
    

  تعالی باسمه

 وظایف فرهنگی افراد مختلف

 در اردوها(متمرکز و غیر متمرکز)  و اعزام هاي ورزشی

 تحت پوشش کمیته ملی پارالمپیک ج.ا.ا 

.................................... 

 هاي ورزشی فدراسیونشرح وظایف مسئول فرهنگی 
 

 ؛ها و اعزام هافرهنگی اردو برنامه هاي پی گیري اجراي .1

به  (اعم از ورزشکار، مربی و ...)نفر و بیشتر 20براي تیم هاي  پیشنهاد مربی فرهنگی براي همراهی مستمر و اثربخش .2

 ؛جهت تأیید کمیته ملی پارالمپیک

 گی به سرپرست تیم واگذار می گردد؛نفر باشد وظایف مربی فرهن 20توضیح: در مواردي که تیم اعزامی کمتر از 

 در موضوعات فرهنگی؛ با هماهنگی سرمربی تیم)(برگزاري جلسات توجیهی و هماهنگی با رئیس انجمن و اعضاي تیم .3

 ؛انجام هماهنگی الزم (با میزبان) جهت فراهم نمودن نیازمندي ها و شرایط فرهنگی اردو .4

 ؛و اعزام کمیته ملی پارالمپیک ج.ا.ا در طول اردو ات فرهنگی و مرام نامه اخالقیتعهدنظارت بر رعایت  .5

ملی پیوست هاي فرهنگی اردوها و اعزام هاي ورزشی، ابالغی کمیته ارزشیابی عملکرد فرهنگی تیم بر اساس  .6

 ؛پارالمپیک

 ؛ربط به مراجع ذيو اعزام اردو از تنظیم و ارائه گزارش فرهنگی  .7

 .تیم و اعضاي آن براي فرهنگیتشکیل پرونده  .8
 

 شرح وظایف مربیان فرهنگی
 

 ؛برنامه ها و تقویم فرهنگیسئول فرهنگی فدراسیون در تدوین همکاري با م .1

 و دستورالعمل هاي فرهنگی ابالغی؛ اجراي برنامه ها، تقویم .2

 ؛اخالقینظارت بر پایبندي سرپرستان، مربیان و ورزشکاران به تعهدات فرهنگی و مرام نامه  .3

 ؛پیگیري رفع نیازمندي ها و آسیب هاي فرهنگی از مراجع ذي ربط .4

 ثبت تجارب و عملکرد فرهنگی؛ .5

 ؛عملکرد فرهنگی تیم و اعضاء آن ارزشیابی .6

 گزارش فرهنگی به مسئولین ذي ربط. ارائه .7
 
 .و بالعکسنیست در امور فنی سایر مربیان مجاز به دخالت مربی فرهنگی  تذکر:

 

 1399اردیبهشت  معاونت فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک ج.ا.ا



    

 
 

 

  تیم هاشرح وظایف  فرهنگی سرپرستان 
 

 عهدات فرهنگی و مرام نامه اخالقی؛ت و رعایتپایبندي  .1
نیازمندي ها و شرایط  انجام هماهنگی هاي الزم بین مربی فرهنگی، مسئولین فدراسیون و میزبان جهت فراهم نمودن .2

 فرهنگی تیم؛
 ؛فرهنگی در موضوعات مربیان فنی و فرهنگی و ...) برگزاري جلسات هماهنگی و توجیهی با اعضاي تیم (ورزشکاران و .3
 هاي فرهنگی و رعایت شؤون اخالقی؛ همه جانبه تیم در مراحل، شرایط و اماکن مختلف در اجراي برنامه مدیریت .4
 ؛پیش بینی شدهفرهنگی جهت حسن اجراي برنامه هاي تیم در مربی فرهنگی  ازهماهنگی و پشتیبانی  .5
 ؛اجراي برنامه هاي تفریحی و خریدتیم در مناسب مدیریت  .6
 اعضاي تیم در رعایت پوشش مناسب و آراستگی ظاهري در فعالیت ها و اماکن مختلف.مدیریت  .7

 

  هاسرمربی تیم وظایف فرهنگی شرح 
 

 در حسن اجراي برنامه هاي فرهنگی؛ با مربی فرهنگی و سرپرست تیمهمکاري  .1
 مرام نامه اخالقی؛فرهنگی و رعایت پایبندي به تعهدات  .2
 ؛با توجه به نقش الگویی مربیان ،پیشگامی در فعالیت هاي فرهنگی .3
 ؛سرود ملی)پخش و همخوانی  -آغاز تمرینات ورزشی روزانه، با مراسم رسمی(قرائت قرآن  .4
 ؛در برنامه ریزي هااقامه نماز جماعت  توجه به زمان .5

 
 

 وظایف فرهنگی ورزشکارانشرح 
 

 در حسن اجراي برنامه هاي فرهنگی؛ سرپرست تیمبا مربی فرهنگی و همکاري  .1
 فرهنگی و رعایت مرام نامه اخالقی؛پایبندي به تعهدات  .2
 ؛حضور و مشارکت فعال در برنامه هاي فرهنگی اعالم شده .3
 .حضور فعال در اقامه نماز جماعت .4

 1399اردیبهشت  معاونت فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک ج.ا.ا


	وظایف فرهنگی افراد مختلف
	شرح وظایف مسئول فرهنگی فدراسیون های ورزشی
	شرح وظایف مربیان فرهنگی
	شرح وظایف  فرهنگی سرپرستان تیم ها
	شرح وظایف فرهنگی سرمربی تیم ها
	شرح وظایف فرهنگی ورزشکاران

