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 موسسۀ آموزش عالی نامۀ تشکیل شورای ورزش آیین

 مقدمه

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقاات و ناااوری و  اه ما اور ایاااد انسااام و       در اجرای 

ه   «ورزش موسسۀ آموزش عالی شورایتشکیل نامۀ آیین»هماهاگی در امور ورزش اقشار مختلف دانشگاهی 

ز ورزش اعا  ا سساۀ آماوزش عاالی    ؤم و تر یا   ادنی   ورزشی در اماور  گیار  االترین مرجا  تمامی    همثا 

 .شودمی تمویب ها و نهادهای دانشگاهیلکارکاان، تشکّ ،تاداناس ،)آموزشی، همگانی و قهرمانی( دانشاویان
 

 تعاریف. 1مادۀ 

 دولتای آموزش عالی اعا  از دولتای و ریر   هایهسسها و مؤتمامی دانشگاهما ور آموزش عالی:  ؤسسۀم. 1-1

 .اس 

 ااالترین مرجا    شود و می نامه تشکیل ر اساس این آیینکه  اس شورای ورزش دانشگاه  . شورا: ما ور1-0

 د.ورمی  ه شمار سسۀ آموزش عالیؤگیری در امر ورزش متممی 
 

 هدف .2مادۀ 

 سسۀ آموزش عالیؤمدر تر ی   دنی های ورزشی و  راهبردها  ه ما ور گسترش نعالی و هاتعیین سیاس 
 

 اعضای شورا .3مادۀ 

 )رئیس( سسهمؤرئیس . 8-1

 رئیس(. معاون دانشاویی )نایب8-0

 معاون اداری و مالی. 8-8

 )د یر( سسهؤم  دنی مدیر تر ی . 8-4

 امور نرهاگی معاون. 8-5

 رئیس دانشکده یا مدیر گروه تر ی   دنی. 8-0

 پسر(و  ورزشی دانشاویی )دختر هاییا کانون هاانامن یادۀماندو نفر . 8-7

از   هتار اسا   کاه  پیشاهاد د یر و تأیید رئایس شاورا     ه)مرد و زن( ن تر ی   دنی دو نفر از متخمما. 8-3

  اشاد. های ورزشی تخممیو انامن  علمی اعضای هیئ

  یس شوراپیشاهاد د یر و تأیید رئ ها  هسای دانشکده. یک نفر از رؤ8-0

هاا و نهادهاا   ن و رؤسای ساایر ارگاان  در صورت ضرورت و تأیید رئیس شورا از مسئوالن، متخمما .1 ۀتبصر

  شرک  در جلسه  دون حق رأی دعوت خواهد شد.  رای

 اتوجه  ه شار    ، عااوین و مسئولی  اعضای شورا،هاهمؤسسساختار تشکیالتی  در تفاوت  ه عل  .2 ۀتبصر

 شود.تعیین میمؤسسه  سیتوسط رئ ت واحدهای مشا هوظایف و اختیارا
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 گیریتصمیم برگزاری جلسات و نحوۀ .4ۀ ماد

العاده در صورت و جلسات نوقشوند میتشکیل   ار یک ک دس  سال تحمیلیهر نی در جلسات عادی شورا 

د شاد و  اا خواه تشاکیل  ،و  ا حضور نمف  ه اضاانۀ یاک عضاو     ا پیشاهاد د یر و تأیید رئیس شورا ،ضرورت

 .د  ودامعتبر خواه رأی ممتا ( دون احتساب دهاده )و رأی حاضر  ا رأی اکثری  ها ات آنمموّ
 

 وظایف شورا .5 مادۀ

  مدت و  لادمدتمدت، میانکوتاههای و  رنامه و تقوی  هاتمویب طر . 5-1

 های ورزشینعالی   ودجۀ ساالنۀ تمویب  یای اعتبار وپیش. 5-0

 ب شوراهای مموّایااد زمیاه  رای اجرا و هماهاگی  رنامه. 5-8

سسۀ آموزش عالی )اع  مؤ در یورزشامور ایااد زمیاۀ همکاری  ا د یرخانۀ مااطق  رای توسعه و  هبود . 5-4

 سسه، استان، ماطقه و سراسری(در سطح مؤ آموزشی، همگانی و قهرمانی ،از میز انی رویدادهای ورزشی

 سسۀ آموزش عالیؤم یورزشهای نعالی  درمشارک  دانشگاهیان  ۀایااد زمیا. 5-5

 سسۀ آموزش عالیمؤ رزش همگانی و قهرمانی درو ۀتوسع ه  رایایااد زمیا. 5-0

 سسۀ آموزش عالی ؤم یورزشها و اماکن مادی دانشاویان از سالنانزایش میزان  هره ه  رایایااد زمیا. 5-7

 دانشاویی  ا تأکید  ر ورزش دختران یرزشهای وتعمی  و گسترش نعالی . 5-3

 سسۀ آموزش عالیؤمدر ورزش  راهکااارهای توسعۀ و رن  موان  و مشکالت و طر  تعیین. 5-0

 ا هماهاگی  مؤسسه یهای ورزشرین در گسترش نضاها و نعالی . ایااد زمیاه  رای جلب مشارک  خی5-12ّ

 رین و نیکوکاران ایاد خیّ

 های ورزشینعالی  ۀ ه ما ور توسعها رای متااظر در سطح دانشکدهامکان تشکیل شو. 5-11

 

 وظایف رئیس شورا .6 ۀماد

 صدور ا الغ اعضای شورا. 0-1

  رای اقدام مؤسسهر ط انراد ذی رئیسه یا اعضای شورا و را  ه هیئ ب شوارجاع موضوعات مموّ .0-0

  ات شوران ارت  ر اجرای مموّ .0-8

 

 شورا وظایف دبیر .7مادۀ 

  ه شورا  هاآن ئۀو اراسسۀ آموزش عالی قبل از شروع سال تحمیلی مؤورزشی  های ساالنۀتا ی   رنامه .7-1

  ات شوراپیگیری مموّ .7-0

  مؤسسهاجرای  رنامۀ ساالنۀ ورزش  .7-8

  ات شورامموّ  رای تحقق پیگیری و هماهاگی ،ریزی رنامه .7-4
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 ن ر و هماهاگی رئیس شورا فکری انراد صاحبرا  ا همدستور جلسات شوزمان و تا ی   .7-5

  مؤسسه یهای ورزشنضاها و نعالی  ۀرین در توسعهای جلب حمای  خیّ.  ررسی و پیگیری راه7-0

 اه   هاا  ات و اجارای آن پیشارن  مماوّ   میزان و مستمر از اقدامات و چگونگی کار و ایدورهارائۀ گزارش  .7-7

 رئیس شورا

 مستقر اس . سسۀ آموزش عالیؤمشورا در مدیری  تر ی   دنی  د یرخانۀ ه:تبصر
 

به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و  66/60/1301 تبصره در تاریخ 3 ماده و 7 با نامۀ حاضرآیین

 اجراسسۀ آموزش عالی قابلاز تاریخ ابالغ به مؤو  شودمیقبل  ۀنامآیین نجایگزی فناوری رسید و

 د.خواهد بو
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