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"آیین نامه اجرایی کارگروه تاسیسات و اماکن ورزشی"

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

م هاو

محترم حموقی ،امور مجلس و نایب ریهیس شهورای مرکهزی ورزش ،طهی نامهه شهمار /45544/504د 99مهور
 99/11/9کارگرو راسیسات و اماکن ورزشی رشكیل گردید.

ماده  1تعریف تاسیسات و اماکن ورزشی:
امكانات و زیرساختهای ورزشی به ضاها و کلیه عوامل راسیساری ،خهدماری و ر هاهی گتتهه مهیشهود کهه ااهرای
الیتهای ورزشی در سطح آموزش ،آماد سازی و رقاب

را رسهیل و به دوبخش به شرح ذیل رمسیم میشوند:

الف) تاسیسات پشتیبانی :به کلیه رجهیزات و امكاناری اطالق میشود که ااهرای الیتههای ورزشهی را پشهتیبانی و
رسهیل کنند.
ب) فضاهای ورزشی  :منظور مكانهایی اس

که برای انجام الیتهای ورزشی مختلف احداث میشوند .این ضاها

شامل اماکن ورزشی سرپوشید و روباز می باشند.

ماده  2ضرورت و اهمیت تاسیسات و اماکن ورزشی:
یكی از انبه های مهم در اررمای سالم

و عملكرد ورزشی کارکنا  ،واود امكانات و راسیسات ورزشی

میباشد همچنین محیط ورزشی مناسب یكی از عوامل موثر ایجاد انگیز در کارکنا اه

اارای برنامه های

ورزشی و اررمای سطح کمی و کیتی الیتهای ورزشی به شمار میرود.
مدا و کمبود امكانات و رسهیالت ورزشی از امله عواملی اس
مشارک

که مواب ا زایش هزینهها و کاهش

کارکنا در الیتهای ورزشی میگردد طراحی  ،ردوین  ،برنامه ریزی و سازماندهی یک سیاس

واحد در این بخش عالو بر ر ع موانع و مشكالت مواود  ،استتاد بهینه از امكانات و راسیسات ورزشی
صن

آب و برق را امكا پذیر خواهد نمود .
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ماده  3اهداف کارگروه تاسیسات و اماکن ورزشی :
با عنای

واود رأسیسات و اماکن ورزشی الزم اس

به ضرورت و اهمی

کارگرو رخصصی اه

نظارت به ایهن

مهم با اهداف ذیل رشكیل گردد.
)1

نظارت بر عملكرد موسسات رهنگی _ ورزشی صن

)9

نظارت بر نحو واگذاری و بهر برداری از امكانات و راسیسات ورزشی صن

آب و برق

)3

ساماندهی وض ی

)5

بهینه سازی نحو استتاد کارکنا صن

)4

دستورال مل نحو استتاد و بهر برداری از اماکن و ضای ورزشی صن

آب و برق

اماکن و راسیسات ورزشی مواود
آب و برق از اماکن و راسیسات ورزشی
آب و برق

ماده  4نحوه تعیین و تعداد اعضاء کارگروه:
اعضاء با رواه به ظر ی

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

به مدت

یكسال منصوب می شوند.
 )1ر داد اعضای کارگرو  9نتر میباشند.

ماده  5اعضای کارگروه:
 )1آقای مالک حسین زاد – دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو (رییس)
 )9خانم آذر ا شاری – رییس گرو رربی

بدنی (ناظر)

 )3آقای علی عرب نصرآبادی – مسئول ورزش شرک
 )5آقای مهدی صتات – مسئول ورزش شرک

مهندسی آب و اضالب کشور (عضو)

مدیری

 )4آقای محمد پورمیرزائی – مسئول ورزش شرک

آب منطمهای یزد (عضو)

 )6آقای محسن بهرامی  -مدیر امور قراردادهای شرک
 )5خانم کاظم مستحمی راد – مسئول ورزش شرک
 )8آقای س ید رسولی – مسئول ورزش شرک

منابع آب ایرا (عضو)
آب منطمهای رهرا (عضو)

برق منطمهای خراسا رضوی (عضو)

برق منطمهای آذربایجا (عضو)

 )9آقای داریوش عوض پور – مسئول ورزش شرک

برق منطمهای کرما (دبیر)

تبصره  :1احكام اعضای کار گرو روسط دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو صادر خواهد شد.
تبصره :2ر داد السات در طی سال  3بار (هر  5ما یكبار) و السات وق ال اد بر حسب ضرورت رشكیل
خواهد شد.
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