تعمیم و گسترش ورزش کارگران
 -5نظارت بر اجرای دقیق قوانین و ارزشیابی قوانین تدوین شده در مرحله اجرا
 -6ارزیابی عملکرد مربیان تیم های منتخب کارگری
 -7ارزیابی مسابقات انجام شده در طول سال
 -8ارزیابی نتایج مسابقات انجام شده
 -9نظارت بر جلسات کمیته های مختلف فدراسیون
 -10ارزیابی عملکرد هیاتهای استانی
 -11تهیه و تدوین فرمهای مخصوص ارزشیابی ،تشویقها و تقدیرها
 -12ارزیابی عملکرد یکساله انجمن های ورزشی
 -13تهیه گزارش عملکرد یکساله فدراسیون و ارائه به رئیس فدراسیون
ماده  : 3ارکان کمیته
 -1رئیس کمیته
 -2دبیر کمیته
 -3اعضای کمیته
ماده  : 4نحوه انتخاب ارکان کمیته
 -1رئیس کمیته نظارت و ارزشیابی از میان افراد متعهد و متخصص از سوی ریاست فدراسیون انتخاب می شود.
 -2دبیر کمیته با پیشنهاد رئیس کمیته و پس از تائید رئیس فدراسیون منصوب می شود.
 -3اعضای کمیته نظارت و ارزیابی شامل  5نفر می باشد که بوسیله رئیس کمیته به رئیس فدراسیون معرفی و منصوب
میگردند.
تبصره : ۱احکام اعضای کمیته و رئیس و دبیر کمیته توسط ریاست فدراسیون صادر می شود
ماده  : 5وظایف رئیس کمیته نظارت و ارزشیابی
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 -1شرکت در جلسات کمیته
 -2تنظیم برنامه های یکساله کمیته
 -3شرکت در جلسات کمیته های مختلف فدراسیون بصورت غیر رسمی
 -4ارائه گزارش از جلسات کمیته های فدراسیون به دبیر فدراسیون
 -5ارائه گزارش کار کمیته به دبیر فدراسیون
 -6درخواست تشکیل جلسات فوق العاده
 -7شرکت در جلسات هیات رئیسه در صورت لزوم
ماده  :6وظایف دبیر کمیته
 -1تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیته
 -2شرکت مستمر در جلسات کمیته
 -3دعوت از اعضای کمیته برای شرکت در جلسات
 -4تدوین صورتجلسات و ارائه آن به رئیس کمیته
 -5شرکت در جلسات کمیته های مختلف فدراسیون بصورت غیر رسمی
 -6تهیه گزارش عملکرد کمیته برای دبیر فدراسیون
 -7تنظیم برنامه جلسات در طول یکسال
ماده  : 7وظایف اعضای کمیته
 -1شرکت در جلسات کمیته براساس برنامه تنظیمی
 -2ارائه نقطه نظرات کارشناسی در جلسات
 -3ارائه گزارش از نحوه نظارت های انجام شده
 -4نظارت بر اردوها و مسابقات و تمرینات
 -5تهیه و تنظیم فرمهای مخصوص ارزشیابی
 -6تکمیل کردن فرمهای ارزشیابی و ارائه آن به رئیس کمیته
 -7مشخص کردن مشکالت موجود در اردوها و تمرینات و هنگام برگزاری مسابقات
 -8تهیه و تدوین شاخصهای ارزشیابی
تبصره : ۲چنانچه هر کدام از اعضای کمیته نتوانند بطور مستمر در جلسات شرکت نمایند ،رئیس
کمیته می تواند افراد دیگری را جایگزین آنها نماید.
تبصره : ۳اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
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ماده  :8شرایط جلسات کمیته
 -1جلسات عادی کمیته نظارت و ارزشیابی هر ماه یکبار تشکیل میگردد.
 -2جلسات فوق العاده کمیته با درخواست رئیس کمیته یا درخواست رئیس یا دبیر فدراسیون تشکیل میگردد.
 -3جلسات کمیته با اکثریت اعضاء رسمیت پیدا میکند و تصمیمات آن نیز با اکثریت قابل اجراست
 -4رئیس کمیته می تواند از کارشناسان دیگر جهت شرکت در جلسات دعوت کند.
 -5رئیس و دبیر فدراسیون می توانند در صورت تمایل در جلسات کمیته نظارت و ارزشیابی شرکت نمایند.
 -6محل دائمی کمیته  ،در محل فدراسیون می باشند.
تبصره  : ۴حق الجلسات اعضای کمیته برابر مقررات مالی قابل پرداخت است.



آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون آماتوری ورزش کارگران جمهوری اسالمی ایران

مقدمه
فدراسیون آماتوری ورزش کارگری به منظور رعایت مسائل فنی ورزشی و رعایت نظامات آن و توجه خاص به مسائل
اخالقی و ادب و نزاکت اجتماعی و ایجاد محیطی آرام برای همه دست اندرکاران اعم از داور ،مربی ،ورزشکار و غیره که در
صحنه های مختلف مسابقات حاضر هستند  ،مبادرت به تهیه آئین نامه انضباطی شامل اصول و مقررات انواع تخلفات ،
تنبیهات نموده که عالوه بر آن نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراضات و حدود اختیارات و صالحیتهای کمیته های انضباطی
فدراسیون و هیاتها را نیز مشخص و معین می نماید.
ماده  : ۱اهداف و وظایف
 -1حفظ و صیانت از اخالق اسالمی و ورزشی و کوشش در جهت رسیدن به ارزشها و کرامات واالی انسانی در سطح
جامعه ورزشی کشور.
 -2دور نگه داشتن محیطهای سالم ورزشی از هر گونه آلودگی اخالقی
 -3پیشگیری از برخوردهای ناشایست و بدآموزیها در میادین ورزشی
 -4انتخاب ناظر بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و ضوابط انضباطی
 -5پیشگیری از تضیع حقوق جامعه ورزشی و افراد
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 -6رسیدگی به تخلفات در میادین ورزشی و پرداختن به موضوعات انضباطی فدراسیون وسایر ارگانها و نهادهای مرتبط با
فدراسیون
 -7رسیدگی به تحلفات ناشی از داروهای نیروزا
ماده  : ۲شمول کلیه باشگاه ها  ،سرپرستان  ،مدیران ورزشی  ،مربیان  ،کمک مربیان  ،داوران  ،ورزشکاران  ،پزشکان ،
پزشکیاران و سایر عوامل دست اندر کار مسابقات که به نحوی از انحاء در جریان مسابقات و تمرین های ورزشی دخیل می
باشند مشمول این آئین نامه می شوند.
ماده : ۳ارکان کمیته به ترتیب اولویت و رده بندی بشرح زیر می باشد.
الف :کمیته استیناف
ب :کمیته انضباطی فدراسیون
ج :کمیته انضباطی استانها
د:کمیته انضباطی شهرستانها
ماده  : ۴اعضای کمیته استیناف
 -1رئیس فدراسیون یا نماینده تام االختیار ایشان
 -2دبیرکل فدراسیون
 -3یکنفر حقوقدان که توسط رئیس فدراسیون به عنوان رئیس کمیته استیناف انتخاب می شود.
 -4دبیر کمیته که با پیشنهاد رئیس کمیته استیناف وتایید رئیس فدراسیون انتخاب می شود.
 -5دو نفر صاحب نظر آشنا به مسائل حقوقی به پیشنهاد رئیس کمیته و تایید رئیس فدراسیون انتخاب می شوند.
تبصره : ۱چنانچه کمیته برای تصمیم گیری در خصوص بانوان تشکیل جلسه بدهد یک نفر صاحب نظر باید از میان بانوان
انتخاب شود.
ماده  : ۵اعضای کمیته انضباطی فدراسیون
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 -1رئیس کمیته که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با رشته حقوق و آشنا به ورزش نیز باشد.
 -2دبیر کمیته
 -3سه نفر صاحب نظر و کارشناس ورزشی بنا به پیشنهاد رئیس کمیته و انتخاب رئیس فدراسیون (آشنا به مسائل قضایی و
حقوقی).
تبصره  : ۲به هنگام تصمیم گیری برای بانوان  ،یک نفر صاحب نظر و کارشناس باید از میان بانوان
انتخاب شود.
تبصره  : ۳احکام کلیه اعضای کمیته توسط ریاست فدراسیون صادر می گردد.
ماده  : ۶اعضای کمیته انضباطی استان
 -1مدیر کل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بعنوان رئیس کمیته
 -2رئیس هیئت ورزشی کارگران استان بهعنوان دبیر کمیته
 -3دبیر هیئت ورزشی کارگران استان
 -4نماینده حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان
 -5یک نفر صاحب نظر با الویت داشتن آگاهی در مسائل حقوقی به انتخاب رئیس هیئت استان
 -6سرپرست مسابقات و سرپرست تیمهای ذینفع ( برحسب مورد بدون حق رای )
تبصره  : ۴چنانچه تصمیم گیری در مورد بانوان باشد  ،یک نفر صاحب نظر با الویت در مسائل حقوقی از میان بانوان انتخاب
خواهد شد.
ماده  : ۷اعضا ء کمیته انضباطی شهرستان
 -1رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بعنوان رئیس کمیته
 -2رئیس هیئت شهرستان بعنوان دبیر کمیته
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 -3نماینده حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان
 -4یک نفر صاحب نظر ورزشی با گرایش مربوطه به پیشنهاد رئیس هیئت شهرستان و تایید رئیس کمیته شهرستان
 -5نمایندگان کمیته مربیان و داوران هئیت شهرستان
تبصره  : ۵مدت عضویت افراد صاحب نظر به مدت یکسال می باشد و انتخاب مجدد ایشان بالمانع است.
تبصره  : ۶جلسات کمیته انضباطی با حضور اکثریت افراد تشکیل میگردد و تصمیم گیری با نصف بعالوه یک آراء معتبر
خواهد بود.
تبصره  : ۷برای مشورت و کمک در اتخاذ تصمیم کمیته های انضباطی میتوانند از بین افراد متخصص در زمینه های مختلف
مشاورینی را بدون داشتن حق رای به جلسات دعوت نمایند.
ماده  : ۸اختیارات کمیته انضباطی شهرستان:
 -1تذکر شفاهی – کتبی و درج در پرونده ( به منزله امتیاز منفی )
 -2توبیخ کتبی
 -3محرومیت ازمسابقات به مدت )1تا  3جلسه )
 -4اخذ جریمه نقدی
 -5محرومیت ازمسابقات به مدت  3ماه
 -6پیشنهاد محرومیت بیش از  3ماه به کمیته انضباطی مافوق
 -7پیشنهاد ابطال کارت مربیگری یا داوری و یا معلق نمودن رسمی به کمیته انضباطی فدراسیون
 -8پیشنهاد تنزل درجات داوری – مربیگری به کمیته انضباطی مافوق
 -9حل و فصل مشکالت نقل و انتقال بازیکنان
 -10لغو و بخشودگی احکام تنبیهی
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 -11ابطال یا کسر نمودن امتیازات
تبصره  : ۸آراء صادره از سوی کمیته انضباطی شهرستان پس از تائید رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابالغ
و اجرا خواهد شد.
ماده  : ۹اختیارات کمیته انضباطی استان
 -1دارا بودن کلیه اختیارات کمیته انضباطی شهرستان
 -2محرومیت از  4تا  10مسابقه
 -3محرومیت از مسابقات بمدت  6ماه
 -4پیشنهاد محرومیت از مسابقات بیش از  6ماه به کمیته انضباطی فدراسیون
 -5پیشنهاد ابطال کارت مربیگری – داوری یا معلق نمودن از سمت رسمی به کمیته انضباطی فدراسیون
 -6پیشنهاد تنزل درجات داوری – مربیگری به کمیته انضباطی فدراسیون
 -7حل و فصل مشکالت نقل و انتقال بازیکنان
 -8پیشنهاد لغو و بخشودگی آراء صادره توسط کمیته استان به واحد ما فوق
 -9بررسی افرادیکه از مواد نیروزا استفاده کرده اند و تصمیم گیری در مورد آنها
تبصره  : ۹آراء صادره از سوی کمیته انضباطی استان پس از تائید مدیر کل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ابالغ و
اجرا خواهد شد.
ماده  : ۱۰اختیارات کمیته انضباطی فدراسیون
 -1دارا بودن کلیه اختیارات کمیته انضباطی استان
 -2محرومیت از  5تا  15مسابقه
 -3محرومیت از مسابقات به مدت  6ماه و یا بیشتر
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 -4ابطال کارت داوری یا مربیگری
 -5معلق نمودن از سمت رسمی
 -6تنزل درجات داوری و مربیگری ( در سطح ملی )
 -7پیشنهاد تنزل درجات داوری و مربیگری ( در سطح بین المللی ) به فدراسیون جهانی
 -8پیشنهاد کلیه محرومیت های اخذ شده به رئیس فدراسیون در رشته مورد نظر جهت اطالع
 -9اتخاذ تصمیم در مورد استفاده کنندگان از داروهای نیروزا
 -10حل و فصل مشکالت نقل و انتقال بازیکنان
 -11بخشیدن محرومیت ها ی صادره از کمیته انضباطی استان و شهرستان
تبصره  : ۱۰آراء صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون پس از تائید ریاست فدراسیون ابالغ و اجرا خواهد شد.
تبصره  : ۱۱در کلیه موارد ( کمیته های انضباطی استان – شهرستان – فدراسیون ) فرد یا افراد محکوم می توانند طی یک
هفته نسبت به رای صادره اعتراض و خواستار تجدید نظر شوند.
ماده  : ۱۱اختیارات کمیته استیناف
 -1دارا بودن کلیه اختیارات کمیته های انضباطی که در موارد باال ذکر شد.
 -2بررسی صدور یا لغو محرومیت های رسیده از کمیته انضباطی بیش از  6ماه
-3بررسی اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیون

 -4دارا بودن اختیارات تام در زمینه صدور یا لغو محرومیت های مختلف در کلیه رشته ها به هرمیزان که تشخیص بدهد.
تبصره  : ۱۲آراء صادره از سوی کمیته استیناف پس از تائید ریاست محترم سازمان ابالغ و اجرا خواهد شد.
تبصره  : ۱۳در صورتیکه کمیته های انضباطی از رسیدگی به شکایات به هر دلیل خود داری نمایند  ،کمیته انضباطی ما فوق
می تواند به آن شکایت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
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ماده  : ۱۲محدوده اجرائی و چگونگی ارجاع مسائل به کمیته های انضباطی
 -1کمیته های انضباطی شهرستان نسبت به مسابقاتی که در داخل شهرستان و بین نفرات و تیمهای داخلی شهرستان
انجام می شود اعمال نظارت و رسیدگی می نماید.
 -2کمیته انضباطی استان نسبت به مسابقاتی که در داخل استان و بین نفرات و تیمهای داخلی استان شهر با شهر دیگر
یا باشگاه های شهرهای مختلف انجام می شود اعمال نظارت و رسیدگی می نماید
 -3کمیته انضباطی فدراسیون نسبت به مسابقات ملی یا بین شهرهای استانهای مختلف یا مسابقات کشوری و یا
مسابقات لیگ سراسری و به هر حال مسابقاتی که طرفین آن دویا چند استان مختلف باشد اعمال نظارت و رسیدگی می
نماید
-4اعمال مجازاتهای کتبی و محرومیت موقت تا یکسال و تنزیل احکام تا یک سال و تنزیل احکام از یک درجه بعهده
کمیته های انضباطی و بیش از آن تا سه سال و دو درجه با تائید کمیته رده باالتر صورت خواهد گرفت  .اعمال
محرومیت های بیش از سه سال و یا ابطال پروانه دائم و مادام العمر با تائید کمیته انضباطی
فدراسیون و تایید رئیس فدارسیون صورت می گیرد .
 -5کمیته های انضباطی ( فدراسیون – استان – شهرستان ) می توانند در صورت ضرورت و انجام اعمالی که نیاز به
مجازات حقوقی و یا کیفری دارد پس از اعمال محرومیت مراتب را برای صدور حکم حقوقی یا کیفری به مراجع
قضایی منعکس نمایند
 -6کمیته انضباطی موظف است در صورت دریافت گزارش ناظر – داور – سرپرست مسابقات حداکثر ظرف یک هفته
تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید ،عدم وجود گزارش نمی تواند رافع مسئولیت کمیته انضباطی باشد و
کمیته انضباطی در صورت وجود هر نوع از تخلفات مندرج در این آئین نامه موظف به رسیدگی هستند.
ماده : ۱۳
در میادین ورزشی هر گونه عملی که از سوی فرد یا افراد بر خالف موازین اخالقی و یا به منظور بر هم زدن نظم  ،توقف
برنامه ها و مسابقات و علیه مقررات و ضوابط ورزشی صورت گیرد ،تخلف محسوب میگردد بر حسب مورد و شدت و
ضعف آن ،برابر مواد مندرج در این آئین نامه تنبیه یا تنبیه های درباره متخلف اعمال خواهد گردید.
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تبصره  : ۱۴رسیدگی به تخلفات فنی در جریان مسابقات برابر مقررات جاری هر رشته ورزشی انجام می گردد.
ماده ۱۴
ارتکاب اعمال زیر  ،موارد مشابه از سوی ورزشکاران  ،داوران  ،مربیان و دست اندرکاران و گردانندگان
برنامه ها و مسابقات ورزشی و تماشاچیان می توانند به عنوان تخلف مد نظر قرار گیرد.
-

رفتار خارج از مباحات اسالمی

-

اهانت و تهمت زدن

-

عدم رعایت مقررات و ضوابط

-

عدم اجرای دستورات

-

رفتار ناشایست

-

تشویق نامناسب

-

تهدید

-

برخورد نامناسب با افراد تیمهای خودی یا رقیب

-

عدم رعایت مقررات میزبانی در خصوص تیم های میهمان

-

اعتراض به داور و حریف به نحوی که موجب تحریک تماشاگران شود.

-

دعوا و ایجاد درگیری

-

اعمال انواع دوپینگ

-

تشویق و ارائه طریق برای انجام دوپینگ

عدم حضور یا حضوری ناشایست و غیر متعهدانه در تمرینات و مسابقات تیمهای منتخب یا ملی در صورت دعوت با
اراده شخصی و یا به دستور باشگاه مربوطه.
ماده  : ۱۵تخلفات و تنبیهات
تنبیهات با توجه به نوع تخلفاتی که توسط بازیکنان در زمان اردو یا خوابگاه ها صورت می گیرد بشرح ذیل
تعیین میگردد.
 -1عدم رعایت نظافت خوابگاه ،سالن اجتماعات ،سالن غذاخوری محیط های ورزشی
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 برای نوبت اول  :تذکر شفاهی
 برای نوبت دوم  :توبیخ کتبی با درج در پرونده
 برای نوبت سوم  :اخراج و انعکاس به واحد مربوطه
 -2عدم اجرا و بی توجهی به برنامه زمان بندی شده در اردو:
 برای نوبت اول  :تذکر شفاهی
 برای نوبت دوم  :توبیخ کتبی با درج در پرونده
 برای نوبت سوم  :اخراج و انعکاس به واحد مربوطه
 -3خرید و فروش هر گونه اجناس ورزشی و غیر ورزشی در اردو به منظور سودجوئی
 برای نوبت اول  :تذکر شفاهی
 برای نوبت دوم  :توبیخ کتبی با درج در پرونده
 برای نوبت سوم  :اخراج و انعکاس به واحد مربوطه
 -4عدم حضور به موقع در جلسات تمرینی اعالم شده در اردو
 برای نوبت اول  :تذکر شفاهی
 برای نوبت دوم  :توبیخ کتبی با درج در پرونده
 برای نوبت سوم  :اخراج و انعکاس به واحد مربوطه
 -5اهانت و پرخاشگری و دعوا و درگیری مرتبط هر یک از عوامل مسابقه با مسئولین اردو و یا سایر بازیکنان
 برای نوبت اول  :تذکر شفاهی و خروج از اردو
 برای نوبت دوم  :انعکاس به مسئولین مربوطه و درج در پرونده
 برای نوبت سوم  :محرومیت از شرکت در مسابقات از  1تا  3سال
تبصره  : ۱۵احکام صادره جهت متخلفین در اردو توسط کمیته انضباطی صورت گیرد
ماده : ۱۶
تنبیهات ذیل باتوجه به نوع تخلفاتی که توسط (مربی – سرپرست ) در محل و زمان اردو صورت گیرد  .تعیین
میگردد.
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 -1عدم رعایت نظافت خوابگاه – سالن اجتماعات – غذاخوری و محیطهای ورزشی
 برای نوبت اول = تذکر شفاهی برای نوبت دوم = توبیخ کتبی با درج در پرونده برای نوبت سوم = اخراج :2عدم اجرا و بی توجهی به برنامه زمانبندی شده اردو
 برای نوبت اول = تذکر شفاهی برای نوبت دوم = توبیخ کتبی با درج در پرونده برای نوبت سوم = اخراج -3خرید و فروش هر گونه وسایل ورزشی به منظور سود جویی
-

برای نوبت دوم = توبیخ کتبی با درج در پرونده

 برای نوبت سوم = اخراج .4عدم رعایت مقررات و ضوابط تعیین شده از سوی هیات یا فدراسیون اردو
 برای نوبت اول = تذکر شفاهی برای نوبت دوم = توبیخ کتبی با درج در پرونده برای نوبت سوم = اخراجتبصره  : ۱۶صدور احکام و تنبیهات یاد شده می تواند از طریق مسئولین مربوطه و یا کمیته انضباطی
واحد مربوطه صورت گیرد.
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ماده :۱۷
تنبیهات ذیل با توجه به نوع تخلفات که توسط بازیکنان در زمان یا محل مسابقه صورت گیرد تعیین میگردد.
 -1رفتار ناشایست  ،مقصر بودن در اجرای قوانین بازی و اعتراض به تصمیمات داوری
 برای نوبت اول = اخطار برای نوبت دوم = اخراج از همان بازی و یک مسابقه بعدی برای نوبت سوم = اخراج از همان بازی و محرومیت از  3مسابقه -2رد و بدل شدن صحبتهای توهین آمیز و بی ادبانه نسبت به بازیکن ،مربی مسئول ،سرپرست و
انجام حرکات بد در مقابل تماشاچیان و رفتار ناشایست بعد از اخراج از بازی :
-

برای نوبت اول = محرومیت از  2مسابقه بعدی

-

برای نوبت دوم  -محرومیت از  4مسابقه بعدی

 برای نوبت سوم  -محرومیت از  7مسابقه بعدی -3جر و بحث کردن با داور مسابقه :
-

برای نوبت اول = توبیخ کتبی

-

برای نوبت دوم = توبیخ مجدد و محرومیت از  2مسابقه بعدی

-

برای نوبت سوم = توبیخ مجدد و محرومیت از  7مسابقه بعدی

 -4اهانت با انجام عمل بی ادبانه به داور توسط بازیکن در حین مسابقه
-

برای نوبت اول = اخراج از بازی محرومیت از یک بازی بعدی

-

برای نوبت دوم = اخراج مجدد و  1ماه محرومیت از مسابقات

 برای نوبت سوم = اخراج مجدد و  4ماه محرومیت از تمام مسابقات -5اهانت با انجام عمل بی ادبانه به داور توسط بازیکن ذخیره ( خارج از مسابقه )
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-

برای نوبت اول = محرومیت از  3مسابقه

-

برای نوبت دوم = محرومیت بهمدت  2ماه

 برای نوبت سوم = محرومیت بهمدت  6ماه -6تهدید زبانی و توهین و خوار کردن داور توسط بازیکن ( در حین مسابقه )
-

برای نوبت اول = اخراج از بازی

-

برای نوبت دوم = اخراج مجدد از همان بازی و دوماه محرومیت

 برای نوبت سوم = اخراج مجدد از همان بازی و  6ماه محرومیت -7تهدید زبانی و توهین و خوار کردن داور توسط بازیکن ذخیره ( خارج از مسابقهبرای نوبت دوم = محرومیت از 4
مسابقه بعدیبرای نوبت اول = تذکر شفاهی
-

برای نوبت اول = توبیخ کتبی و محرومیت بهمدت  2ماه

-

برای نوبت دوم = توبیخ کتبی و محرومیت به مدت  4ماه

 برای نوبت سوم = توبیخ کتبی و محرومیت بمدت  6ماه -8اقدام برای زدن  ،هل دادن  ،تف کردن به طرف داور یا کمک داور توسط بازیکن در حین مسابقه
-

برای نوبت اول = توبیخ کتبی و محرومیت بمدت  2ماه

-

برای نوبت دوم = توبیخ کتبی و محرومیت بمدت  4ماه

برای نوبت سوم = توبیخ کتبی و محرومیت به مدت 6ماه
 -9اقدام برای زدن – هل دادن – تف کردن به طرف داور یا کمک داور توسط بازیکن در حین مسابقه
-

برای نوبت اول = اخراج از زمین و محرومیت بمدت  2ماه

-

برای نوبت دوم = اخراج از زمین و محرومیت بمدت  3ماه

-

برای نوبت سوم = اخراج از زمین و محرومیت بمدت 6ماه

 -10اقدام برای – هل دادن  ،تف انداختن به داور یا کمک داور توسط بازیکن ذخیره
-

برای نوبت اول = محرومیت بمدت یک ماه
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-

برای نوبت دوم = محرومیت بمدت  4ماه

-

برای نوبت سوم = محرومیت از بازی بمدت  6ماه

 -11در صورت خودداری موثر سایر بازیکنان از کمک به داور یا کمک داوران مبنی بر جلوگیری از هر
گونه حادثه
-

برای نوبت اول = محرومیت از یک تا سه مسابقه

 برای نوبت دوم = محرومیت از  4تا  6مسابقه برای نوبت سوم = محرومیت بمدت یکماه -12زدن داور یا کمک داور توسط بازیکنان در حین مسابقه یا خارج از مسابقه بصورتی که جراحت در بر داشته
باشد.
 مسابقه متوقف ،تیم بازنده اعالم میشود و فرد خاطی برای مدت دو سال محروم می شود -13عمل تهاجمی بطرف تماشاچیان  ،داور  ،کمک داور ،ماموران رسمی یا بازیکن تیم مقابل
سرپرست  ،دست اندرکاران در داخل استادیوم
 برای بار اول = محرومیت از  5مسابقه برای بار دوم = محرومیت از  10مسابقه برای بار سوم = محرومیت بمدت  3ماهماده : ۱۸
تنبیهات ذیل با توجه به نوع تخلفاتی که توسط سرپرست یا مربی صورت گیرد تعیین می گردد.
 -1رعایت نکردن مقررات بازی – رفتار ناشایست – اعتراض به تصمیمات داور ( خارج از دستور العمل مربوطه)
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 برای بار اول = تذکر کتبی برای بار دوم = اخراج از محوطه بازی – محرومیت از همراهی تیم در  2مسابقه بعدی برای بار سوم = اخراج از محوطه بازی – محرومیت از همراهی تیم در  5مسابقه بعدی -2جر و بحث با داور بعد از مسابقه
-

برای بار اول = توبیخ کتبی

 برای بار دوم = محرومیت از همراهی تیم در  2مسابقه بعدی برای بار سوم = اخراج از محوطه بازی  ،محرومیت از همراهی تیم در  5مسابقه بعدی -3اهانت یا انجام عمل بی ادبانه به داور
 برای نوبت اول = اخراج از محوطه بازی – محرومیت از همراهی تیم در  4مسابقه بعدی برای نوبت دوم = اخراج از محوطه بازی – محرومیت از همراهی تیم بمدت یک ماه برای نوبت سوم = اخراج از محوطه بازی محرومیت از همراهی تیم بمدت  6ماه -4زدن داور یا کمک داور
 برای بار اول = توبیخ کتبی – محرومیت از همراهی تیم بمدت سه ماه برای بار دوم – توبیخ مجدد محرومیت از همراهی تیم به مدت  6ماه برای بار سوم – توبیخ مجدد محرومیت از مربیگری و مقام سرپرستی و ابطال کارتماده  : ۱۹تنبیهات و تخلفات ( تیمی)
چنانچه از طرف تیم تخلفاتی صورت گیرد تنبیهات ذیل اعمال خواهد شد
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 -1حاضر نشدن غیر موجه در محل مسابقه در موعد مقرر .
 برای بار اول = توبیخ کتبی و تیم بازنده اعالم می شود برای بار دوم = جریمه نقدی و تیم بازنده اعالم میشود برای بار سوم = از مسابقات حذف خواهد شدتبصره  : ۱۷چنانچه حاضر نشدن تیم از طرف سرپرست مسابقات موجه اعالم شود هیچ تنبیهی متوجه تیم نخواهد شد.
 -2چنانچه دو تیم تبانی نمایند و این تبانی مسجل گردد هر دو تیم بازنده اعالم می شوند و امتیازات حاصله در آن دوره از
مسابقات باطل اعالم می گردد.
 -3اگر بازیکنان تیمی بطور دسته جمعی موجب تحریک تماشاگران شوند و بهر طریق موجب اخالل درنظم گردند عالوه بر
تنبیهات فردی مندرج در این  ،آئین نامه بر حسب مورد.
-

برای بار اول = اخراج از دور مسابقات

 برای بار دوم = تیم منحل و کلیه بازیکنان محروم برای همیشه -4اگر تیمی بدون عذر موجه از شرکت در یک مسابقه خودداری نماید.
-

برای بار اول = جریمه نقدی و تیم بازنده اعالم می شود .

-

برای بار دوم = جریمه نقدی بیشتر و تیم بازنده اعالم میشود .

-

برای بار سوم = تیم بازنده اعالم می شود و از روند مسابقات حذف می گردد و امتیازات در جدول به صفر
میرسد.

ماده  : ۲۰تخلفات و تنبیهات) داوران(
تنبیهاتی که با توجه به نوع تخلف از سوی داوران صورت میگیرد بشرح ذیل تعیین میگردد.
 -1تاخیر در محل انجام مسابقه بدون عذر موجه:
-

برای بار اول = توبیخ کتبی و محرومیت از قضاوت بمدت یکماه

-

برای بار دوم = توبیخ مجدد و محرومیت از قضاوت بمدت  3ماه
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 برای بار سوم = توبیخ مجدد و محرومیت از قضاوت بمدت یکسال -2برخورد غیر اصولی و عدم شئونات داوری
-

برای بار اول = توبیخ کتبی – درج در پرونده

 برای بار دوم = توبیخ مجدد و محرومیت از قضاوت در  2مسابقه برای بار سوم = توبیخ مجدد و محرومیت از قضاوت در  6مسابقه -3ترک بدون دلیل محوطه بازی یا مسابقه یا عدم حضور در گیم های بعدی مسابقه .
 برای بار اول = توبیخ کتبی و محرومیت بمدت  4ماه برای بار دوم = توبیخ کتبی و محرومیت بمدت  6ماه برای بار سوم = توبیخ کتبی و محرومیت برای همیشه و ابطال کارت داوری -4قضاوت مکرر غیر عادالنه و اشتباه طبق گزارش ناظرین رسمی تنزل درجه داوری و لغو دیپلم و محرومیت از
قضاوت به هر میزان که کمیته انضباطی بنا به پیشنهاد کمیته داوران تعیین نماید
 -5سرپیچی از اساسنامه و آئین نامه داوران بدون عذر موجه .
 برای بار اول = توبیخ کتبی ومحرومیت از قضاوت در سه مسابقه بعدی برای بار دوم = توبیخ کتبی و محرومیت بمدت یکماه برای بار سوم = توبیخ مجدد و محرومیت از قضاوت بمدت  3ماه -6فحاشی – کتک کاری در جریان یا بعد از مسابقه با بازیکن – مربی سرپرست یا دست اندرکاران .
ماده  - ۲۱تخلفات و تنبیهات تماشاگران (هواداران تیم)
تنبیهایی که با توجه به نوع تخلف از سوی تماشاگران صورت میگیرد بشرح ذیل تعیین می شود
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 -1در صورتیکه تماشاگران تیمی مرتکب اعمال خالف ذیل شوند تیم مربوط از یک تا چند مسابقه را
در محل بیطرف برگزار خواهد کرد
الف ) سر دادن شعارهای ضد اخالقی و انسانی و خالف شئونات اسالمی
ب ) پرتاب اشیاء گوناگون در محوطه بازی یا بطرف سایر تماشاگران
ج) اخالل در نظم داخلی مسابقه
 -2در صورتیکه اعمال تماشاگران تیمی باعث تخریب و خساراتی به ورزشگاه شود از سوی مسئولین خسارات بر آورد
شده و از تیم مربوطه اخذ خواهد شد.
 -3اگر طرفداران تیم بداخل محوطه بازی وارد شده و یا از خارج محوطه بطریقی مانع برگزاری بازی شوند.
ماده  : ۲۲نحوه تشکیل جلسات رسیدگی به شکایات
کلیه تخلفات باید ظرف مدت تعیین شده ذیل از طریق مسئول مربوطه به حسب مورد به همراه مدارک الزم به اداره
تربیت بدنی محل یا فدراسیون مربوطه گزارش و در دفاتر اداری ثبت گردد.
 -1در محدوده شهر بمدت  24ساعت
 -2در محدوده استان بمدت  72ساعت
 -3از دو نقطه تا مرکز ( فدراسیون ) به مدت  5روز
ماده :۲۳
اداره یا فدراسیون مربوطه می بایست ظرف مدت )  24الی  72ساعت ) نسبت به دعوت از اعضاء و تشکیل کمیته
انضباطی اقدام نماید.
ماده :۲۴
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رای نهایی پس از تشکیل جلسه بایستی حداکثر ظرف یک هفته صادر و ابالغ گردد.
ماده :۲۵
آراء صادره از کمیته انضباطی با اکثریت نسبی آراء اعضاء قابل اجرا خواهد بود.
ماده :۲۶
کمیته انضباطی می تواند عالوه بر جلسات مربوط به تخلفات  ،بنابر ضرورت جلسات فوق العاده ای جهت رسیدگی به
بخشنامه های واصله و اتخاذ تدابیر الزم به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات درمسابقات و اردوها و تمرینات  ،همچنین
هماهنگی با مسئوالن تشکیل دهند.
ماده :۲۷
کمیته انضباطی بنا به ضرورت از متخلف یا متخلفین برای ادای توضیحات دعوت بعمل خواهند آورد.
ماده :۲۸
کلیه تصمیمات متخذه در کمیته انضباطی باید طی صورتجلسه تنظیم و پس از امضاء دبیر فدراسیون جهت ابالغ به
مراجع ذیربط ارسال گردد.
ماده :۲۹
کمیته انضباطی موظف است یک نسخه از کلیه احکام صادره و تصمیمات اتخاذ شده را به کمیته انضباطی باالتر ارسال
نماید.
ماده :۳۰
کمیته انضباطی مختار است کلیه تصمیمات اتخاذ شده در مورد متخلفین را در اختیار وسایل ارتباط جمعی قرار دهد.
ماده :۳۱
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کلیه موارد استثنایی و پیش بینی نشده در این آئین نامه با توجه به اختیارات کمیته های انضباطی ذیربط و در مورد آنها
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده :۳۲
کمیته انضباطی ضمن انعکاس محرومیت های اخذ شده به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون رشته مورد نظر می
تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی با توجه به تخلف صورت گرفته اقدام نماید.
ماده  : ۳۳سایر موارد
رئیس کمیته می بایست بر اساس تخصص اعضای کمیته مسئولیت قسمتهای متخلف را به آنها واگذاری نماید

 .4-6ورزش در نیروهای مسلح
ورزش در نیروهای مسلح از جایگاه ویژهای برخوردار است .تقریباً همه بخشهای نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،بسیج مستضعفین و نیروی انتظامی جمهوری دارای تشکیالت مستقل برای
مدیریت و هدایت ورزش در همه بخشهای ورزش از جمله ورزش حرفهای ،ورزش قهرمانی و ورزش همگانی هستند.
ورزش در نیروهای مسلح توسط سازمان ورزش نیروهای مسلح ساماندهی میشود .تیمهای مختلف نیروهای مسلح در
مسابقات المپیک نیروهای مسلح و مسابقات جهانی نیروهای مسلح تحت مدیریت سازمان ورزش نیروهای مسلح شرکت
میکنند .برخی از تیمهای وابسته به نیروهای مسلح در لیگهای برتر رشتههای مختلفی مانند فوتبال ،تکواندو ،جودو و سایر
رشتهها شرکت میکنند.
مسابقات قهرمانی کشور نیروهای مختلف همه ساله در بسیاری از رشتهها برگزار میشود .همچنین فعالیتهای آموزشی
زیادی در سطح تربیت مربی ،داور و ورزشکار در بسیاری از بخشهای ورزش نیروهای مسلح برگزار میشود.
از آنجا فعالیتهای مختلف نیروهای مسلح به دالیل حساسیت ،طبقهبندی شده و محرمانه است ،در کتاب حاضر از پرداختن
به سایر فعالیتهای ورزشی در نیروهای مسلح خودداری میشود.

خالصه فصل ششم
98

ورزش در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری توسط اداره کل تربیت بدنی و فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی مدیریت،
سازماندهی و هدایت میشود .مدیریتهای تربیت بدنی در دانشگاهها مسؤل برنامهریزی و اجرا و توسعۀ فعالیتهای ورزش
همگانی در دانشگاه و خوابگاهها هستند .همچنین در این فصل ورزش دانش آموزی ،در خصوص چگونگی شکلگیری
ورزش در آموزش و پرورش ایران  ،فدراسیون ورزش دانش آموزی و معاونت سالمت و تندرستی و ورزش کارگری
مورد بررسی قرار گرفت .در همه موارد مذکور اساسنامهها ،ائیننامهها و بخشنامههای مرتبط بهصورت کامل و بر اساس
ساختار سازمانی آنها ارائه شد.
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ارزشیابی فصل ششم
 -1انجمنهای ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران تشکیالتی است ……….
الف -مردمی ،غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی
ب -مردمی  ،انتفاعی و دارای شخصیت حقیقی
ج -دولتی  ،انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی
د -خصوصی ،غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی
 -2اولین دوره انتخابات انجمن دانشجویی توسط کدام حوزه دانشگاه انجام شد؟
الف -معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیریت تربیت بدنی
ب -معاونت آموزشی و مدیریت تربیت بدنی
ج -معاونت پژوهشی و دانشجویی
د -معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیریت امور خوابگاهها
 -3یکی از تعیین کننده ترین مؤلفّه های تأثیرگذار بر فرآیند تربیت بدنی کدام مورد است؟
الف -نیروی انسانی
ب -منابع مالی
ج -زیر ساختهای ورزشی
د -سن مدیران
 -4فدراسیون ورزش کارگری با کمک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و همکاری وزارت ورزش و جوانان در
چه سالی در لیست فدراسیون های آماتوری ورزش جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت؟
الف – 1361

ب1371 -

ج1381 -
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د1391 -

فصل هفتم
آشنایی با سازمانهای بزرگ
بینالمللی ورزشی
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هدف کلی
آشنایی با سازمانهای بزرگ بینالمللی ورزشی
هدفهای یادگیری
از دانشجو انتظار میرود پس از مطالعه فصل بتواند:
 با کمیته بین المللی المپیک آشنا شود.
 کمیته بینالمللی پارالمپیک را معرفی کند.
 انجمن بینالمللی ورزش برای همه را معرفی کند.
 انجمن بینالمللی بازیهای جهانی را تشریح کند.

مقدمه
سازمانهای بزرگ بینالمللی ورزشی که از آنها بهعنوان سازمانهای بینالمللی ورزشی مرجع نیز نام برده میشود،
سازمانهایی هستند که مجموعهای از رشته های ورزشی را جهت ارائه ،اشاعه و توسعه در قالب رویدادهای
مختلف ورزشی و با عضویت کشورهای مختلف جهان اداره و هدایت میکنند .مرجع بودن این سازمانها به این
دلیل است که رویکرد آنها در ارائه و اداره ورزش معطوف بههمه کشورهای جهان و اکثریت رشتههای ورزشی
است .بههمین خاطر است که بخشبندیهای آنها نسبت به سایر سازمانهای بینالمللی موجود در ورزش جهان با
عنوان مرجع مشخص شده است .در این راستا در فصل حاضر چهار سازمان ورزشی بینالمللی بزرگ و مرجع
یعنی کمیته بینالمللی المپیک ،3کمیته بینالمللی پارالمپیک ،4انجمن بینالمللی ورزش برای همه 5و انجمن
بینالمللی بازیهای جهانی 6بهطور جامع معرفی میشوند.

3

)International Olympic Committee (IOC
(4 International Paralympic Committee) IPS
)5 The Association For International Sport for All ( TAFISA
)6 International World Games Association (IWGA
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 .1-7کمیته بینالمللی المپیک
کمیته بینالمللی المپیک یک نهاد بینالمللی غیرانتفاعی و غیر دولتی است که انجام وظایف ،مسؤلیتها و
تعهدات تعیین شده در منشور المپیک را عهده دار است و جنبش المپیک و فعالیتهای کمیته ملی المپیک
کشورهای عضو را نظارت و رهبری میکند .قدمت" جنبش المپیک " 7نوین به زمان تأسیس" کمیته بین المللی
المپیک

8

"باز میگردد .زمانی که جامعه فرانسه درگیر بحرانهای شدید سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بود،

کوبرتن این سازمان بینالمللی را تاسیس کرد تا از طریق بازیهای المپیک به بخشی از این بحرانها پایان
بخشد .کوبرتن معتقد بود ،از طریق ورزش ،بسیاری از بحرانهای اجتماعی قابل حل است و همچنین بیان
کرد ،ایجاد یک سازمان و نظام ورزشی کامالً رقابتآمیز ،میتواند جوانان فرانسه را تشویق و ترغیب و از
خواب غفلت بیدار کند .براساس نوشتههای "پیر دو کوبرتن  "،" 9المپیزم " 10ایدئولوژی و الگویی از افکاری
است که زندگی گروهی ،آرمانهای اجتماعی ،توزیع منابع و روابط میان جوامع و افراد را هدفگذاری میکند.
المپیزم بر این باور استوار است که ورزش باعث رشد مطلوب انسان میشود .این ایدئولوژی به روشنی در
منشور المپیک ،که زیربنای جنبش المپیک را تشکیل میدهد ،بیان شده است .منشور المپیک سندی است قانونی
که اصول اساسی و ارزشهای بنیادین جنبش المپیک را گرد هم آورده و ضمن اینکه بهعنوان اساسنامه کمیته
بینالمللی المپیک تلقی میگردد ،حقوق متقابل و تعهدات اصلی و نیز ضوابط فعالیت سازمانهای رسمی فعال
در عرصه ورزش جهان ،از جمله کمیتههای ملی المپیک را تبیین میکند ( قدمی و همکاران . )1393،
بارون پیر دو کوبرتن ،کمیته بینالمللی المپیک را در  23ژوئن سال  1894در دانشگاه سوربن پاریس بنیان
گذارد .معر فترین نماد جنبش المپیک ،حلقههای المپیک است که نشانه اتحاد پنج قاره المپیک و گردهمایی
ورزشکاران سراسر دنیاست .پنج رنگ حلق ها ،متشکل از آبی ،زرد ،سیاه ،سبز و قرمز ،به گونهای انتخاب شده است
که دست کم یکی از رنگهای موجود در پرچم هر یک از ملتهای دنیا را در بر گیرد.
خانواده المپیک افزون بر کمیته بینالمللی المپیک ،متشکل از" فدراسیونهای بین المللی  "،" 11کمیتههای
ملی المپیک " ،" 12فدراسیونهای ملی  ،"13باشگا ها و اعضای حقیقی از قبیل ورزشکاران ،مسؤالن ورزشی و
7

Olympic movement
)International Olympic Committee (IOC
9
Pierre de Coubertin
10
Olympism
11
)International Federations (IFs
8
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است .شکل  1-7ارتباط بین نهادهای مختلف مذکور را نشان میدهد .کمیته بین المللی المپیک ممکن است
نهادهای دیگری از جمله" آکادمی بینالمللی المپیک "14که در ارتباط با ورزش و همسو با آرمان های المپیک
باشند را به رسمیت بشناسد ( قدمی و همکاران . )1393،

شکل  .1-7جنبش المپیک
پایه و اساس هدایت اکثر سازمانهای ورزشی ،قانونی است که اغلب آنرا مقررات یا اساسنامه میگویند .همۀ
سازمانهای ورزشی المپیکی اساسنامه ای دارند که خط مشیها و ضوابط عملکرد سازمان را تبیین میکند .این
اساسنامه معموالً نیازمند تصویب رسمی افراد ذینفع خارج از سازمان ،از قبیل مقامات محلی مسؤل نیز میباشد .بدین
ترتیب ،چارچوبی قانونی شکل میگیرد که اساس فعالیتها و نحوۀ پیگیری تمام اموری که سازمان ورزشی المپیکی
با آن مواجه میشود را تشکیل میدهد.

12

)National Olympic Committees (NOCs
)National Federations (NFs
14
)International Olympic Academy (IOA
13
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 .1-1-7اساسنامۀ کمیتۀ بینالمللی المپیک
بازیهای المپیک متشکل است از بازیهای المپیک تابستانی و بازیهای المپیک زمستانی است .در اساسنامه،
عبارت بازیها به معنای بازیهای المپیک تابستانی و عبارت بازیهای زمستانی به معنای بازیهای
المپیک زمستانی بهکار میرود .عبارت المپیک نیز به یک دوره متوالی چهار ساله که از هر دوره بازی-
میگذرد،

ها

اطالق

میشود.

طبق

مفاد

منشور،

هر

گونه تبعیض

در

بازیها

نسبت

به

هر کشور یا هر شخص بهدالیل نژادی ،مذهبی و یا سیاسی ممنوع خواهد بود.
بر اساس مواد منشور المپیک موارد مذکور چنین تعریف شده است .دارنده امتیاز انحصاری در
مورد پرچم المپیک ،نماد المپیک و شعار المپیک ،کمیته بینالمللی المپیک است .پرچم المپیک متشکل از
یک زمینه سفید و بدون حاشیه است که در وسط آن پنج حلقه که از این پس حلقه های المپیک نامیده می
شود ،مرتبط با هم قرار دارند .رنگ آنها از چپ بهراست ،بهترتیب آبی ،زرد ،سیاه ،سبز و قرمز است.
حلقه آبی در سطحی باالتر و در طرف چپ پرچم ،نزدیک به میله پرچم قرار دارد .پرچمی که در سال 1924
توسط بارون پیر دو کوبرتن به کنگره پاریس تقدیم شد ،نمونه مقرر شده پرچم المپیک است .نماد
المپیک فقط شامل حلقهها میشود؛ اعم از اینکه رنگ واحد و یا رنگهای مختلفی داشته باشند .پرچم و
نماد المپیک مظهر اتحاد پنج قاره و تجمع قهرمانان سراسر جهان در بازیهای المپیک است که طی
آن ،بر طبق آرمان پیر دو کوبرتن ،با حفظ روحیه دوستی به مسابقههای برابر و صادقانه میپردازند.
شعار
طور

المپیک (سریع تر ،باالتر ،قویتر)
رسمی

در المپیک

به

اشتعال

بیانگر آرمان نهضت
در

میآید.

المیپک

شعله

است .شعله المپیک به-

المپیک ،

مشعل المپیک

و

تمام تشریفات المپیک تحت اختیار کمیته بینالمللی المپیک است.
کمیته بینالمللی المپیک یک سازمان دائمی است .این سازمان اعضای خود را از میان اشخاص
واجد شرایطی انتخاب میکند که بتوانند به زبان فرانسه یا انگلیسی تکلم کنند و همچینن شهروند و مقیم
کشوری باشند که کمیته ملی المیپک آن کشور توسط کمیته بینالمللی المپیک مورد شناسائی قرار گرفته باشد.
کمیته بینالمللی المیپک ،این اشخاص را طی تشریفات مختصری که ضمن آن ،تعهدات و مسؤلیتهای خود
را قبول میکند ،بهعضویت خود در میآورد .برای هر کشور فقط یک عضو در نظر گرفته میشود ،مگر در
مورد کشورهای بسیار بزرگ و فعال در نهضت المیپک و یا کشورهاییکه محل برگزاری بازیهای المیپک باشند.
در این صورت ،از آنها حداکثر دو عضو تعیین خواهد شد.
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برای اداره امور جاری کمیته بین المللی المپیک ( آی  .او  .سی ) وظایفی را که توسط اجالس ( آی  .او
سی) محول میشود  ،هیئت اجرایی انجام می دهد بهویژه وظایف زیر را عهده دار است:
 اجرای کامل قوانین را سرلوحه کار خود قرار دهد.
 دستور جلسه اجالس آی  .او  .سی را آماده سازد.
 اسامی افراد پیشنهادی خود را برای عضویت در آِ ی  .او .سی تسلیم کند.
 مسؤلیت امور مالی آی  .او .سی را برعهده دارد.
 گزارش مالی سالیانه را تنظیم میکند.
 رییس آی  .او  .سی را منصوب میکند.
 مسؤلیت نهایی را در اداره امور بر عهده دارد.
 طرح سازمانی آی  .او .سی را مورد تصویب قرار دهد.
 سوابق اداری آِی  .او  .سی را نگهداری کند.
فدراسیونهای بینالمللی ورزشی مسؤلیت رشته ورزشی مربوطه را در سطح بینالمللی بر عهده دارند و
تأسیس آنها باید بر طبق موازین نهضت المیپک مندرج در منشور باشد .بهرسمیت شناخته شدن هر
فدراسیون بینالمللی ورزشی از طرف کمیته بینالمللی المیپک است.
بهمنظور توسعه جنبش المیپک در سراسر جهان ،کمیته بینالمللی المیپک ،کمیتههای ملی المیپک را که
مجاز به استفاده از این نام هستند و بر اساس اصول و موازین آی .او .سی بهشکل قانونی تأسیس میشوند و
به اجرای قوانین و آئین نامههای آی .او .سی میپردازند ،مورد شناسائی قرار میدهد .هدف اصلی کمیته-
های ملی المیپک بر طبق اصول اساسی مندرج در قوانین حاضر ،توسعه و حراست از جنبش المیپک و امر
ورزش است.
کمیتههای ملی المیپک مقام منحصر بهفردی هستند که مسؤلیت نمایندگی کشورهای مربوط به خود را
در بازیهای المیپک و همچنین در سایر مسابقاتی که تحت سرپرستی آی .او .سی برگزار میشود،
ترتیبات الزم برای سازماندهی و برگزاری آنها را زیر نظر خواهند گرفت.
یکی از مهمترین بخشهای منشور المیپک تبیین موضوعات زیر است.
 مقررات احراز صالحیت
 محدودیت سنی
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 مقررات پزشکی
 نام نویسی ( جهت ورود ،مجازاتهای ناشی از تخلف از قوانین آِی  .او .سی
 مدیریت و سازماندهی بازیهای المیپک
 زمان و مدت برگزاری بازیهای المیپک
 انتخاب شهر میزبان شهر المپیک ( شهر المیپک به شهرهایی گفته میشود که میزبان بازی
های المیپک بودندهاند).
 کمیته تشکیالتی بازیهای المیپک
 دهکدههای المپیک
 کارمندان همراهان تیمها
 وابسته های ورزشی
 نمایشگاههای هنری
 رعایت قوانین آیِ  .او .سی
 هزینههای مسافرت
 مقررات فنی
 اسامی فدراسیون های بین المللی
 برنامه ورزشی
 پذیرش رشتهها و مسابقات آنها
 مسابقات قبل از المپیک
 برنامه المیپک
 ورودیه
 تعداد افراد
 تجدید نظر در برنامه المیپک
 ورزشهای نمایش
 تجهیزات و تاسیسات فنی
 ماموران فنی
 مقامات فنی و هیئت قضات
 رسانههای جمعی (چاپ  ،ضبط صدا و تصویر و پخش تلویزیونی )
 انتشار اخبار المیپک
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 اعتبار نامه
 مرجع نهایی
 انتشارات
 تبلیغات و اعالنات
 موزیک
 سرپرستی مسؤلیتهای قبل و بعد از بازیهای المیپک
 شناسائی رشتههای ورزشی
 تشریفات
 دعوتنامه
 مدارک هویت
 پرچم المیپک
 شعله المیپک
 مراسم افتتاحیه
 مدالها و دیپلم ها
 مراسم اعطای مدال به برندگان
 مراسم اختتامیه
 فهرست برندگان
 اردوگاه جوانان
آی.او.سی اعضای خود را از بین افرادی انتخاب میکند که به قابلیتهای آنها رسیدگی شده باشد .آنها باید
ملیت کشوری را داشته باشند که در آن اقامت دارند و یا کمیته ملی المپیکی داشته باشد که از طرف کمیته بین-
المللی المپیک به رسمیت شناخته شده باشد .رییس کمیته بین المللی المپیک میتواند به اجالس پیشنهاد کند که در
هر سال  10عضو جدید بپذیرد (.کمیته ملی المپیک ایران)1396 ،
کمیته بینالمللی المپیک در نخستین جلسهای که پس از هر المپیک برگزار میکند بهبررسی در مورد برنامه
المپیک میپردازد .برای آن که بتوان نام ورزشی را در برنامه المپیک نوشت ،به رأی اکثریت اعضا نیاز است .بر
اساس قوانین فعلی ،هر یک از ورزشهای المپیک که برای قرار گرفتن در مسابقات المپیک خاصی انتخاب
نشدهاند ،کماکان ورزش المپیک محسوب میشوند و ممکن است در مسابقات آتی بهشرط حصول رأی اکثریت در
برنامه المپیک جای گیرند .در هفدهمین جلسه کمیته ملی المپیک در سنگاپور ۲۶ ،ورزش برای قرار گرفتن در
برنامه المپیک  ۲۰۱۲لندن انتخاب شدند.
108

تا سال  ۱۹۹۲ورزشهای نمایشی نیز د ر برنامه المپیک قرار داشتند .هدف از گنجاندن این ورزشها در برنامه
المپیک آن بود که این ورزش ها بتوانند تماشاچیان بیشتری برای خود جذب کنند؛ اما برندگان ورزشهای نمایشی
قهرمان رسمی المپیک محسوب نمیشدند .در پارهای اوقات ورزشهای نمایشی تنها ورزشهایی بودند که در
کشور میزبان طرفدار داشتند ،اما ورزشهایی که در سطح بینالمللی مطرح بودهاند نیز در المپیک بهنمایش در
میآمدند .شماری از ورزشهای نمایشی از جمله بدمینتون و تکواندو سرانجام به عنوان ورزشهای مدال گیر و
رسمی وارد برنامه المپیک شدند.
سازمانهای ورزشی المپیکی سازمانهایی هستند که در رابطه با ورزشهای المپیکی فعالیت مینمایند (منظور از
ورزش های المپیکی در اینجا 35 ،رشته ورزشی فعال در برنامه بازیهای المپیک تابستانی و زمستانی بهعالوه 29
رشته ورزشی هستند که در برنامه بازیها قرار ندارند ،ولی از سوی کمیته بینالمللی المپیک ،بهرسمیت شناخته شده-
اند) .سازمانهای ورزشی المپیکی ،مشتمل بر کمیتههای المپیک در سطوح ملی ،قارهای و جهانی و نیز فدراسیونهای
ملی )NFs(15و فدراسیونهای بینالمللی )IFs( 16میباشند ( قدمی و همکاران.)1393 ،

 .2-1-7رشتههای ورزشی بازیهای زمستانی
رشتههای ورزشی بازیهای زمستانی المپیک به شرح ادامه است.
 سکی آلپاین
 ورزش دوگانه
 بابسلد
 اسکی صحرانوردی
 کرلینگ
 اسکیت نمایشی
 هاکی روی
 لژسواری
 نوردیک ترکیبی
 اسکیت سرعت مسیر کوتاه
)15 National Olympic Committees (NOCs
)16 International Federations (IFs
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 اسکلتون
 پرش با اسکی
 اسنوبرد سواری
 اسکیت سرعت

 .3-1-7رشتههای ورزشی بازیهای المپیک تابستانی
 آبهای آرام (کانوئینگ)
 بادبانی
 بدمینتون
 بسکتبال
 بوکس
 تکواندو
 تنیس
 تنیس روی میز
 تیراندازی
 تیراندازی با کمان
 جودو
 دوچرخهسواری
 دوومیدانی
 روئینگ
 ژیمناستیک
 سهگانه
 سوارکاری
 شمشیربازی
 شنا
 فوتبال
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 کشتی
 هندبال ،هاکی
 والیبال
 ورزشهای پنچگانه
 وزنهبرداری
 .4-1-7سازمانهای ورزشی تابعه کمیته بینالمللی المپیک
عالوه بر موارد مذکور ،سازمانهای دارای اهداف و فعالیتهای مکمل در عرصه ورزشهای المپیکی را هم شامل
می شود .مانند انجمن فدراسیونهای بینالمللی بازیهای المپیک تابستانی ،(ASOIF)17مجمع فدراسیونهای
بینالمللی ورزشیهای زمستانی ،(AWSF ) 18انجمن فدراسیونهای ورزشی بینالمللی مورد تائید کمیته بین-
المللی المپیک

19

( ، )ARISFانجمن عمومی فدراسیون های ورزشی بین المللی )  ،20 (GAFISانجمن کمیته-

های ملی المپیک) ،21 (ANOC /ACNOانجمن کمیتههای ملی المپیک افریقا  ،(ANOCA)22کمیته ملی المپیک
اروپا  ، (EOC)23سازمان ورزشی پان امریکن  ،(PASO)24انجمن کمیتههای ملی المپیک اقیانوسیه  (ONOC)25و
شورای المپیک اسیا .)OCA(26
 .5-1-7اتحادیه فدراسیونهای ورزشی بینالمللی ()Sport Accord
این سازمان حمایتی که به اسپورت آکورد معروف است ،متشکل از تمامی فدراسیونهای ورزشی بینالمللی
المپیکی و غیر المپیکی است که از طرف کمیته بینالمللی المپیک بهرسمیت شناخته شدهاند .این سازمان در واقع
همان انجمن عمومی فدراسیونهای ورزشی بین المللی ( )GAISFاست که در سال  2009تغییر نام یافته
است(اسپرت آکورد.)1396 ،

17 Association of Summer Olympic International Federation
18 Association of national Winter Olympic Committees
19 ASSOCIATION OF THE IOC recognized international sports federations
20 GENNERAL ASSOCIATION OF INTERNATIONAL SPORTS FEDERATION
21 Association of national Olympic Committees
22 Association of National Olympic Committees of Africa
23 European Olympic Committees
)24 The Pan American Sports Organization (PASO
25 Oceani National Olympic Committe
26 OLYMPIC COUNCIL OF ASIA
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 .6-1-7انجمن فدراسیونهای ورزشی بین المللی مورد تأیید آی .اُ .سی ()ARISF
این انجمن غیر دولتی و غیرانتفاعی ،متشکل از فدراسیونهای ورزشی بینالمللی است که مورد تأیید کمیته بین-
المللی المپیک هستند و از طرف این سازمان بهرسمیت شناخته شدهاند ،اما رشته ورزشی آنها در برنامه بازیهای
المپیک قرار ندارد (انجمن فدراسیونهای ورزشی بین المللی. )1396 ،

 .7-1-7انجمن فدراسیونهای بین المللی بازیهای المپیک تابستانی ()ASOIF
این انجمن غیر انتفاعی  ،متشکل از فدراسیون های بین المللی ورزشی است که رشته آنها در برنامه بازی های
المپیک تابستانی قرار دارد و مهمترین اهداف آن جمع آ وری اطالعات مربوط به هر یک از رشته های ورزشی و
توزیع بین اعضاء و سایر ارگان های بین المللی ورزشی و نیز گردهمایی فدراسیون های بین المللی عضو می
باشد(انجمن فدراسیونهای بین المللی بازیهای المپیک تابستانی.)1396 ،
 .8-1-7انجمن کمیتههای ملی المپیک ()ANOC
این انجمن که دفتر آن در پاریس قرار دارد به منظور توسعه همکاری و مبادله اطالعات بین کمیته های ملی المپیک
و ارائه طرح ها و پیشنهادات الزم به کمیته بین المللی المپیک تشکیل شده است .انوک در هر یک از پنج قاره
جهان دارای زیر مجموعه ای است که مسئولیت صیانت از اهداف منشور المپیک و ارتباط با کمیته های ملی
المپیک کشورهای هر قاره را دارند(انجمن کمیتههای ملی المپیک .)1396،این زیر مجموعهها عبارتند از:


شورای المپیک آسیا ()OCA



کمیته های ملی المپیک اروپا ()EOC



انجمن کمیته های ملی المپیک آفریقا ()ANOCA



سازمان ورزش های پان امریکن ()PASO



کمیته های ملی المپیک اقیانوسیه ()ONOC
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 .9-1-7شورای المپیک آسیا
 OCAمخفف کلمه شورای المپیک آسیا است .قبل از شکلگیری شورای المپیک آسیا ( )OCAسازماندهی بازی-
های آسیایی بر عهده فدراسیون ورزشکاران آسیا بود که بعدها نام خود را به فدراسیون بازیهای آسیایی)AGF( 27
تغییر داد ،بود .فدراسیون بازیهای آسیایی در سال  1949بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شد .ولی دارای یک
مقرر دائمی نبوده و در هر کشور میزبانی که بازیها در آن برگزار میشد ،تشکیل میگردید .برای تکامل اهداف
فدراسیون بازیهای آسیایی تصمیم به اصالح اساسنامه کردند که در نتیجه شورای المپیک آسیا ( )OCAتأسیس
شد.
در نشست شورای فدراسیون بازیهای آسیا ( )AGFدر  26نوامبر  1981واقع در دهلی نو که با حضور
نمایندگان کمیته ملی المپیک آسیا برگزار شد ،این تصمیم که مبتنی بر تاسیس شورای المپیک آسیا ()OCAگرفته
شد .در این جلسه اولین قوانین و اساسنامه این شورا برنامهریزی ،تصویب و تأیید شد و مقرر گردید بعد از نهمین
دوره بازیهای آسیایی شروع بهکار کند.
شورای المپیک آسیا ( )OCAرسماً در  16نوامبر  1982در دهلی نو تاسیس شد و مقرر دائمی آن در کویت
است .در زمان تاسیس  34عضو کمیته ملی المپیک ( )NOCحضور داشتند که بهعنوان اعضای موسس نام برده
میشوند.
هدف اصلی شورای المپیک آسیا ) (OCAرعایت و تقویت اصول المپیک مشخص شده در منشور المپیک
است ،همچنین هماهنگی بازیهای آسیایی و کمک بهحل مشکالت ورزشی بهوجود آمده در میان کشورهای
آسیاست.
شورای المپیک آسیا کنترل کننده و بدنه اصلی ورزش در آسیا است و پنجمین انجمن قارهای بهرسمیت شناخته
شده توسط کمیته بین المللی المپیک است.

27 Asian Game Federations
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شکل  .2-7نماد شورای المپیک آسیا
اصول اساسی شورای المپیک آسیا کمک بهتوسعه کیفیت اخالقی و فیزیکی از طریق رقابت عادالنه در ورزش
برای ترویج احترام بین المللی ،دوستی ،حسن نیت به برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در بین جوانان آسیاست .نماد
شورای المپیک آسیا خورشید درخشان در رنگ قرمز با  16اشعه و یک دایره سفید در وسط خورشید است .آرم
شورای المپیک آسیا بهصورت رسمی در25امین نشست مجمع عمومی در دوم دسامبر  2006که در دوحه برگزار
شد ،تصویب گردید .آرم شورای المپیک آسیا تشکیل شده از نماد اوکا محاصره شده توسط شاهین و اژدها و در
زیر آن حلقه های المپیک و در زیر آن شورای المپیک آسیا نوشته شده است .اژدها در شرق و جنوب شرق آسیا
نشان دهنده ،خوش بختی ،فراوانی ،موفقیت ،قدرت ،شجاعت ،نجابت ،تطبیقپذیری و پویایی است .شاهین ،در
مناطق کوهستانی هیمالیا در جنوب و آسیای مرکزی و همچنین در غرب آسیا نشان دهنده ،دقت ،فضل ،قدرت،
وفاداری ،چشم انداز ،سرعت ،ورزشی و استقامت ،است .آرم تنها مشخصه از شورای المپیک آسیا و یک عالمت
تجاری ثبت شده است" .همیشه به پیش" شعار شورای المپیک آسیا است که مشخصه دیگر شورا میباشد.

شکل  .3-7آرم شورای المپیک اسیا
شورای المپیک آسیا تنها سازمان مسؤل در بازیهای مختلف در قاره آسیا و نماینده رسمی مقامات کمیته بینالمللی
المپیک در قاره آسیاست و وظیفه هماهنگ کردن فعالیتهای کشورهای آسیایی در زمینه ورزش ،توسعه ورزش،
تشویق به ساخت و افزایش امکانات ورزشی ،بهبود استانداردهای عملکردی ،تقویت روحیه بازی جوانمردانه،
تشویق به برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا ،آگاهی بخشی از منافع ورزش و سالمت فیزیکی به مردم آسیا ،همکاری
با مقامات دولتی و شرکتهای خصوصی در ترویج ورزش بدون تعصب با پایبندی به اصول المپیزم ،اقدام
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انضباطی علیه اعضاء خاطی ،برگزاری منظم بازیهای آسیایی هر چهار سال مطابق اصول ،اهداف ،قوانین ،مقررات
شورای المپیک آسیا و ایجاد رقابت عادالنه و برابر برای همه اعضای واجد شرایط رقابت ،برگزاری منظم جشن-
های بازیهای زمستانی آسیا هر چهار سال مطابق اصول ،اهداف ،قوانین ،مقررات شورای المپیک آسیا و ایجاد
رقابت عادالنه و برابر برای همه اعضای واجد شرایط رقابت ،برگزاری منظم مسابقات بازیهای داخل سالن و
هنرهای رزمی آسیا هر چهار سال مطابق اصول ،اهداف ،قوانین ،مقررات شورای المپیک آسیا و ایجاد رقابت
عادالنه و برابر برای همه اعضای واجد شرایط رقابت ،برگزاری منظم مسابقات بازیهای جوانان آسیا هر چهار سال
مطابق اصول ،اهداف ،قوانین ،مقررات شورای المپیک آسیا و ایجاد رقابت عادالنه و برابر برای همه اعضای واجد
شرایط رقابت ،برگزاری منظم مسابقات بازیهای ساحلی آسیا هر دو سال مطابق اصول ،اهداف ،قوانین ،مقررات
شورای المپیک آسیا و ایجاد رقابت عادالنه و برابر برای همه اعضای واجد شرایط رقابت ،ترویج و توسعه جنبش
المپیک و آرمانهای اصیل آن در میان مردم آسیا ،حل مشکالت ورزشی بهوجود آمده در میان اعضا و دیگر
کشورهای آسیایی ،ایجاد ملزومات الزم برای تحقق اصول و اهداف شورای المپیک آسیا ،قانونمداری در مقابل هر
نوع تبعیض مؤثر بر جنبش المپیک در آسیا ،جلوگیری از هر گونه سوء استفاده سیاسی یا تجاری از ورزش و
ورزشکاران آسیا ،تشویق و حمایت از فعالیت سازمانهای ورزشی و عمومی برای ساخت آینده حرفهای و
اجتماعی ورزشکاران ،تشویق و حمایت از موضوعات مهم (به عنوان مثال زنان و ورزش در تمام سطوح ،ورزش
برای همه ،مسائل محیط زیست ،ورزش با فرهنگ و آموزش و پرورش و صلح از طریق ورزش) ،تشویق و حمایت
از فعالیتهای آکادمی المپیک آسیا و نهادهای دیگر در خصوص آموزش در سطح المپیک و نهایتاً مبارزه با
دوپینگ و تمام انواع مواد ممنوعه را با اتخاذ یک رویکرد فعال بهعهده دارد.
از ارکان شورای المپیک آسیا می توان ،رئیس ،هیئت اجرایی و مجمع عمومی را نام برد ،اعضایی که در مجمع
عمومی شرکت میکنند ،شامل ،کمیتههای ملی المپیک آسیایی که شورای المپیک آسیا را تشکیل میدهند( هر
کمیته ملی المپیک میتواند دارای  3نماینده با یک حق رأی باشد) ،اعضای هیئت اجرایی ،رئیس و معاون افتخاری
شورای المپیک آسیا ،اعضای کمیته بین المللی المپیک و همبستگی المپیک ،رئیس و دبیر کل کشور میزبان بازی-
های شورای المپیک آسیا می باشند .البته رئیس یا دبیر کل فدراسیون بینالمللی یا یک نماینده از آنها از آسیا و
کنفدراسیونهای آسیایی ممکن است دعوت به شرکت در جلسات مجمع عمومی با هزینه خود و بدون حق رأی
شوند.
مجمع عمومی باید جلسات خود را هر سال در زمان و مکانی که رئیس شورای المپیک آسیا تعیین میکند
برگزار نماید .وظایف مجمع عمومی شورای المپیک آسیا شامل ،انتخاب یک مقرر دائمی ،انتخاب اعضای هیئت
اجرایی ،تصویب صورت حسابهای مالی و تخمین بودجه سالهای آینده ،انتخاب کشور میزبان برای بازیهای
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آسیایی ،پذیرش اعضای شورای المپیک آسیا با رای دو سوم اعضای مجمع عمومی ،اخراج اعضا با کسب رأی
دو -سوم اعضای مجمع عمومی ،پیشنهادهای مطرح شده توسط هیئت اجرایی برای پذیرش یا رد ،با رأی دو-سوم
اعضای مجمع عمومی و تصویب نمایندگان هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا.
هیئت اجرایی بدنه اصلی سازمان و عامل کنترل کننده میباشد و باید حداقل سالی یکبار برای تصمیمگیری
تشکیل جلسه دهد .از اعضای تشکیل دهنده هیئت اجرایی میتوان رئیس ،پنج نایب رئیس ،دبیرکل ،خزانهدار،
رؤسای کمیتههای دائمی انتخاب شده توسط مجمع عمومی ،مدیر فنی شورای المپیک آسیا را نام برد .تصمیمات
گرفته شده توسط هیئت اجرایی برای تصویب یا اطالع رسانی به مجمع عمومی ارسال میشود .هیئت اجرایی باید
بر بازیهای شورای المپیک آسیا نظارت داشته باشد .هیئت اجرایی باید برای بازاریابی بازیهای شورای المپیک
آسیا (فروش حق پخش رسانهای و دیگر مسائل تجاری) تصمیمگیری کند .هیئت اجرایی باید نسبت به اخذ
حسابرس بهنام شورای المپیک آسیا اقدام کند .هیئت اجرایی میتواند در صورت رعایت نکردن قوانین و مقررات
شورای المپیک آسیا توسط اعضا ،از شرکت در بازیهایی که کمیته سازماندهی آنها را انجام میدهد ممانعت کند.
نمایندگان عضو شورای المپیک آسیا باید با قوانین فدراسیون بین المللی و فدراسیون آسیایی مربوطه آشنا
باشند و توسط فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیایی بهرسمیت شناخته شود .همچنین باید مسؤل تمام امور
مربوط به بازیهای شورای المپیک آسیا در کشور خود باشند .همه ترتیبات مربوط به مشارکت کشورها در بازی
شورای المپیک آسیا و ارتباطات با نمایندگان است .نماینده باید بهطور کامل مستقل و مختار باشد و در برابر تمام
فشارهای سیاسی ،مذهبی و یا تجاری مقاومت نماید .عضوی که به مبانی المپیزم پایبند نیست و عدم مطابقت با
قوانین اساسی ،اهداف عمومی و تصمیمات هیئت اجرایی و شورای المپیک آسیا دارد ،باید جریمه شود .مجازات
ممکن است یک هشدار ،سرزنش یا تعلیق برای یک دوره محدود باشد که این تصمیم توسط هیئت اجرایی تأیید
خواهد شد .هر عضو شورای المپیک آسیا که موظف به شرکت در بازی شورای المپیک آسیا است .اگر بدون هیچ
دلیل معتبری در مجمع عمومی شرکت نکند یا تیم خود را از مسابقات شورای المپیک آسیا خارج کند بنا به تصمیم
هیئت اجرایی ممکن است ،حقوق عضویت و رأی خود را از دست دهد.
هر عضو از شورای المپیک آسیا باید بهشدت به اساسنامه شورای المپیک آسیا (منشور المپیک) پایبند باشد.
هر گونه تصمیمگیری هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا برای نمایندگان الزام آور و اجباری خواهد بود .عدم
پایبندی به اساسنامه شورای المپیک آسیا (منشور المپیک) و تصمیم هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا ممکن است
موجب تحریم ،تعلیق یا رد صالحیت ،توسط شورای المپیک آسیا شود .هر عضو معلق شده (کمیتههای ملی
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المپیک) توسط شورای المپیک آسیا قادر به استفاده از پرچم کشور خود برای شرکت در بازی های شورای المپیک
آسیا و دیگر مسابقات زیر نظر شورای المپیک آسیا نخواهد بود.
دولت یا مقامات دولتی نباید نامزد کمیته ملی المپیک شوند ،با این حال کمیتههای ملی المپیک ممکن است
براساس صالحدید ،تصمیم به انتخاب یک نماینده از مقامات دولتی کنند .نمایندگان دولت و یا مقامات دولتی
بدون هیچ گونه حق رأی می توانند در جلسات کمیته ملی المپیک شرکت کنند.
اگر شخصی عضو کمیته ملی المپیک نسبت به اساسنامه کمیته ملی المپیک جرمی در رابطه با یک مسأله مهم یا
تخلف نموده باشد ،باید فوراً استفعا داده و گرنه معلق گشته و واجد شرایط برای شرکت در رویدادها و مسابقات
و نمایندگی مربوط به کمیته ملی المپیک و شورای المپیک آسیا نخواهد بود .اگر فرد عضو شورای المپیک آسیا یا
کمیسیون یا هیئت اجرایی باشد ،باید فوراً از عضویت استفعا داده یا معلق خواهد شد.
هر عضو کمیته ملی المپیک که اساسنامه کمیته ملی المپیک یا قانون شورای المپیک آسیا یا اصول اخالقی را
نقض کند ،باید سریعاً استفعا داده و نامزد شرکت در مسابقات یا رویدادها یا نماینده کمیته ملی المپیک یا شورای
المپیک آسیا نخواهد بود .هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا باید مد ت تعلیق را مشخص کند .تمام کمیتههای ملی
المپیک اعضا موظف به رعایت اصول اخالقی شورای المپیک آسیا هستند.
عضویت در شورای المپیک آسیا با داشتن حق رأی برای کمیتههای ملی المپیک آسیا وابسته به شورای المپیک
آسیا است .هر عضو کمیته ملی المپیک میتواند  3نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی معرفی کند .هر
نماینده شرکت در مجمع عمومی باید تبعه کشور خودش و از اعضای کمیته ملی المپیک خودشان باشد .هر عضو
کمیته ملی المپیک باید فقط دارای یک رأی بیطرف در هر جلسه مجمع عمومی باشد .کسانی که عضو کمیته ملی
المپیک آسیا و بنیانگذار شورای المپیک آسیا هستند ،بهطور خودبخود بهعنوان اعضای شورای المپیک آسیا در نظر
گرفته می شوند ،جدا از این افراد بنیانگذار دیگر کمیتههای ملی المپیک آسیا برای درخواست عضویت باید بررسی
و واجد شرایط شوند.
هیچ عضو مطرود نباید در رأیگیری حضور داشته باشد ،مگر اینکه هیئت اجرایی و مجمع عمومی شرایط را
نقض کنند.
بازیهای شورای المپیک آسیا به بازیهای زمستانی ،بازیهای ساحلی ،بازیهای جوانان آسیا ،بازیهای
آسیایی ،بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی تقسیم میشوند.
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شورای المپیک آسیا دارای  17کمیته است .هر کمیته از یک رئیس و  5عضو تشکیل شده است .رئیس توسط
مجمع عمومی انتخاب شده و باید عضوی از هیئت اجرایی باشد 5 .عضو باید نماینده  5منطقه شورای المپیک
آسیا بوده که توسط هیئت اجرایی انتخاب میشوند .رئیس و اعضای هر کمیته برای  4سال انتخاب میشوند .این
کمیته ها شامل کمیته ورزشکاران ،کمیته فرهنگی ،کمیته آموزش ،کمیته مالی ،کمیته اطالعات و آمار ،کمیته رسانه،
کمیته پزشکی ،کمیته قوانین ،کمیته ورزش ،کمیته ورزش همگانی ،کمیته ورزش و محیط زیست ،کمیته زنان و
ورزش ،کمیته مشورتی ،کمیته هماهنگی ،کمیته روابط بینالملل ،کمیته صلح از طریق ورزش و کمیته اخالق
هستند.
شورای المپیک آسیا داری  20کنفدراسیون است که شامل فوتبال ،اسکی روی آب ،پنانکوی آسیایی ،موندیال،
مسابقات سه گانه آسیایی( شنا ،دوچرخه سواری ،دویدن) ،کوراش(نوعی کشتی) ،دوچرخه سورای ،بولس(بولینگ
فرانسوی) ،بدمیتون ،سافتبال ،تیراندازی ،مسابقات پنجگانه(اسب سواری ،شنا آزاد ،دو و میدانی ،تیراندازی با
تپانچه ،شمشیر بازی) ،گلف ،بیلیارد ،شمشیر بازی ،اسکیت ،والیبال ،قایقرانی ،کیک بوکسینگ و بوکس است.
اهداف کنفدراسیونها در بخش قاره ای همان وظایف کمیته قوانین ،کمیته هماهنگی و کمیته ضد دوپینگ
است .کسانی که عضو کمیته ملی المپیک آسیا و بنیانگذار شورای المپیک آسیا هستند ،بهطور خودبخود بهعنوان
اعضای شورای المپیک آسیا در نظر گرفته میشوند .شورای المپیک آسیا دارای  45کمیته ملی المپیک ()NOC
است که  44کمیته آن بهوسیله کمیته بین المللی بهرسمیت شناخته شده است ،بهجز ماکو از چین که در بازیهای
المپیک در هیچ سطحی شرکت نمیکند ،اما شرکت کنندگان در بازیهای شورای المپیک آسیا و کمیتههای ملی
المپیک اخیر بهوسیله شورای المپیک آسیا در سال  2002بهرسمیت شناخته شدند(شورای المپیک آسیا.)1395 ،
با توجه به این که انجمن کمیتههای ملی المپیک افریقا  ،کمیته ملی المپیک اروپا  ،سازمان ورزشی پان امریکن و
انجمن کمیتههای ملی المپیک اقیانوسیه فعالیت و ساختار مشابه با شورای المپیک آسیا دارند از تشریح آنها
صرفنظر شده است.

 .2-7کمیته بینالمللی پارالمپیک
قرن  18و  19میالدی زمانی بود که تأثیر ورزش در سالمت معلولین کامالً شناخته شده بود .بعد از جنگ جهانی
اول فیزیوتراپی و ورزش درمانی به اندازه ارتوپدی و جراحی مهم شده بودند .در سال  1888کلوپ ناشنوایان در
برلین آغاز بهکار کرد .کمیته بین المللی ورزش ناشنوایان ) (CISSدر سال  1922تاسیس شد .ولی افراد ناشنوا با
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دیگر معلولین همراه نشدند و هم اکنون نیز مسابقات جهانی مربوط به خود را با نام ” مسابقات خاموش” برگزار
میکنند .بعد از جنگ جهانی دوم بهدلیل تعداد زیاد معلولین جنگی ،ورزشهای افراد معلول جسمی – حرکتی پا
بهعرصه وجود نهاد .در تحقیقاتی که برای سالمتی این افراد انجام شد ،مشخص گردید که ورزش یکی از بهترین
درمانهای معلولیت است .در سال  1944دکتر” لودویگ گوتمن” بر اساس درخواست دولت بریتانیا ،بیمارستان
"استوک مندویل" که یک مرکز جراحی نخاعی بود را تاسیس کرد .در این مرکز ورزش یکی از درمانهای مؤثر
معلولین بهحساب میآمد.
ورزش درمانی قدم اول برای ابداع ورزش های معلولین بود که سپس به مسابقات و رقابتهای ورزشی ختم شد.
در  28جوالی سال  ،1948روز افتتاحیه بازیهای المپیک  1948لندن همزمان بود با افتتاح بازیهای استوک
مندویل که در حقیقت در این روز ورزشهای با ویلچر آغاز شد .در سال  1952سربازان معلول دانمارکی به
ورزش معلولین پیوستند و کمیته رقابتهای بینالمللی ” استوک مندویل” را تاسیس کردند .در سال  ،1960تحت
نظارت و حمایت فدراسیون جهانی سربازان قدیمی گروه تحقیقی بینالمللی ورزش معلولین جهت مطالعه و
تحقیقات ورزش معلولین تاسیس شد و سپس در سال  1964به افتتاح سازمان بین المللی ورزش های معلولین
)(IOSDsختم شد.
در ابتدا  16کشور به عضویت سازمان بین المللی ورزش های معلولین درآمدند و باعث الحاق ورزش های
نابینایان و ورزشهای افراد قطع عضو به پارالمپیک  1976تورنتو و معلولین ذهنی در مسابقات سال  1980در
“آرنهیم” شد .هدف از برگزاری مسابقات این بود که تمامی انواع ورزشهای معلولین را در بر گیرد و بهعنوان یک
کمیته هماهنگ کننده فعالیت داشته باشد .به هر حال دیگر سازمانهای مربوط به معلولین مانند فدراسیون بینالمللی
ورزش های نابینایان( )IBSAو انجمن بین المللی ورزش ها و تفریحات مبتالیان به فلج مغزی (. )CP-ISRAدر
سالهای  1978و  1980تاسیس شدند.
چهار سازمان بینالمللی فعال در ورزش معلولین یعنی انجمن بین المللی ورزش ها و تفریحات مبتالیان به فلج
مغزی ( ،)CP-ISRAفدراسیون بینالمللی ورزش های نابینایان( ،)IBSAفدراسیون بینالمللی ورزشهای کم توانان
ذهنی( )INAS-FIDو فدراسیون بینالمللی ورزش های افراد ویلچری و قطع عضو( )IWASنیاز به هماهنگی،
مدیریت و حاکمیت کارآمدتر را احساس نمودند لذا داشتن تشکیالتی واحد و هماهنگ با ( IOCکمیته بینالمللی
المپیک) منجر به تشکیلکمیته هماهنگی بینالمللی سازمان هایجهانی ورزش های معلولین ( )ICCدر سال ۱۹۸۲
شد .در سالهای بعد کشورهای عضو خواستار حضور بیشتر و داشتن نماینده بیشتر در سازمانها شدند که این امر
به تأسیس موسسه مردمی در سال  1989به نام کمیته بینالمللی پارالمپیک شد که جایگزین سازمان هایجهانی
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ورزش های معلولین ()ICCشد و تا امروز این موسسه تنها سازمان چند منظوره رشتههای ورزشی معلولین در
جهان است .
کمیته بینالمللی پارالمپیک )IPC( ،به عنوان سازمان جهانی متولی جنبشپارالمپیک میباشد IPC .بازی
هایپارالمپیک
تابستانی و زمستانی را سازماندهی و مسابقات قهرمانی جهان و سایر مسابقات را نیز نظارت و هماهنگ مینماید.
کمیته بینالمللی پارالمپیک یک نهاد بینالمللی غیرانتفاعی و بدون حاکم جهانی برای مسابقات پارالمپیک است که
توسط  ۱۷۴نماینده از کمیتههای ملی پارالمپیک ( )NPCsاز پنج قاره و چهار فدراسیون بین المللی ورزشهای
معلولین ( )IOSDsو پنج نماینده از سازمانهای منطقهای تشکیل شده است و اداره میشود .کمیته بینالمللی
پارالمپیک بهعنوان فدراسیون بینالمللی عهدهدار سازماندهی بازیهای پارالمپیک در نه رشته ورزشی است.
کمیته بینالمللی پارالمپیک در  ۲۲سپتامبر سال  ۱۹۸۹در شهر دوسلدورف آلمان تأسیس شد و دفتر مرکزی
کمیته بینالمللی پارالمپیک در شهر بن آلمان قرار دارد.
اصطالح پارالمپیک از ترکیب لغات یونانی "پارا" به معنای "کنار" یا "موازی" و "همراه" و المپیک بهوجود آمده
است تا به این ترتیب نزدیکی و اهمیت نهضت المپیک و معلولین نشان داده شود.
کمیته بینالمللی پارالمپیک سازمانی برای دستیابی به اعتالی ورزش و توسعه فرصتهای ورزشی برابر برای
تمامی افراد دارای معلولیت از سطح مبتدی تا سطح نخبه است که ترویج ارزشهای پارالمپیک شامل جرأت ،اراده،
الهام بخشی و برابری جزء مأموریتهای اصلی آن محسوب میشود و بهعنوان سازمان جهانی متولی جنبش
پارالمپیک شناخته شده است .مأموریت این کمیته فعال کردن ورزشکاران پارالمپیک برای رسیدن به تعالی ورزشی
و الهام بخشی و ایجاد اشتیاق جهانی است .بهعالوه کمیته بینالمللی پارالمپیک با ترویج اهمیت پارالمپیک در
ایجاد فرصتهای ورزشی برای همه افراد با ناتوانیهای مختلف از مبتدی تا سطح نخبگان میکوشد.
مجمع عمومی کمیته بینالمللی پارلمپیک عالیترین مرجع تصمیمگیری ورزش های معلولین است که توسط یک
هیأت رئیسه و کمیته اجرایی اداره میشود و مقر آن در شهر بن آلمان می باشد.
دکتر رابرت استید وارد اولین رئیس کمیته بینالمللی پارلمپیک بود که تا سال  2001این مسؤلیت را بهعهده
داشت.

120

نیاز به ورزش و تأثیر سالمتی آن در افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سالم احساس میشود  .بیتردید ورزش،
عاملی است که معلوالن را بهسطح جامعه میکشاند و آنان را در انجام فعالیتها مستقل میسازد .امروزه افراد
معلول در سطح وسیعی در فعالیتهای اجتماعی و مسابقات شرکت دارند و هویت خود را بهجامعه شناساندهاند.
هم اکنون  100سال از ابداع ورزشهای معلولین میگذر.د
طبق اساسنامه ،سازمان ورزشهای معلولین دارای اهداف و اصول ذیل است.
 نماینده بینالمللی ورزش معلولین بر اساس استانداردهای پارالمپیک
 مسؤل تصویب ،نظارت و هماهنگی مسابقات پارالمپیک تابستانی و زمستانی
 مسؤل هماهنگی جدول مسابقات رشتههای ورزشی معلولین در سطح بینالمللی و منطقهای و تضمین
پوشش کامل کلیه نیازهای فنی – ورزشی در کلیه گروههای معلولین
 تالش در جهت الحاق رشتههای ورزشی معلولین به فعالیتهای ورزشی افراد سالم با حفظ هویت اصلی
رشتههای ورزشی معلولین
 ارتباط با کمیته بینالمللی المپیک و دیگر سازمانهای بینالمللی ورزشی جهت دستیابی به این اهداف و
اصول
 تشویق و حمایت از برنامهها و فعالیتهای توانبخشی ،تحصیلی ،تحقیقی در جهت اهداف سازمان
 ارتقاء ورزش معلولین در تمامی گروههای معلول بدون در نظر گرفتن تبعیضات سیاسی ،مذهبی،
اقتصادی ،معلولیتی ،جنسیتی و قومی
 فراگیر کردن موفقیتهای مناسب جهت شرکت هر چه بیشتر معلولین در ورزش و طرحریزی هر چه بیشتر
برنامههای آموزشی جهت باال بردن و شکوفایی استعدادهای آن
 الحاق هر چه بیشتر ورزشکاران معلول با معلولیت شدید و حضور زنان ورزشکار در رقابتهای زمستانی
و تابستانی پارالمپیک
 تالش هر چه بیشتر جهت نیل به اهداف و اصول سازمان
لوگوی کمیته بینالمللی پارلمپیک از سه رنگ سبز  ،قرمز و آبی تشکیل شده است که این سه رنگ سمبل سه
مشخصه انسان یعنی فکر ،جسم و روح است .در سال  1988و در بازیهای المپیک تابستانی سئول این لوگو برای
اولین بار استفاده شد (کمیته بینالمللی پارالمپیک.)1395 ،
با توجه به رشد چشمگیر فعالیتها و پیچیدگی فزاینده خدمات ،سازمان بر آن شد تا از نیروی کاری داوطلب در
سطح وسیع و گسترده در این دفتر استفاده کند .با کمک مالی دولت آلمان و شهر بن ،توسعه دفتر مرکزی انجام شد
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و ساختمان این مرکز مورد بازسازی قرار گرفت تا تمامی تسهیالت برای معلولین در نظر گرفته شود و باالخره دفتر
مرکزی کمیته بینالمللی پارلمپیک رسما در تاریخ  3سپتامبر  1999گشایش یافت.
 1960اولین دوره بازیهای پارالمپیک بالفاصله بعد از بازیهای المپیک در رم ایتالیا برگزار شد .از آن سال
بازیهای پارالمپیک هر  4سال یکبار بهطور منظم برگزار و با برگزاری اولین دوره پارالمپیک زمستانی در سال
 1976سوئد ارتقاء کیفی و کمی آن همچنان ادامه دارد.
اعضای فعلی کمیته بین المللی پارالمپیک شامل رئیس سازمانهای المپیکی( بهصورت " "ex officioیعنی
اعضای حقوقی یا منصبی) ،اعضای کمیسیون ورزشکاران(که برای دورههای هشت ساله برگزیده میشوند)،
اعضای افتخاری(بیشتر اعضای افتخاری اعضای سابق هستند که پس از پایان دورهشان افتخاری شدهاند) و رییس
افتخاری میباشد.
ورزش های پارالمپیک شامل بدمینتون ،بسکتبال با ویلچر( رشته بسکتبال با ویلچر در سال  1960همزمان با
بازیهای پارالمپیک رم معرفی گردید) ،بوچیا (رشته بوچیا در سال  1984میالدی فعالیت خود را تحت پوشش
انجمن بین المللی ورزش ها و تفریحات مبتالیان به فلج مغزی ( )CP-ISRAآغاز نمود و از ابتدای سال  2013به-
عنوان یک فدراسیون جهانی مستقل شناخته شد) ،تنیس با ویلچر (بهطور رسمی به بازیهای پارالمپیک بارسلون
 1992راه یافت) ،تنیس روی میز (در سال  1960میالدی فعالیت خود را آغاز نمود) ،تیروکمان (بهطور رسمی به
بازیهای پارالمپیک  1960رم راه یافت) ،تیراندازی (در سال  1976میالدی فعالیت خود را آغاز کرد  ،جودو (در
سال  1988میالدی فعالیت خود را آغاز نمود و اولین حضور زنان در پارالمپیک  2004صورت گرفت) ،دو و
میدانی (در سال  1960میالدی به بازیهای پارالمپیک وارد شد .مسابقات این رشته ورزشی در مواد دوها،
میدانیها ،پرشها و ویلچررانی برگزار میشود .کلیه زنان و مردان دارای معلولیتهای حسی -حرکتی میتوانند در
رشته دوومیدانی بهرقابت بپردازند) ،دوچرخه سواری (در سال  1988میالدی در بازیهای پارالمپیک سئول فعالیت
خود را آغاز نمود .مسابق ات این رشته در مواد تایم تریل انفرادی ،پیست و جاده در دو گروه مردان و زنان برگزار
میشود .همه افراد دارای گروههای معلولیتی حسی -حرکتی میتوانند در رشته دوچرخه سواری بهفعالیت
بپردازند) ،شمشیر بازی ( مسابقات این رشته در سه ماده فلوره ،سابر و اپه برای مردان و فلوره و اپه برای زنان
برگزار میشود) ،شنا (در سال  1960میالدی فعالیت خود را رسماً آغاز کرد .شنا از رشتههای پرمدال بازیهای
پارالمپیک بهحساب میآید و گروههای دارای معلولیتهای حسی -حرکتی میتوانند در آن شرکت نمایند) ،فوتبال
 5نفره (در سال  1996میالدی فعالیت خود را آغاز کرد .این رشته ویژه معلولین نابینا و کمبینا است) ،فوتبال 7
نفره (در سال  1984میالدی به بازیهای پارالمپیک وارد شد .کلیه معلولین فلج مغزی میتوانند در این
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رشته فعالیت کنند) ،قایقرانی کانو ،گلبال( در سال  1976در بازیهای پارالمپیک تورنتو بهجمع رشتههای
پارالمپیکی پیوست .رشته گلبال طرفداران زیادی در بین نابینایان و کمبینایان دارد و همه گروههای نابینا و کمبینا
میتوانند در آن شرکت کنند) ،والیبال نشسته (بهطور رسمی در پارالمپیک آمستردام آغاز بهفعالیت کرد .کلیه افراد
با حداقل معلولیت قادرند در رشته والیبال نشسته بهفعالیت بپردازند) ،وزنهبرداری (فعالیت خود را در سال 1964
میالدی تحت پوشش کمیته بینالمللی پارلمپیک آغاز کرد .این رشته از رشتههای افتخارآفرین و پرمدال محسوب
میشود .همه گروه ها با حداقل معلولیت مجوز حضور در رقابتهای وزنهبرداری را خواهند داشت) و اسکی
آلپاین ( اولین دوره آن در بازیهای پارالمپیک زمستانی  1976سوئد برگزار شد .این رشته در حال حاضر تحت
پوشش کمیته بینالمللی پارلمپیک است).

ارزشیابی فصل هفتم
 .1کدامیک از گزینه های زیر جزء سازمان های مرجع در ورزش جهان نمی باشد؟
الف -کمیته بین المللی المپیک

ب -کمیته بین المللی پاراالمپیک

ج -شورای المپیک آسیا

د -انجمن بینالمللی بازیهای جهانی

 .2ایدئولوژی و الگویی از افکاری که زندگی گروهی ،آرمانهای اجتماعی ،توزیع منابع و روابط میان جوامع و
افراد را هدفگذاری میکند چه نام دارد؟
الف -المپیزم

ب -منشور المپیک

ج -جنبش المپیک

د -شعار المپیک

 .3پایه و اساس هدایت سازمانهای ورزشی ،که خط مشیها و ضوابط عملکرد و نحوۀ پیگیری تمام اموری
که سازمان ورزشی با آن مواجه میشود را تبیین می کند چیست؟
الف -قانون

ب -منشور

ج -بخشنامه

د -اساسنامه

 .4مسؤلیت رشته های ورزشی مربوطه در سطح بینالمللی بر عهده کیست؟
الف -کمیته بین المللی المپیک
ج -فدراسیون های بین المللی

ب -کمیته بین المللی پاراالمپیک
د -انجمن بینالمللی بازیهای جهانی

 .5هدف اصلی کمیتههای ملی المیپک بر طبق اصول اساسی مندرج در منشور المپیک چیست؟
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الف -توسعه و حراست از جنبش المیپک

ب -راه اندازی رشته های ورزشی

ج -کمک به فدراسیون های بین المللی

د -برگزاری مسابقات ملی و جهانی

 .6کنترل کننده و بدنه اصلی ورزش در آسیا کدام سازمان است؟
الف -فدراسیون بازیهای آسیایی

ب -فدراسیون ورزشکاران آسیا

ج -کنفدراسیون فوتبال آسیا

د -شورای المپیک آسیا

 .7بازیهای شورای المپیک آسیا شامل کدام بازی ها می شود؟
پالف-بازیهای زمستانی ،بازیهای ساحلی ،بازیهای نوجوانان آسیا ،بازیهای آسیایی ،بازیهای داخل
سالن و هنرهای نمایشی
ب -بازیهای تابستانی ،بازیهای ساحلی ،بازیهای جوانان آسیا ،بازیهای آسیایی ،بازیهای داخل سالن
و هنرهای نمایشی
ج-بازیهای زمستانی ،بازیهای ساحلی ،بازیهای جوانان آسیا ،بازیهای آسیایی ،بازیهای داخل سالن
و هنرهای رزمی
د -بازیهای تابستانی ،بازیهای ساحلی ،بازیهای نوجوانان آسیا ،بازیهای آسیایی ،بازیهای داخل
سالن و هنرهای رزمی
 .8نماد و شعار شورای المپیک آسیا چیست؟
الف -خورشید درخشان قرمز ،همیشه به پیش

ب -شاهین و اژدها قرمز ،همیشه به پیش

ج -شاهین و اژدها قرمز سریع تر ،باالتر ،قویتر

د -خورشید درخشان قرمز ،سریع تر ،باالتر ،قویتر
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