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"آیین نامه اجرایی کارگروه آموزشی ورزش"

طبق بند  9وظایف شوراء و همچنین بند  3و  8وظایف دبیرخانه شورای مرکزی ورزش مندرج در نظامنامهه رربیه
بدنی و گسترش ورزشهای همگانی وزارت نیرو و براساس پیشنهاد دبیرخانهه شهورای مرکهزی و موا مه
محترم حموقی ،امور مجله

و نایه

ریهی

م هاو

شهورای مرکهزی ورزش ،طهی نامهه شهمار /45544/504د99مهور

 1399/11/9کارگرو آموزشی ورزش رشکیل گردید.

ماده  1ضرورت و اهمیت کارگروه آموزشي ورزش:
امروز آموزش به عنوا یکی از راهکارهای اصلی روس ه منابع انسانی در سازما ها مورد روجه بسیاری از صاح
یکی از راههای اصولی و منطمی هدای

نظرا و مدیرا آموزش قرار گر ته اس  .آموزش در حمیم

کارکنا در سازما و باعث بکارگیری روانائیها و است دادهای نهفته و بوجود آورد ح

رالش

ان طافپذیری کری الزم

در کارکنا خواهد شد و از سوی دیگر منجر به ا زایش اثربخشی و کارایی می گردد.
آموزش چنانچه به درستی و برنامه ریزی و اجرا شود ب نوا نوعی سرمایه گذاری مفید  ،میرواند بازد قابل
مالحظهای در زمینه های مختلفی از جمله ورزش داشته باشد .لذا با روجه به اهمی

و نمش مموله ورزش در ایجاد

نشاط و شادابی کارکنا  ،باید بستر و امکانات الزم راهم شود را ورزش به عنوا یك رهنگ ،ررویج و روس ه یابد.
با روجه به جایگا و ارزش آموزش در مموله ورزش نیاز به رشکیل کارگرو آموزشی به جه
امر ورزش در صن

سازماندهی و روس ه

آب و برق ضرورت پیدا می کند.

ماده  2اهداف کارگروه:
با عنای
جه

به ضرورت و اهمی

رشد و اررمای همکارا صن

آب و برق الزم اس

کارگرو آموزش ورزشی

نظارت به این مهم با اهداف ذیل رشکیل گردد.

 -روس ه و ر میم رهنگ ورزش همگانی در صن

آب و برق

 -رشد و اررماء سطح دانش مسئولین ورزش صن

آب و برق از طریق آموزشهای رخصصی

 ا زایش مهارتهای مورد نیاز در ورزش صن -رربی

آب و برق

نیروی انسانی مت هد و متخصص مورد نیاز ورزش صن

آب و برق
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ماده  3نحوه تعیین و تعداد اعضاء کارگروه:
اعضاء با روجه به ظر ی

های ردی روسط دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو انتخاب و به این سم

به

مدت یکسال منصوب می شوند.
 )1ر داد اعضا کارگرو  4نفر میباشند.

ماده  4اعضاي کارگروه آموزشي ورزش:
 .1آقای مالك حسین زاد – دبیر شورای مرکزی ورزش (ریی )
 .9خانم آذر ا شاری – ریی

گرو رربی

 .3آقای محمد حسین رستگار نیا – ریی

بدنی (ناظر)
گرو آموزش  ،رحمیمات و ناوری حوز ستادی (عضو)

 .5خانم م صومه رحیمی – مشاور امور بانوا و خانواد برق منطمهای رهرا (عضو)
 .4آقای احمد روکلی – مسئول ورزش شرک

برق منطمه ای گیال (دبیر)

تبصره  :1ر داد جلسات در طی سال  9بار (هر  6ما یکبار) و جلسات وق ال اد بر حس

ضرورت رشکیل

خواهد شد.

دبیرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نیرو
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