
  بدني و طب ورزش نامه شوراي هماهنگي تربيت آئين
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

   
  :هدف -١ماده 

سالمت جامعه و ضرورت توجـه ويـژه   با توجه به رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ارتقاء سطح 
ترين عوامل مـؤثر در حفـظ سـالمتي افـراد، بـه منظـور همـاهنگي، تعيـين          به مقوله ورزش به عنوان يكي از اصلي

ضوابط الزم و اتخاذ تصميمات اساسي و آالن در بخش ورزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب 
ندي مفيد و شايسته از ورزش در جهت افزايش سالمت جسمي و روانـي  م هاي ورزشي، بهره ها و فعاليت برنامه

هـاي   هاي علمي، طب ورزش همچنـين بـه منظـور همـاهنگي فعاليـت      دانشجويان و آارآنان، ارتقاء سطح فعاليت
هاي  هاي وابسته و پيشگيري از اتالف منابع و امكانات و استفاده از ظرفيت ورزشي در سطح وزارتخانه و دانشگاه

  .گردد ود، شوراي هماهنگي ورزش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل ميموج
   

  :وظايف شورا -٢ماده 
  .تالش براي گسترش ورزش با مخاطب عمومي -١
ــا ســازمان تربيــت  ايجــاد همــاهنگي -٢ ــدني، فدراســيون پزشــكي ورزشــي   هــاي الزم ب هــا و  و ســاير دســتگاهب

  .هاي ذيربط در راستاي ارتقاء سالمت آحاد جامعه به طور عموم و ورزشكاران به طور اخص سازمان
  .بدني و ورزش در وزارت متبوع هاي تربيت نامه ها و آئين ها، برنامه تصويب طرح -٣
  .امه توسعه چهارمقانون برن ١١٧هماهنگي و پيگيري در خصوص اخذ و هزينه اعتبارات بند ب ماده  -٤
  .هاي ورزشي دانشجويي و آارمندي وزارت متبوع ها و فعاليت  ايجاد هماهنگي بين بخشي در اجراي برنامه -٥
  .هاي علوم پزشكي آشور  ـ تعيين اولويت و نحوه توسعه و گسترش اماآن ورزشي در دانشگاه٦
  .بدني وزارت متبوع هاي آالن تربيت ـ پيشنهاد بودجه برنامه ٧
مـرزي و   هاي ورزشي منتخب دانشجويان علوم پزشكي آشور به مسابقات بـرون   ـ بررسي و تصويب اعزام تيم ٨

  .المللي دانشجويي در داخل آشور برگزاري مسابقات بين
  .بدني و ساير مراآز ورزشي ذيربط در جهت تعامالت فرابخشي ـ هماهنگي و ارتباط با سازمان تربيت ٩
  .بدني وزارت متبوع و تشكيالت وابسته ه دبير شورا در مورد عملكرد تربيتـ استماع گزارش ساالن ١٠

   
  :نفر ٩اعضاء شورا جمعًا  -٣ماده 

  )رئيس(وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -١
  )نائب رئيس(معاون امور دانشجويي و فرهنگي  -٢
  )دبير(بدني معاونت امور دانشجويي و فرهنگي  مديرتربيت -٣
  )عضو(االختيار  عه مديريت و منابع انساني يا نماينده تاممعاون توس -٤
  )عضو(االختيار  معاون سالمت يا نماينده تام -٥
  )عضو(االختيار  معاون آموزشي يا نماينده تام -٦
  )عضو(االختيار  معاون هماهنگي يا نماينده تام -٧
  )عضو(االختيار  معاون غذا و دارو يا نماينده تام -٨
  )عضو(االختيار  معاون تحقيقات و فنآوري يا نماينده تام -٩

  .شوند حسب مورد ساير افراد با پيشنهاد دبير و تصويب رئيس يا نائب رئيس به جلسه دعوت مي
  .گردد ها، ابالغ نماينده توسط رئيس شورا صادر مي در صورت معرفي نماينده از سوي معاونت -١تبصره 

   
  -٤ماده 

. هـاي مشـورتي الزم را بـا تاييـد رئـيس شـورا تشـكيل دهـد         براي آارشناسي موضوعات، آـارگروه تواند  شورا مي
  .شود ها به شورا گزارش مي نظرات اين آارگروه

   
  :وظايف دبير شورا -٥ماده 

باشـد آـه وظـايف زيـر را انجـام       بـدني معاونـت دانشـجويي و فرهنگـي وزارت متبـوع مـي       دبير شورا مـدير تربيـت   *
  :دهد مي

  .هاي مشورتي تخصصي به شورا هاي ارسالي از آميته بررسي و ارائه پيشنهادها و گزارش -
  .ارسال دستور جلسه براي اعضاء شورا -
  .العاده دعوت از اعضاء شورا براي مشارآت در جلسات عادي و فوق -
  .تهيه و تنظيم صورت جلسات و ارسال آن براي اعضاء شورا -
  .ش به رئيسپيگيري مصوبات شورا و گزار -
   

  -٦ماده 
شورا در هر سال حداقل چهار جلسه عادي و در صورت لزوم به دستور رييس شورا و يا به پيشنهاد دبيـر شـورا و   

  .العاده نيز خواهد داشت يا درخواست آتبي يك سوم اعضاء و تصويب رئيس جلسه فوق



   
  -٧ماده 

  .باشد معتبر مي) ١+نصف(رأي موافق  ٦شورا با حضور اآثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن حداقل با 
   

  -٨ماده 
  .آليه مصوبات شورا پس از امضاء وزير قابل اجرا مي باشد

   
  ـ٩ماده 

  .باشد بدني معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت متبوع مستقر مي دبيرخانه شورا در تربيت
   

جلسـه شـوراي معـاونين وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       وچهارمين  پنجاهتبصره در  ١ماده و  ٩نامه در  يناين آئ
توسط مقام محترم وزارت جهت اجـرا ابـالغ    ٢٠/٢/١٣٨٨به تصويب رسيد و در تاريخ  ٢٠/٢/١٣٨٨پزشكي در تاريخ 

  .گرديد
 


