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 -1اعضاء شرکت کننده:
حاضرين :
دبهر شوراي مرکزي ورزش وزارت نهرو ،ريهس دروه تربهت بدني  ،دبهران ههات هاي ورزشي اوتان اي کرمان ، ،لروتان ،آذربايجانغربي ،اردبهل ،اصف ان
 ،قزوين ،زنجان ،مرکزي ،هرمزدان ،خراوان شمالي ،خراوان رضوي ،قم  ،خوزوتان ،البرز ،همدان ،ومنان ،چ ارمحال و بختهاري ،شرکت مادرتخصصي
مديريت منابع آب ايران ،شرکت مادرتخصصي م ندوي آب و راضمب کشور ،شرکت مادرتخصصي مديريت تولهد نهرو داه اي حرارتي کشور،
2
کرمانشاه ،وهستان و بسوچستان  ،بوش ر ،رارس و يزد ،روواي انجمنهاي آماددي جسماني ،روتسال ،والهبال ،کوهنوردي ،شنا ،دارت  ،تهراندازي و
دوومهداني ،و دبهران انجمن هاي والهبال  ،کوهنوردي  ،شنا  ،دارت  ،تهر اندازي و شطرنج  ،نايب ريهس انجمن اي کوهنوردي و شطرنج

غايبين :
دبهران ههات اي ورزش اوتان اي مازندران ،دهمن  ،خراوان جنوبي وک گهسويه و بوير احمد دبهر و نايب ريهس انجمن دو و مهداني وزارت نهرو  ،نايب
ريهس انجمن اي دارت ،والهبال ،آماددي جسماني و تهراندازي و ريهس و دبهر انجمن تنهس روي مهز و ريهس انجمن بدمهنتون و دبهر انجمن آماددي

وزارت نهرو
جسماني
جلسه:
دستور
-2



برروي نقاط ضالف و قوت وهزدهمهن دردهمايي ورزش صنالت آب و برق



برروي حضور پرونل قرارداد حجمي يا شرکتي در مسابقات وراوري صنالت آب و برق (يک نفر)



بردزاري کارداه اي آموزشي ورزشي تووط ههات هاي ورزش اوتان ا و روواي ههات هاي ورزشي اوتان ا



برروي چالش اي موجود در ورزش ههات هاي ورزش اوتان و ارائه راهکار



ارائه دزارش عمسکرد شش ماهه اول والجاري تووط دبهران ههات هاي ورزش اوتاني

-3مصوبات

ردیف

1

شرح مصوبه

مسئول اجراء

مقرر شد انجمن هايي که تا کنون نسبت به امضاي تفاهم نامهه بها ردراوههون اي

روواو دبهران انجمنهاي

رشته مربوطه اقدام نکرده اند حداکثر تا پايان شش ماهه دوم وال جاري نسهبت

ورزش وزارت نهرو

به تدوين تفاهم نامه اقدام نمايند.
مقرر شد موضوع حضور کارکنهان قهرارداد شهرکت در مسهابقات وراوهري از
2

درتر حقوقي وزارت نههرو اوهتالمم و نتهجهه در دوازدهمههن جسسهه دردهمهاي
ورزش صنالت آب و برق مطرح دردد

ديبرخانه شوراي مرکزي
ورزش وزارت نهرو

مقرر درديد در راوتای اجرای بخشنامه ابمغ عفاف و حجاب ،حضهور خهواهران
3

و برادران در مسهابقات وراوهري وزارت نههرو  ،ارتتاحههه و اختتامههه مسهابقات

دبهران ههات هاي

ورزش با پوشش کامل و رعايت شئونات اداراي انجام شود(در غهر اينصهورت از

ورزش اوتاني

ورود به مسابقات محروم و مراتب کتباً به شرکت مربوطه اعمم خواهد شد).
مقرر درديد همکاران تغههر وضالهت شده بدون در نظر دررتن وهوابق خهدمت
4

و با ارائه وابقه بهمه از شرکت مربوطه در کسهه مسابقات وراوري وزارت نههرو
حضور يابند.

دبهران ههات هاي ورزشي و
روواي انجمن اي ورزشي

ردیف

مسئول اجراء

شرح مصوبه
مقررشددزارش عمسکرد اوتان ا در تاريخ اعمم شده از طرف دبهرخانهه شهوراي

5

مرکزي ورزش وزارت نهرو در وامانه ارزياب درج دهردد ودر ضهمن دهزارش

دبهران ههاتهاي ورزش

عمسکرد شرکت هاي که بصورت لهنک اينترنته در وهامانه درج شهود ارزيهابي

اوتاني

نخواهد شد.
مقرر شد جسسه اي مشترک با حضور رووای انجمن هها ی ورزش و مسهئولهن
6

ورزش بسهج شهرکت هها ج هت بردهزاری دوره ههای آموزشه وجسهودهري از
موازي کاري در اجرای برنامه های ورزش تشکهل دردد.

دبهرخانه شوراي مرکزي
ورزش وزارت نهرو

مقرردرديد تهم هايي که در مسابقات وراوري حضور م يابند اصهل مهدارک
بازيکنان را در موعد مقرر به مهزبان و رئهس انجمهن مربوطهه ارائهه نماينهد در
7

غهر اينصورت از حضور شان در محل اردو جسهودهري بالمهل خواههد آمهد و در
ضمن ورپروتان تهم هاي که به مسابقات وراوری اعزام ميدردند ميبايست

دبهران ههاتهاي
ورزش اوتاني

از کارکنان رومي وآداه به قوانهن رشته مربوطه باشند.

8

مقررشد رده وني  55وال به باال در مسابقات وراوري آماددي جسماني و

ورزش اوتاني

دوومهدان خواهران و برادران در وال  69اضاره دردد.

مقرردرديد پهرو تاکهد مقام عالي وزارت در وهزدهمهن دردهمايي ورزش
9

وزارت نهرو در والجاری ،زنگ ورزش در شرکت های صنالت آب وبرق پس از
برروي و طبق ضوابط و مقررات ن ادينه و اجراي دردد.
مقرردرديد موضوع ابمغ بخشنامه  % 95خدمات رراه که مشکمت در هزينه

01

کرد شرکت ای دولت در امر ورزش ايجاد نموده در اولهن جسسه شورای
مرکزی ورزش وزارت نهرو مطرح دردد.

دبهران ههاتهاي

دبهران ههات اي
ورزش اوتاني

دبهرخانه شوراي مرکزي
ورزش وزارت نهرو

دبیرخانه شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو

