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 «آیین نامه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی»

 تعریف :1ماده

شود، براساس مصوبه پانصد می کمیسیون نامیدهکمیسیون فرهنگی تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران که از این به بعد 

 .شودمی و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، تشکیل

 اهداف :2ماده

بدنی جمهوری اسالمی و  های فرهنگی در قلمرو تربیتهای دینی و ملی و تهیه سیاستشناخت و شناساندن ارزش -1

 .منشور اخالق ورزش

 . ای در محیط ورزش و میان ورزشکاراناخالق حرفهارتقاء فرهنگ دینی و  -2

 .کشور بدنیفرهنگی در تربیتفرهنگی و اجتماعی نظام و مهندسیهای کالنتحقق سیاست -3

 وظایف :3ماده

 :وظایف کمیسیون عبارتند از

فرهنگی تربیت درباره ابعاد  ترویج و بکارگیری نظرات و دیدگاههای حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری -1

 .بدنی

ارائه به شورای عالی برای  انداز وتهیه طرح و نظامنامه جامع فرهنگی تربیت بدنی در راستای تحقق سند چشم -2

 .تصویب نهائی

 .ای در حوزه تربیت بدنیهای رسانهترویج رویکردهای فرهنگی سازنده برای فعالیت -3

هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی  های خرد و کالن ارزیابی تربیت بدنی و امور فرهنگی ورزش با همکاریتدوین شاخص -4

 .و علمی شورای عالی انقالب فرهنگی

 .مراجع ذیربط برای تصویب های فرهنگی در ورزش کشور و ارائه بهپیشنهاد راهکارهای توسعه آموزش و پژوهش -5

 .فرهنگی کشور های اسالمی و فرهنگی در ورزش بانوان در چارچوب نقشه مهندسیشتقویت و ترویج ارز -6

 .آن سازیبرای جهانی های ملی و بومی ایران و فعالیتها و بازیشناخت و معرفی ورزش -7

 .کشور های فرهنگی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در جامعه ورزشیعملیاتی نمودن سیاست -8

 .انتشار کتب، جزوات، نشریات های گوناگون از جملههای کمیسیون در قالبعال و مناسب از فعالیترسانی فاطالع -9

 .تربیت بدنی اندرکاران امور فرهنگیهای تشویق، تجلیل و قدردانی از دستفراهم نمودن زمینه -10

 .ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد فرهنگی جامعه ورزشی کشوربرنامه -11

 .انقالب فرهنگی ها و نتایج تصمیمات متخذه به شورای عالیارش عملکرد ساالنه از فعالیتارائه گز -12

افرادی که بر حسب وظایف  جامعه ورزشی کشور اعم است از: ورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران و سایر: 3-1تبصره

 .کنندمحوله بنحوی در رابطه با امور ورزشی فعالیت می
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 ترکیب کمیسیون :4ماده

 :ترکیب کمیسیون عبارتند از

 .رئیس کمیسیون -1

 .نائب رئیس کمیسیون -2

 .دبیر کمیسیون -3

 .اعضاء کمیسیون -4

 براساس مصوبه پانصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، رئیس سازمان رئیس کمیسیون: 5ماده

 .ه خواهد داشتتربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران ریاست این کمیسیون را به عهد

 معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران، با ابالغ نائب رئیس کمیسیون: 6ماده

 .رئیس کمیسیون به عنوان نایب رئیس کمیسیون برگزیده خواهد شد

 دبیرخانه را زیرنظر فعالیتدبیر کمیسیون از طرف رئیس کمیسیون تعیین خواهد گردید و  دبیر کمیسیون :7ماده

 .رئیس کمیسیون هدایت خواهد نمود

 اعضاء کمیسیون :8ماده

 (.رئیس سازمان تربیت بدنی )رئیس کمیسیون -1

 (.رئیس کمیسیون معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران )نایب -2

 .نماینده دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی -3

 .نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی -4

 .نماینده سازمان تبلیغات اسالمی -5

 .نماینده وزیر کشور -6

 .نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری -7

 .نماینده وزیر آموزش و پرورش -8

 .نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -9

 .المی ایراننماینده رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اس -10

 .مدیر کل ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی -11

 .نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی -12

 .نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران -13

 .نماینده ورزش نیروهای مسلح به انتخاب ستاد کل نیروهای مسلح -14

 .تربیت بدنییک نفر از عناصر فرهنگی جامعه ورزش به انتخاب رئیس سازمان  -15

 .رئیس کمیته ملی المپیک -16

 دبیرخانه کمیسیون :9ماده

 .یابددبیرخانه دائم این کمیسیون در محل سازمان تربیت بدنی کشور استقرار می

 .شودبینی میپیش بدنیاعتبارات الزم برای اجرای این مصوبه همه ساله در بودجه سازمان تربیت: 9-1تبصره
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 های تخصصیکمیته :10ماده

در موارد ضروری تشکیل  های تخصصی راتواند حسب مورد کمیتههای خود میکمیسیون برای انجام وظایف و مأموریت

 .دهد

مدت دو سال انتخاب  های تخصصی با انتخاب اعضای کمیسیون و حکم رئیس کمیسیون برایاعضای کمیته :11ماده

 .شوندمی

کمیسیون به عنوان رئیس  باشد که یک نفر از آنها با انتخاب رئیسپنج عضو می هر کمیته تخصصی دارای :12هماد

 .فعالیت خواهند نمود کمیته و یک نفر دیگر از میان اعضاء به عنوان دبیر کمیته

معین شورای عالی انقالب  شورای 3/10/1387مورخ  637تبصره در جلسه  2ماده و  13نامه در این آیین :13ماده

 .صویب رسیدفرهنگی به ت

 


