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 نيروی انسانیمی باشد.  اطالعاتسرمایه انسانی متمایز، مزیت رقابتی سازمانها در عصر فناوری 

-سطح ورزش آن كشور می  ءعوامل ارتقامهمترین  و متخصص در ورزش هر كشور یكی از كارآمد

امروزه سازمانها به این باور رسيده اند كه آموزش نه تنها هزینه نبوده بلكه نوعی سرمایه  باشد.

و كارا، نيروی محركه مناسبی در راستای گذاری در رقابت پایدار است و سرمایه انسانی متخصص 

آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان  بر این اساس باشد.دستيابی سازمانها به اهداف خود می

ترین وظيفه اصلی اجرای این استراتژی، .شودیكی از استراتژی های اصلی سازمان ها قلمداد می

 اتژیک جایگاه آموزشتوجه به اهميت استربا باشد ومی ورزش سه گانه آموزش در فدراسيون كميته

و با داشتن اهداف و شرح به صورت هماهنگ  كميتهاین  الزم است ، هداف فدراسيوندر تحقق ا

لی م مطابق با استانداردهایهای آموزشی را فعاليتكليه  وظایف روشن و همسو با اسناد باالدستی،

 د.نمای و بين المللی مدیریت و پایش

-واختيارات متناسب با مسئوليت اجرایی شفاف هایفرایند ،مشخص چارچوب و ساختاروجود یک  

نجر م به موفقيت فدراسيون اٌنهایت و كميته این تواند به ایفای نقش موثرمی ،عملياتی در حوزه ها

راهبری امر آموزش ورزش خویش كه همانا با توجه به رسالت  فدراسيونآموزش  كميته لذا. شود

های سو با اهداف و برنامههمو )با ایجاد ساختاری هدفمند تالش دارد تا  باشد،می كشورسه گانه 

در  اری، هدایت و نظارت الزمذامكان سياست گ ستانی اهای هيئت در  وزارت ورزش و جوانان(

 این هدفو تحقق بخشی  برای عينيتلذا فراهم آورد.  كشور راسه گانه های آموزشی ورزش فعاليت

 است.فراهم گردیده  ورزش سه گانه  آیين نامه كميته آموزش فدراسيون ،مهم
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 فصل اول: کلیات و تعاریف

 کلیات :1ماده 

ی و تحقق نگرش فرآیندی در امر مدیریت آموزش و بهسازی منابع انظر به اهمیت پیشگیری از نگاه جزیره   

حدت آفرینی در ، وزدگیپرهیز از سلیقه، حفظ تمامیت مفهومی و عملیاتی حوزه آموزشانسانی و همچنین 

در نهایت به لحاظ ضرورت کنترل کیفی مدیریت آموزش و افزایش  های آموزشی وو اجرای فعالیتاصول 

 کنترل گردد. به شکل متمرکز،  فرایند آموزش توسط متخصصین امر، بایستیاثربخشی می

چرخه آموزش مند آموزش ورزش کشور، و مدل نظام بر اساس استانداردهای بین المللی در همین راستا 

 باشد:ذیل میمتشکل از مراحل 

 

 

 رئیس کمیته آموزشاصلی از وظایف  یآموزش هایتیفعال تمامی فدراسیون دردر مراحل فوق و مدیریت پایش

ی واحد مدیریتالب ق، چنانچه فرایند فوق در بین المللی آموزشاستانداردهای  با توجه به و باشد میفدراسیون 

اثربخشی آموزش در تحقق اهداف سازمانی  و نفوذفدراسیون کنترل و پایش شود، ضریب  در ارکان مختلف

قانون تأسیس  3بند  8( و )و( و ماده بند )ب 4ماده به استناد  آئین نامهاین  افزوده خواهد شد. ،فدراسیون

 تدوین شده است.اساسنامه فدراسیون های آماتوری ورزش کشور   7بند  7ماده سازمان تربیت بدنی و 
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 تعریف واژه ها و اصطالحات : 2ماده 

آموزش فرایند طراحی شده جهت ایجاد و بهبود مهارت، دانش، نگرش و رفتار مطلوب از طریق تجربه  

نترل کاستگذاری، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت، ارزیابی و یعلمی و عملی می باشد. این فرآیند شامل س

 اثر بخشی می باشد.

مهارت و دانش و تغییر نگرش و ایجاد رفتار مطلوب انتقال مجموعه اقداماتی است که موجب  فعالیت آموزشی

 .سازدمی  توانمندانجام کارها  دررا  آنهابه گونه ای که ، می شود در افراد

وظیفه هدایت و راهبری و اجرای کلیه امور آموزشی در  که به تشکیالتی اطالق می شود کمیته آموزش

 .فدراسیون را بر عهده دارد 

رد فجر به بهبود نگرش عمومی نبه مهارتهایی اطالق می گردد که از طریق آگاهی و دانش م 

زشی می فرهنگی، سیاسی، اخالقی و ارنسبت به ماموریت و وظایف عمومی سازمان در حوزه های اجتماعی، 

 گردد. 

به مهارتهایی اطالق می شود که از طریق افزایش آگاهی و دانش منجر به بهبود عملکرد  

 تخصصی افراد بسته به نوع نیازهای شغلی می گردد.

ئت و هی نیروی شاغل در فدراسیونمربیان، داوران، ورزشکاران، مدرسین و مدیران، متشکل از  

 است. های ورزشی

 آموزشی که نسبت به عموم مردم اعمال می شود و هدفش افزایش آگاهیهای عمومی و  

 تغییر نگرش نسبت به موضوع هدف است. 

زیر  ،با هدف گسترش دانش و مهارتهای تخصصی مورد نیازبه تشکیالتی اطالق می شود که  آکادمی ورزشی

 .فعالیت می نمایند کمیته آموزش فدراسیوننظر 

 آموزش استان کمیته 
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 کمیته آموزش و وظایف فصل دوم: اهداف

 :كالناهداف 

 ورزش سه گانه خصصی منابع انسانیمهارتهای عمومی و تو ارتقاء سطح دانش  .1

 سه گانه و  رتقاء آگاهی های عموم مردم نسبت به اهميت و كاركردهای ورزشا .2

 زیر شاخه های آن

 :اختصاصیاهداف 

 نهادینه کردن چرخه آموزش مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی .1

 به منظور افزایش توان علمی جامعه مخاطب بهرمندی از فضای مجازی و تکنولوژی اطالعات .2

فزایش به منظور ا آموزشی ملی و بین المللی –و مراکز علمی  ، نخبگانبهرمندی از ظرفیت متخصصین .3

 سه گانهسطح علمی وآگاهی جامعه ورزش 

 عموم مردم و منابع انسانی در نگرشاین ورزش آموزش و اهمیت جایگاه ارتقا  .4

 تفکر حرفه ای اخالق مدار مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسالمیارتقاء  .5

 وظایف: 4ماده 

 و بروز رسانی آن فدراسیون آموزشراهبردی  ن برنامهتدوی  .1

بر اساس فرایند نیازسنجی آموزشی، تدوین برنامه آموزشی، اجرای  آموزشی هایکردن استانداردنهادینه  .2

 مطابق با شیوه نامه اجرایی استاندارد فعالیت های آموزشی برنامه آموزشی و نظارت و ارزشیابی

 پیاده سازی نظام آموزش الکترونیک( و ITبهره گیری از تکنولوژی اطالعات ) .3

کمیته آموزش ویژه ه ب ، مستمر با مراکز علمی و آموزشی داخل و خارج از کشورهمکاری و تعامل  .4

 و کمیته ملی المپیک  ورزش سه گانه جهانیکنفدراسیون سه گانه آسیا و اتحادیه 

 نظارت بر حسن اجرای آئین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری .5

 ه آموزش بهره گیری از افراد  متخصص در حیط .6

 آموزشی ، تولیدات آموزشی مکتوب و ...(-فیلم های علمیتهیه و انتشار محتوای آموزشی عمومی) .7

 سیونکمیته های مختلف فدرا در ملی و بین المللی فعالیتهای آموزشیکلیه ونظارت بر هدایت ،برنامه ریزی .8

 وزارت ورزش وجوانان  منطبق با اسناد ابالغی از سوی دفتر برنامه ریزی آموزشی

 در نیل به اهداف فدراسیون انعکاس اثربخشی فعالیتهای آموزشی .9
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 در سراسر کشور ورزش سه گانه  دوره های آموزشییکسان نمودن  .11

 و بر اساس اسناد باال دستی بازنگری در دروس ارائه شده در دوره ها با توجه به بعد اخالقی و ارزشی آنها .11

 منطبق با دستورالعمل های دفتر برنامه ریزی آموزشی برگزاری سمینار و جلسات مختلف آموزشی و علمی .12

 وزارت ورزش وجوانان

 ارسالی به فدراسیون بر اساس قوانین و مقررات جاریآموزشی سازی مدارک  همسانبررسی و .13

 همکاری و تعامل مستمر با دفتر برنامه ریزی آموزشی و ادارات کل ورزش و جوانان .14

مربیان  ،ازهای آموزشی دیگر کمیته ها به ویژه کمیته داورانکمیته آموزش موظف است که نی: 1تبصره 

 آنها برنامه ریزی، تدوین و در نهایت جهت اجرا مصوب و ابالغ نماید. ترا با همکاری و مشارکواستعدادیابی 

: کلیه موارد خارج از چارچوب آئین نامه فعلی پس از تایید دفتر برنامه ریزی آموزشی قابلیت اجرا 2تبصره 

 خواهد داشت.

 و تشکیالت ساختارسوم: فصل 

 آموزش تشکیالت کمیته: 5ماده 

 شامل :کمیته آموزش 

 رئیس کمیته -

 دبیر کمیته -

 شورای آموزش -

 کارشناسان -

 آموزش هیأت سه گانه استانکمیته  -

 بکارگیریمی بایست دارد را جذب نیروهای متخصص در کمیته آموزش  امکانفدراسیون که  زمانی :1تبصره 

یین نیازهای آموزشی(، الف(نیازسنجی )تع نیروهای کارشناس براساس فرایندهای چرخه استاندارد آموزش

 بدیهی است .برنامه ریزی آموزشی، ج(اجرای برنامه آموزشی د( ارزشیابی نتایج آموزش باشدب(طراحی و 

 و بکارگیری یک اختیار متناسب با نیروهای در از شیوه تجمیع وظایف فراهم نباشداین شرایط  زمانی که

 .می گرددکارشناس در حیطه های مختلف استفاده 

 از و بوده متناسب با نیازهای فدراسیون بالمانع گروههای تخصصیو یا افزودن تشکیل آکادمی  :2تبصره 

 گیرد. انجام می ،آموزش و تایید رئیس فدراسیون کمیتهکه با پیشنهاد رئیس باشد  فدراسیون می اتاختیار

 رئيس كميته

 دبير شورای آموزش

 كارشناس اجرا و ارزشيابی نتایج كارشناس نيازسنجی و طراحی برنامه

 آموزش هیأت های استانیکمیته 
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 کمیته آموزش: شرایط احراز پست 6ماده 

به  آیین نامه اداری و استخدامی فدراسیونهای ورزشی 4به ماده  توجهبا  کمیته آموزشءاعضا شرایط عمومی

 شرح ذیل می باشد:

 شرایط عمومی :

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی -

 اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی و دین مبین اسالم -

 سال سن 21حداقل داشتن  -

 دارا بودن برگ پایان خدمت)برای آقایان( -

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی با تایید مقامات ذیصالح و عدم اشتهار به فساد اخالقی -

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -

وزارت ورزش و  دفتر برنامه ریزی آموزشبا هماهنگی  فردی را ،ایطاز میان افراد واجد شرفدراسیون رئیس 

 منصوب می نماید. بعنوان رئیس کمیته آموزش جوانان 

 : اختصاصی شرایط

 تربیت بدنی ارشد دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی -

 سال 3حداقل  مرتبط سابقه مدیریت مفید آموزشی -

 داوری در رشته مربوطه یادارا بودن حداقل مدرک مربیگری  -

 گذراندن کارگاه استاندارد های آموزشی -

تربیت بدنی برای احراز پست رئیس  با مدرک کارشناسی ارشد درصورت عدم وجود نیروی متخصص :1تبصره

 دوره های تخصصی تعریف شده در دفتر برنامه ریزیاندن از سوی فدراسیون و گذر ی، با معرفی فردکمیته

 ایشان بالمانع است.، بکارگیری وزارت ورزش وجوانان آموزش

در شرایط غیبت رئیس کمیته آموزش دبیر کمیته با هماهنگی رئیس فدراسیون عهده دار وظائف  :2تبصره 

 محوله خواهد بود.
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 شرح وظایف: 

 سازماندهی تشکیالت کمیته و واحدهای موردنیاز با هماهنگی رئیس فدراسیون  .1

 کشوردر سطح  بر چرخه استاندارد آموزشمدیریت و پایش  .2

بر اساس آئین نامه دوره های کوتاه مدت دفتر برنامه مشارکت در تدوین و بروز رسانی محتوای آموزشی  .3

 وزارت ورزش وجوانان ریزی آموزشی

 (ITUسه گانه)جهانی  کنفدراسیون آسیا واتحادیهدستاوردها، محتوا و برنامه های آموزشی از اخذ آخرین  .4

 و بومی کردن آن در آموزش فدراسیون

 واحدهای آموزش ادارات کل ورزش و جوانان زارت وو آموزشبرنامه ریزی وبرقراری ارتباط مناسب با دفتر  .5

 برقراری ارتباط مناسب با سایر کمیته های فدراسیون  .6

 تعامل با کمیته آموزش کمیته ملی المپیک .7

 لبررسی و تایید نیازهای آموزشی فدراسیون و هیئتهای استانی پس از تایید ادارات ک .8

 اجرای فرآیند نیازسنجی منطبق با دستورالعمل اجرایی آئین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری .9

 کنترل و نظارت بر فعالیتهای آموزشی کلیه کمیته های فدراسیون .11

 نظارت و ارزشیابی عملکرد کمیته آموزش هیئت های استانی .11

 برگزاری جلسات ساالنه با آموزش هیئت های استانی .12

 تایید هزینه های آموزشی فدراسیونبررسی و  .13

 فعالیتهای پیشنهادی مالی تکمیل جداولبررسی هزینه های برگزاری دوره های آموزشی، تحلیل آنان و  .14

 آموزشی در هر سال 

ط اعالم شده از سوی دفتر ببراساس ضواعملی دروس بررسی و تعیین صالحیت فنی و علمی مدرسین  .15

 وزارت برنامه ریزی

 فضای مجازی برای توسعه و تسهیل فرایندهای آموزشیاستفاده از   .16

 وزارت ورزش و جوانان تشکیل بانک جامع اطالعات آموزشی همسو با سامانه جامع اطالعات .17
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بررسی وتهیه گواهینامه های مربیگری جهت امضاء رئیس فدراسیون و ارسال آن به انضمام مدارک مورد  .18

 ش و جوانانوزارت ورز نیاز به دفتر برنامه ریزی آموزش

 تایید و امضاء کلیه مدارک آموزشی فدراسیون  .19

 آموزش انتخاب دبیر و اعضاء کمیته  .21

 کمیته آموزشمربوط به  امضای کلیه مکاتبات   .21

 آموزشی ایجاد هماهنگی در مصوبات و تصمیمات جلسات  .22

 و ادواری جلسات فوق العادهو مکان تعیین زمان   .23

 فعالیتهای آموزشیرعایت شئونات اسالمی در اجرای کلیه   .24

 انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه .25

نتخاب و ابا در نظر گرفتن شرایط اختصاصی وتوجیه شرح وظایف ،  توسط رئیس کمیته :آموزش کمیتهدبیر 

 می گردد.پیشنهاد به رئیس فدراسیون جهت صدور ابالغ 

 :اختصاصیشرایط 

 تربیت بدنی دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی -

 اوری در رشته مربوطهیا ددارا بودن حداقل مدرک مربیگری  -

 :دبیر کمیته آموزش شرح وظایف

 سازمان دهی دبیرخانه کمیته آموزش متناسب با شرح وظائف محوله 

 دستور جلسه تهیه 

  پیگیری مصوباتشرکت در جلسات شورای آموزش )بدون حق رای( و تهیه صورت جلسات و 

  کارشناساننظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به 

 آموزش اعالم نتایج کارها به رئیس کمیته 

 دعوت از اعضاء کمیته جهت شرکت در جلسات 

 انجام هماهنگی های الزم با هیئت های استانی، مدرسین و ناظرین دوره های آموزشی 
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ی های آموزشمنظور سیاستگذاری و تعیین خط مشیکه به  است تشکیالت علمی و آموزشی 

از میان که می باشد  کارشناس خبره  4شامل رئیس کمیته )رئیس شورا( و   و فعالیت می نمایدفدراسیون 

عرفی مبه مدت چهار سال ابالغ  پیشنهاد رئیس کمیته آموزش به رئیس فدراسیون جهت صدور امتخصصین ب

 می گردند.

 کارشناسان خبره عضو شورای آموزش می توانند عضو رسمی فدراسیون نباشند. :4 تبصره

حق رای در  باهای استانی به عنوان عضو دائم و ناظر نفر از نمایندگان کمیته آموزش هیئت کی :5 تبصره

 شورای آموزش عضویت خواهد داشت. 

ه بمتخصصینی هستند که با توجه به فرایندهای تخصصی آموزش از میان کارشناسان مطلع  :

احی ارشناس نیاز سنجی، کارشناس طرک) گردندبا ابالغ رئیس فدراسیون منصوب میرئیس کمیته و پیشنهاد 

 (.و بهبود مستمر برنامه، کارشناس اجرا و کارشناس ارزیابی

 کارشناسان : شرح وظایف

  ،در حیطه آموزش کارشناسی و تحلیل های پیشنهادات ارائه نظرات 

  وظایف محوله تا حصول نتیجهپیگیری 

 به دبیر کمیته تهیه و ارائه گزارشات اقدامات صورت گرفته 

  )شرایط احراز و شرح وظایف بعد از بومی سازی متعاقباً اعالم خواهد شد.( آموزش هیأت استانکمیته 

 جلسات چگونگی تشکیل: 7اده م

 جلسات به درخواست رئیس کمیته تشکیل می گردد. 

 ابد.ی جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می 

  شدخواهد مصوب تصمیمات اتخاذ شده با موافقت اکثریت اعضاء. 
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 در جلسات بدون حق رای همان یدر صورت لزوم کمیته می تواند از کارشناسان مربوطه به عنوان م

 دعوت به عمل آورد.

 رئیس کمیته تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود. ،در صورت وجود اختالف نظر در تصمیمات 

  مقررات بر اساسو کلیه هزینه های مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب کمیته  الجلساتپرداخت حق 

 اهد بود.ومالی فدراسیون خ

وند شبرگزار می رئیس فدراسیونرئیس کمیته آموزش و موافقت جلسه های فوق العاده با پیشنهاد  :1تبصره

 ادواری است.و مصوبات جلسه های فوق العاده تابع شرایط مصوبات جلسه های 

 در جلساتی که دارای مصوبات رای گیری می باشند حضور رئیس کمیته بدون جانشین الزامی است. :2تبصره

 مالیفصل چهارم : امور 

 

 مالی مقررات: 8ماده 

 می باشد. فدراسیون ورزش سه گانه و معامالتی مالیاداری، تابع آیین نامه  آموزش مقررات مالی کمیته

 :بازنگری

تر برنامه دفو تائید  فدراسیون ورزش سه گانه آموزش کمیتهبه پیشنهاد  هر دو سال براساس نیاز و  نامهین ئآاین 

  خواهدگرفت.مورد بازنگری قرار  و جوانانریزی آموزش وزارت 

یيد هيئت رئيسه فدراسيون ابعد از ت 1195تبصره در تاریخ.../.../ 11 ماده و 8 فصل و 4 در آیين نامهاین 

 و از وزارت ورزش وجوانان ارسال  معاونت فرهنگی، آموزش و پژوهشو به تصویب ، ورزش سه گانه 

 باشد. قابل اجرا و استناد می،  تصویب تاریخ

 محمد علی صبور                                                                                                                  

 سه گانه رئیس فدراسیون ورزش                                                                                                              


