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 مقدمه 

ی های عمومی از اصل هنر این رشتهاز آنجایی که یکی از اهداف فدراسیون هاکی، باال بردن سطح آگاهی

ی هاکی)مربی، داور و ورزشکار و ...( از اهمیت اندرکاران رشتهمفرح است و در این رابطه آموزش دست

تقاء سطح علمی الزم را در ای که بتواند هماهنگی و یکنواختی و ارخاصی برخوردار است لذا تشکیل کمیته

یابد. تشکیل این کمیته فرصتی را ی هاکی را برقرار نماید ضرورت میامور آموزش این رشته ورزشی جامعه

 فراهم می آورد تا از متخصصین این رشته و کارشناسان ورزشی کشور بهره بگیریم. 

در سراسر دنیا و چمن( و روی سالنداخلاصول ورزش هاکی)های روز افزون اطالع و آگاهی از پیشرفت

های علمی، چاپ و انتشار های مستمر کنگرهی ورزشکاران کشور در قالب کالسانتقال صحیح آن به جامعه

های عمومی در این زمینه از طریق نشریات و کتب و جزوات و ...... از طرف دیگر باال بردن سطح آگاهی

های گوناگون در باشد. همچنین با تحقیق و پژوهشی آموزش میهای گروهی جزء اهداف کمیتهرسانه

 ی هاکی به شکل منسجم و هماهنگ دست خواهیم یافت. های مختلف رشتهزمینه

نامه توری جمهوری اسالمی ایران و آیینهای ورزشی آماسنامه فدراسیوناسانامه به استناد این آیین

 جوانان( تدوین شده است.)وزارت ورزش و ستانها و قانونهای ورزشی ائتهی
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 فصل اول: کلیات و تعاریف

 : کلیات1ماده 

ایی و تحقق نگرش فرآیندی در امر مدیریت آموزش و بهسازی نظر به اهمیت پیشگیری از نگاه جزیره   

حدت ، وزدگیپرهیز از سلیقه، حفظ تمامیت مفهومی و عملیاتی حوزه آموزشمنابع انسانی و همچنین 

در نهایت به لحاظ ضرورت کنترل کیفی مدیریت آموزش و  های آموزشی وو اجرای فعالیتآفرینی در اصول 

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

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

 باشد:ذیل میمتشکل از مراحل 

 

 

ی از وظایف اصلی رئیس کمیته آموزشهایتیفعالدرتمامیهاکی فدراسیون در پایش و مدیریت مراحل فوق

آموزش فدراسیون می باشد و با توجه به استانداردهای بین المللی آموزش، چنانچه فرایند فوق در قالب 

دیریتی واحد در ارکان مختلف فدراسیون کنترل و پایش شود، ضریب نفوذ و اثربخشی آموزش در تحقق م

 اهداف سازمانی فدراسیون، افزوده خواهد شد. 
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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 : آموزش

تجربه علمی و عملی می باشد. این فرآیند شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت، ارزیابی و 

 اثر بخشی می باشد.کنترل 

ت و دانش و تغییر نگرش و ایجاد رفتار انتقال مهارمجموعه اقداماتی است که موجب فعالیت آموزشی:

 .سازدتوانمندمی انجام کارها  دررا  آنهابه گونه ای که ، می شود مطلوب در افرادحرکتی 

تربیت و کنترل کلیه امور آموزشی و برگزاری شود که وظیفه به تشکیالتی اطالق می :کمیته آموزش

 مخاطبین فدراسیون هاکی را به عهده دارد.های بازآموزی و کلینیک های ویژه ی ها، دورهکالس

به مهارتهایی اطالق می گردد که از طریق آگاهی و دانش منجر به بهبود نگرش عمومی مهارتهای عمومی:

فرد نسبت به ماموریت و وظایف عمومی سازمان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اخالقی و ارزشی 

 می گردد. 

ایی اطالق می شود که از طریق افزایش آگاهی و دانش منجر به بهبود به مهارتهرتهای تخصصی:امه

 عملکرد تخصصی افراد بسته به نوع نیازهای شغلی می گردد.

نیروی شاغل در فدراسیون و مربیان، داوران، ورزشکاران، مدرسین و مدیران، متشکل از منابع انسانی: 

 است. هیئت های ورزشی

 ه عموم مردم اعمال می شود و هدفش افزایش آگاهیهای عمومی و آموزشی که نسبت بآموزش عمومی: 

 تغییر نگرش نسبت به موضوع هدف است. 

فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت  هیئت ورزشی تشکیالتی استکه به منظورهای استانی: هیئت

گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب احاد مردم به امر ورزش، کشف استعدادها و 

باالبردن سطح مهارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی بیش بینی شده در اهداف فدراسیون و وزارت 

 ورزش ایجاد می گردد. 
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 کمیته آموزشفصل دوم: اهداف و وظایف 

 : اهداف 3ماده 

 :کالناهداف 

 رتهای عمومی و تخصصی منابع رشته هاکیارتقاء سطح دانش و مها (1

 ارتقاء آگاهی های عموم مردم نسبت به اهمیت و کارکردهای ورزش (2

 

 :اهداف اختصاصی

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

 تکنولوژی اطالعات بهرمندی از فضای مجازی و (2

 آموزشی ملی و بین المللی –بهرمندی از ظرفیت متخصصین، نخبگان و مراکز علمی  (3

 وعموم مردم منابع انسانی در نگرشآموزش و اهمیت جایگاه ارتقا  (4

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

 

 : وظایف4ماده 

 فدراسیون و بروز رسانی آن آموزشن برنامهراهبردی تدوی  (1

نهادینه کردن استانداردهای آموزشی بر اساس فرایند نیازسنجی آموزشی، تدوین برنامه آموزشی،  (2

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

 آموزشی

 م آموزش الکترونیک( و پیاده سازی نظاITگیری از تکنولوژی اطالعات )بهره (3

همکاری و تعامل مستمر با مراکز علمی و آموزشی داخل و خارج از کشور و کمیته آموزش  (4

 فدراسیون جهانی

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

 بهره گیری از افراد  متخصص در حیطه آموزش  (6

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

کمیته های مختلف  فعالیتهای آموزشی ملی و بین المللیدربرنامه ریزی، هدایت ونظارت برکلیه  (8

 فدراسیون منطبق با اسناد ابالغی از سوی دفتر برنامه ریزی آموزشی
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 انعکاس اثربخشی فعالیتهای آموزشی در نیل به اهداف فدراسیون (9

 نمودن آموزش در سراسر کشور در دوره های آموزشییکسان  (11

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

 دستی

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

 آموزشی

 ک آموزشی ارسالی به فدراسیون بر اساس قوانین و مقررات جاریبررسی وهمسان سازی مدار (13

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

کمیته آموزش موظف است که نیازهای آموزشی دیگر کمیته ها به ویژه کمیته داوران و مربیان را : 1تبصره 

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

ریزی آموزشی قابلیت اجرا مه فعلی پس از تایید دفتر برنامه: کلیه موارد خارج از چارچوب آئین نا2تبصره 

 خواهد داشت.
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 و تشکیالت ساختار فصل سوم:

 : تشکیالت کمیته5ماده 

 :شاملکمیته آموزش 

 رئیس کمیته (1

 دبیر کمیته (2

 شورای آموزش (3

 کارشناسان (4

 رئیس هیت استانی  (5

 رئیس کمیته آموزش استان (6

 

 

 های کمیته آموزشپست: شرایط احراز 6ماده 

 شرایط عمومی :

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی (1

 اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی و دین مبین اسالم (2

 سال سن 31داشتن حداقل  (3

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی با تایید مقامات ذیصالح و عدم اشتهار به فساد اخالقی (4

 عدم اعتیاد به مواد مخدر (5

 

 :هماهنگی دفتر برنامه ریزی  فدراسیون از میان افراد واجد شرایط، فردی را بارئیس   رئیس کمیته

 بعنوان رئیس کمیته آموزشمنصوب می نماید.آموزش

 

 رئیس کمیته

 دبیر شورای آموزش

 کارشناس اجرا و ارزشیابی نتایج کارشناس نیازسنجی و طراحی برنامه

 هیئت های استانی

 رئیس کمیته آموزش هئیت استان
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 : اختصاصی شرایط

 دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی (1

 سال 3سابقه مدیریت مفید آموزشی مرتبطحداقل  (2

 داوری در رشته مربوطهدارا بودن حداقل مدرک مربیگری یا  (3

 های آموزشیگذراندن کارگاه استاندارد (4

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

دوره های تخصصی تعریف شده در دفتر برنامه ، با معرفی فردی از سوی فدراسیون و گذراندن رئیس کمیته

 شان بالمانع است.ریزی آموزش ، بکارگیری ای

عهده دار  رئیس فدراسیون ر کمیته با هماهنگی دبی ،در شرایط غیبت رئیس کمیته آموزش :2تبصره 

 وظائف محوله خواهد بود.

 شرح وظایف: 

 رعایت شئونات اسالمی در اجرای کلیه فعالیتهای آموزشی (1

 سازماندهی تشکیالت کمیته و واحدهای موردنیاز با هماهنگی رئیس فدراسیون  (2

 در سطح کشوربر چرخه استاندارد آموزشمدیریت و پایش  (3

های کوتاه مدت دفتر دوره مشارکت در تدوین و بروز رسانی محتوای آموزشی بر اساس آئین نامه (4

 ریزی آموزشیبرنامه

برنامه های آموزشی از فدراسیون جهانی مربوطه و بومی کردن آن در اخذ آخرین دستاوردها، محتوا و  (5

 آموزش فدراسیون

 برقراری ارتباط مناسب با دفتر برنامه ریزی و آموزش و واحدهای آموزش ادارات کل ورزش و جوانان (6

 برقراری ارتباط مناسب با سایر کمیته های فدراسیون  (7

 تعامل با کمیته آموزش کمیته ملی المپیک (8

مجوز نهایی برگزاری دوره های مربیگری منطبق با دستورالعمل اجرایی آئین نامه دوره های کوتاه اخذ  (9

 مدت مربیگری

 بررسی و تایید نیازهای آموزشی فدراسیون و هیئتهای استانی پس از تایید ادارات کل (11

 ربیگریاجرای فرآیند نیازسنجی منطبق با دستورالعمل اجرایی آئین نامه دوره های کوتاه مدت م (11

 کنترل و نظارت بر فعالیتهای آموزشی کلیه کمیته های فدراسیون (12
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 نظارت و ارزشیابی عملکرد کمیته آموزش هیئت های استانی (13

 آموزش هیئت های استانی کمیته برگزاری جلسات ساالنه با (14

 بررسی و تایید هزینه های آموزشی فدراسیون (15

آنان و تکمیل جداول مالی پیشنهادی فعالیتهای بررسی هزینه های برگزاری دوره های آموزشی، تحلیل  (16

 آموزشی در هر سال 

بررسی و تعیین صالحیت فنی و علمی مدرسین دروس عملی براساس ضوابط اعالم شده از سوی دفتر  (17

 برنامه ریزی

 استفاده از  فضای مجازی برای توسعه و تسهیل فرایندهای آموزشی (18

 امانه جامع اطالعاتوزارت ورزش و جوانانتشکیل بانک جامع اطالعات آموزشی همسو با س (19

بررسی وتهیه گواهینامه های مربیگری جهت امضاء رئیس فدراسیون و ارسال آن به انضمام مدارک مورد  (21

 نیاز به دفتر برنامه ریزی آموزش

 تایید و امضاء کلیه مدارک آموزشی فدراسیون (21

 انتخاب دبیر و اعضاء کمیته (22

 امضای کلیه مکاتبات کمیته آموزش (23

 ایجاد هماهنگی در مصوبات و تصمیمات جلسات آموزشی (24

 و مکان جلسات فوق العاده و ادواریتعیین زمان  (25

 انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه (26

 

 :توسط رئیس کمیته انتخاب و به رئیس فدراسیون جهت صدور ابالغ معرفی می گردد. دبیر کمیته 

 :اختصاصیشرایط 

 دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی تربیت بدنی (1

 دارا بودن حداقل مدرک مربیگری یا داوری در رشته مربوطه (2
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 شرح وظایف:

 سازمان دهی دبیرخانه کمیته آموزش متناسب با شرح وظائف محوله (1

 تهیه دستور جلسه (2

 شرکت در جلسات شورای آموزش )بدون حق رای( و تهیه صورت جلسات و پیگیری مصوبات (3

 نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به کارشناسان (4

 اعالم نتایج کارها به رئیس کمیته (5

 دعوت از اعضاء کمیته جهت شرکت در جلسات (6

 ناظرین دوره های آموزشیانجام هماهنگی های الزم با هیئت های استانی، مدرسین و  (7

 

 های : تشکیالت علمی و آموزشی است که به منظور سیاستگذاری و تعیین خط مشیشورای آموزش

کارشناس خبره  می باشد  4آموزشی فدراسیون فعالیت می نماید و  شامل رئیس کمیته )رئیس شورا( و 

ابالغ به مدت  ن جهت صدورکه از میان متخصصین با پیشنهاد رئیس کمیته آموزش به رئیس فدراسیو

 گردند.چهار سال معرفی می

 توانند عضو رسمی فدراسیون نباشند.رشناسان خبره عضو شورای آموزش میکا :3تبصره 

حق رای در  نی به عنوان عضو دائم و ناظر باهای استایک نفر از نمایندگان کمیته آموزش هیئت :4تبصره 

 شورای آموزش عضویت خواهد داشت. 

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

گردند )کارشناس نیاز سنجی، کارشناس پیشنهاد رئیس کمیته و با ابالغ رئیس فدراسیون منصوب می

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

 شرح وظایف 

 ارائه نظرات، پیشنهادات و تحلیل های کارشناسی در حیطه آموزش  (1

 پیگیری وظایف محوله تا حصول نتیجه (2

 تهیه و ارائه گزارشات اقدامات صورت گرفته به دبیر کمیته (3
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 :رئیس آموزش هیات استان از میان افراد واجد شرایط، فردی را با رئیس کمیته آموزش استان

اداره کل ورزش و جوانان استان و رییس کمیته آموزش فدراسیون انتخاب هماهنگی رییس گروه آموزش 

 نموده و منصوب می نماید.

 شرایط اختصاصی:

 دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی تربیت بدنی (1

 دارا بودن حداقل مدرک مربیگری یا داوری در رشته مربوطه (2

 شرح وظایف: 

نیاز سنجی، تدوین، اجرا، نظارت و ارزشیابی همکاری با کمیته آموزش فدراسیون در اجرای فرایند  (1

 برنامه های آموزشی در سطح استان

 های شهرستانی همکاری و تعامل مستمر با گروه آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات (2

 تشکیل ساختار آموزش هیات استان و نهادینه سازی چرخه آموزش تا سطح شهرستان ها  (3

 ساالنه آموزش استانتدوین برنامه عملیاتی  (4

 اجرای تمامی فعالیت های آموزشی هیات استان بر اساس اسناد و آیین نامه کمیته آموزش فدراسیون (5

 ایجاد بانک اطالعات آموزشی هیات استان متناسب با سامانه مبین وزارت (6

 یونارائه گزارش ماهانه از اقدامات صورت گرفته به رییس هیات جهت ارسال به کمیته آموزش فدراس (7

 

 : چگونگی تشکیل جلسات7ماده 

 گردد.به درخواست رئیس کمیته تشکیل می جلسات (1

 یابد.ت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت میجلسا (2

 تصمیمات اتخاذ شده با موافقت اکثریت اعضاء مصوب خواهد شد. (3

در صورت لزوم کمیته می تواند از کارشناسان مربوطه به عنوان میهمان بدون حق رای در جلسات  (4

 دعوت به عمل آورد.

 در صورت وجود اختالف نظر در تصمیمات، رئیس کمیته تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود. (5

پرداخت حق الجلسات و کلیه هزینه های مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب کمیته بر اساس مقررات  (6

 مالی فدراسیون خواهد بود.
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شوند و کمیته آموزش و موافقت رئیس فدراسیون برگزار میالعاده با پیشنهاد رئیس های فوقجلسه :1تبصره

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

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

 است.

 : بازنگری8ماده

یس فدراسیون ئیس کمیته آموزش و تایید رئبر اساس نیاز و به پیشنهاد رنامه هر سه سال یک بار این آیین

 مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

 مالیفصل چهارم: امور

 : امور مالی9ماده 

 باشد.می هاکیمقررات مالی این کمیته تابع آیین نامه اداری، مالی و معامالتی فدراسیون 

 

یسه فدراسیون ئت ربه تصویب هیئ 25/99/95 در تاریختبصره  8و ماده  9فصل و  4این آیین نامه در 

 باشد.این تاریخ قابل اجرا و استناد میهاکی رسیده است و از 

 


