
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و  ها نشگاهاد ورزش کارکنان کمیته  تشکیلنامه  ینئآ

 کشور عالی آموزش ی، پژوهشی و ستادیآموزش مؤسسات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره کل رتبیت بدنی    



 ضرورت و اهمیت : 1ماده

 9465/393/66) بخشنامه شمااره  عالی سراسر کشور  ها و مؤسسات آموزش ؤسای دانشگاهبه ر تأکید مقام عالی وزارتبا عنایت به 

های اعالم شده از سوی  ها و برنامه در راستای سیاستو  مبنی بر تغییر رویکرد از ورزش دانشجویی به ورزش دانشگاهی (5/3/95مورخ 

 کایتمه تشمکی    آئمی  ناممه  ها و موسسات آموزش عالی کشور  انشگاهوری در د کیفیت زندگی و ازدیاد بهره مبنی بر ارتقاء متبوعوزارت  

  تنظیم و ارائه شده است. )اعم از اعضاء هیأت علای و کارمندان( کارکنان ورزش

 مأموریت: 2ماده

شمال  در   کارکنمان در جهت ارتقاء نشاط و شادابی های جساانی  ایجاد شرایط مناسب برای انجام فعالیت به منظور نامه تدوی  ای  آئی 

 باشد. می ،وزارت  فناوری و نیز ستاد  و  مؤسسات آموزشی، پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات  ها، سازمانها، دانشگاه

 اهداف : 3ماده

 های جساانی ( از طریق فعالیتو کارمندان دانشگاه  علای اعضای هیأتتربیت و تقویت جسای، روحی و روانی کارکنان) -1-3

 ها علای و کارکنان دانشگاه هااهنگی، انسجام و هادلی بی  اعضای هیأت ایجاد -2-3

    فرهنگ پرداخت  به ورزش در اقشار مختلف دانشگاهی و توزیع عادالنه منابع موجود ورزشی کشور ءارتقا -3-3

 بدنی ی تربیتها ایجاد انگیزه در واحدهای مختلف دانشگاهی به منظور تالش بیشتر جهت تحقق اهداف و برنامه -6-3

 های کشور در جهت توسعه ورزش هاگانی و قهرمانی دانشگاهتوجه بیشتر به ورزش  -9-3

 برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای ملی ورزش کشور -4-3

 های دانشگاهی سطح کیفیت زندگی و افزایش نشاط و شادابی در محیط ءارتقا -7-3

 ها علای و کارمندان دانشگاه هیأتافزایش کارایی اعضاء به منظور تی تندرسو سالمت ارتقاء سطح  -9-3

  کمیته: اعضای  4ماده 

مؤسسات  ها و  سازمان ها و ساماندهی و اجرای فعالیتهای قاب  اجرا برای توسعه ورزش کارکنان دانشگاه ،ریزی بانظور برنامه کایتهای  

 : گردد با ترکیب زیر تشکی  می یقات و فناوریی و پژوهشی عالی وابسته به وزارت علوم، تحقآموزش

 سات سات ردیف
 کایتهرئیس  عنوان مشابه یا مالیو معاون اداری  1

 دبیر کایته عنوان مشابهیا مدیر تربیت بدنی 2

 عضو عنوان مشابهیا  مدیر امور اداری 3

 عضو عنوان مشابهیا  مدیر فرهنگی 6

 عضو عنوان مشابهیا  مدیر امور مالی 9

 عضو نااینده کارمندان 4

 عضو ت علایانااینده اعضاء هی 7
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پیشمنهاد و پمس از تأئیمد معماون      کایته دبیرتوسط  ،علای از بی  افراد عالقاند به ورزش کارمندان و اعضاء هیأت هناایند:  1تبصره 

 در خواهند آمد. کایتهاداری و مالی به عضویت 

 شوند.انتخاب علای از بی  بانوان شال  دانشگاهی  کارمندان و یا اعضاء هیأتالزم است یکی از ناایندگان :  2تبصره 

 انجام وظیفه خواهد ناود.کایته مدیر امور اداری به عنوان دبیر و حوزه ستادی ها و مؤسسات پژوهشی  در سازمان: 3تبصره 

  کمیته: وظایف و اختیارات  5ماده 

 جهت تصویب های ورزشی کارکنان  الیتفعتنظیم تقویم ساالنه و  تعیی ، تدوی  -1-9

 های مصوب مربوط به ورزش کارکنان برنامهاهداف و اتخاذ راهکارهای اجرایی برای تحقق  -2-9

 گیری بهینه از مجاوعه امکانات ورزشی موجود  ارائه راهکارهای الزم به منظور ایجاد هااهنگی و بهره -3-9

 برای کارکنانقهرمانی   و  گانیایجاد بستر مناسب برای توسعه ورزش ها -6-9

 های مصوب و برنامه ها ها، خط مشی آن با سیاست تطبیق و ورزشی کارکنانساالنه های  نظارت و ارزیابی فعالیت -9-9

 خدمات ورزش کارکنان گیری در خصوص پیشنهادات واصله برای ارتقاء سطح  بررسی و تصایم -4-9

 پیش بینی شده.های  اعتبارات مورد نیاز فعالیت برآورد -7-9

ها و  اما در حوزه ستادی، سازمان تصویب می رسدتربیت بدنی و ورزش دانشگاه به  ها برنامه پیشنهادی در شورای دانشگاه در تبصره  :

 دار می باشد. های ساالنه را عهده مؤسسات پژوهشی و ... کایته مذکور مسئولیت تصویب برنامه

 نحوه اداره جلساتدبیرخانه و  : 6ماده 

رأی  خواهد داشت و در صورت تساوی آراء،عضو رسایت  9و با حضور حداق   کایتهدر سال با دعوت قبلی رئیس بار  6جلسات عادی 

 تعیی  کننده خواهد بود  کایتهرئیس 

اداری مسمتقر     امور  های مشابه در مدیریت و دستگاه ستادی  بدنی و در حوزه  تربیت  ها دبیرخانه کایته در مدیریت در دانشگاه : 1تبصره

 . خواهد شد

 جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد. ،کایتهدر مواقع ضروری با پیشنهاد اعضاء و تأئید رئیس :  2تبصره

  کمیتهوظایف رئیس  : 7ماده 

 رکنانورزش کاجهت تدوی  تقویم ساالنه  کایتهاعضای و تبادل نظر با بررسی نظرات -1-7

 های ورزشی کارکنان  بررسی برنامه ساالنه فعالیت-2-7

های اجرایی جهمت ایجماد هاماهنگی و وحمدت رویمه در       ها و دستگاه ورزش کارکنان سایر دانشگاه کایتهبرقراری ارتباط با -3-7

 کایته ها و برنامه های اجرایی مشی ها، خط تنظیم سیاست

 ن دولت و وزارت متبوع ورزش کارکنا مرتبط باشرکت در جلسات -6-7

 ابالغ و اجرای مصوبات کایته-9-7
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