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مقدمه
آموزان در مدارس کاري جمعی و گروهی است که معلمان تربیت بدنی نیز در آن هاي تعلیم و تربیت دانشاساسا مسوولیت برنامه

موزان وظیفه دارند آاعضاي تیم تعلیم و تربیت دانشاصلی ترینمدیران مدارس نیز به عنوان یکی از. اي دارندکنندهنقش تعیین

بینی امکانات ارتباط، آنان باید ضمن پیشدر این . هاي مساعد را براي اجراي مطلوب تربیت بدنی در مدارس فراهم آورندزمینه

برنامه ساعت درس تربیت بدنی و هاي تربیت بدنی و اختصاص دادن زمان کافی به هر دو بخشفیزیکی الزم براي اجراي برنامه

نظارت منطقی داشته باشند؛ یعنی نه تنها مدیران باید از نقش و اهمیت تربیت بدنی در رشد یکپارچه بر آنانرزشی  فعالیت هاي و

هاي آن به حد کافی توجه نمایند، بلکه باید تالش کنند تا آموزان آگاهی کامل داشته باشند و بر این اساس به تربیت بدنی و نیازدانش

در صورت لزوم در اختیار فوق برنامه تربیت بدنی فراغتعالوه بر ساعات موظف ، در ساعاتامکانات ورزشی و فضاي مدرسه 

و نظارت دادهسازي فضاهاي ورزشی انجام هاي الزم را براي ایمنبینیمدیران همچنین موظفند تا پیش. آموزان قرار گیرددانش

تامین وسایل و امکانات مصرفی و نگهداري و رفع نواقص مربوط .ندهماهنگ با قوانین و مقررات را بر کمیت و کیفیت آنها داشته باش

مدارس ارکانیک از هیچ. هاي الزم براي توسعه و بهبود امکانات از دیگر وظایف مدیران استبینیبه این وسایل و همچنین پیش

اي مدیران براي انجام هر چه بهتر چنین وظیفه. دنموثر باشومفیدبراي تحقق اهداف این حوزهد در این زمینه به اندازه مدیراننتواننمی

بدیهی است در غیر این . اعتقاد کافی داشته باشنددر تربیت همه جانبه ي دانش آموزانباید به اهمیت پدیده تربیت بدنی و اثرات مفید

شود، اکتفا کرده و سته میکانیزصورت معلمان مدارس مجبورند با حداقل امکانات که به مرور زمان، از کمیت و کیفیت آنها

هاي آموزان وظیفه دارند زمینهمدیران مدارس نیز به عنوان یکی از اعضاي تیم تعلیم و تربیت دانش.هاي خود را اجرا نمایدبرنامه

وعه اي به بنابراین در ادامه به منظور اثربخشی بهتر و ارائه مجم. مساعد را براي اجراي مطلوب تربیت بدنی در مدارس فراهم آورند

عنوان نقشه راه جامع براي مدیران به تبیین سند تحول بنیادین، برنامه درس ملی و اسناد باال دستی پیرامون درس تربیت بدنی پرداخته 

. می شود
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سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و با عنایت به تاکیدات حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت تحول بنیادي در

ایرانی براي تحول و پرهیز از الگوهاي وارداتی، چراغ راه برون رفت از چالش هاي نظام –ایرانی و تدوین الگوي اسالمی –تربیت اسالمی 

مد ظله (ظم انقالب اسالمی خوشبختانه با درك ضرورت و اهمیت این امر و در پاسخ به نداي هوشمندانه رهبر مع. آموزشی کشور است

، طرح تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران پس از تدوین و تصویب )العالی

. در شوراي عالی آموزش و پرورش در دستور کار شوراي عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت و پس از بررسی هاي فراوان به تصویب رسید

سند نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات الزم،  تقسیم کار در سطح ملی و الزامات به صورت شفاف و دقیق واین 

سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش با الهام گیري از اسناد باالدستی و بهره گیري از ارزش هاي بنیادین آنها و . مشخص شده است

.هجري شمسی تبیین شده است1404راهبردي نظام جمهوري اسالمی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت  در افق توجه به اهداف 

بیانیه ماموریت

وزارت آموزش و پرورش مهم ترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ساحت هاي تعلیم و تربیت، 

و تعالی بخش جامعه اسالمی بر اساس نظام معیار اسالمی، با مشارکت خانواده، نهاد ها و سازمان هاي دولتی و قوام بخش فرهنگ عمومی

پایه 12این نهاد ماموریت دارد با تاکید بر شایستگی هاي پایه، زمینه دستیابی دانش آموزان در سنین الزم التعلیم طی . غیر دولتی است

خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نظام مند، یلی به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردي،تحص) چهار دوره تحصیلی سه ساله(

انجام این مهم نقش زیر ساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی . عادالنه و الزامی در ساختاري کارآمد و اثر بخش فراهم سازدهمگانی،،

.عمومی خواهد داشت

چشم انداز

ایرانی و –، با اتکاء به قدرت الیزال الهی ، مبتنی بر معیار نظام اسالمی ، فرهنگ و تمدن اسالمی 1404ت عمومی در افق نظام تعلیم و تربی

قوام بخش آن ها و زمینه ساز جامعه جهانی عدل مهدوي و برخوردار از توانمندي هاي تربیتی ممتاز در طراز جمهوري اسالمی ایران در 

داراي تعامل سازنده و مؤثر با نظام هاي تعلیم و تربیتی در سطح جهان ، توانمند در زمینه سازي براي شکوفایی سطح منطقه ، الهام بخش و 

فطرت و استعداد ها و شکل گیري هویت یکپارچه اسالمی ، انقالبی ، ایرانی دانش آموزان با توجه به هویت اختصاصی    آنان ؛ کار آمد ، 
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حور و مشارکت جو ، برخوردار از مربیان و مدیران مؤمن آراسته به فضائل اخالق اسالمی ، عامل به عمل اثر بخش ، یاد گیرنده ، عدالت م

.می باشدصالح ، تعالی جو و تحول آفرین ، انقالبی ، آینده نگر ، عاقل ، متعهد ، امین ، بصیر ، حق شناس

ساحت هاي تعلیم و تربیت

کـه در ایـن قسـمت بـر حسـب شـئون       شامل موارد ذیل مـی باشـد،   جمهوري اسالمی ایرانساحت هاي مندرج در فلسفه تعلیم و تربیت در

. مختلف حیات طیبه، به اهداف ساحت تربیت زیستی و بدنی اشاره می شود

اخالقیوعبادياعتقادي،تعلیم و تربیت-1

سیاسیواجتماعیتعلیم و تربیت-2

بدنیوزیستیتعلیم تربیت-3

هنريوشناختییباییزتعلیم و تربیت-4

ايحرفهواقتصاديتعلیم و تربیت-5

فناورانهوعلمیتعلیم و  تربیت-6

اهداف ساحت تربیت زیستی و بدنی

وتمایالتوغرایزتعدیلطریقخویش ازروانیوجسمیهاينیازبهمسئوالنهگوییپاسخوخودزیستیهايویژگیدرك

اسالمی؛معیارنظاماساسبربیماريوضعفعواملمبارزه باوروانیومیجسقوايتقویتطبیعی،عواطف

معیار اسالمی؛نظامبر اساسدیگرانوخودروانیوجسمیبهداشتوسالمتارتقايوحفظجهتپیوستهتالش

اسالمی؛معیارنظامساسابرو طبیعتجامعهخود،دربارةآنهايپیامدارزیابیوشدهانتخابزندگیسبکبهنسبتبصیرت

اسالمی؛معیارنظاماساسبرجهانیوملیمحلی،سطحدرجامعهافرادوایمنیسالمتارتقايوحفظبرايوجمعیفرديتالش

اسالمیمعیارنظاماساسبرطبیعتبهاحتراموزیستمحیطازحفاظتبرايجمعیوفرديمداومکوشش.
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رزشی در مدارسماهیت تربیت بدنی و فعالیت هاي و

درس تربیت بدنی مدارس: الف 

در این بخش مدیران و معاونین مدارس  با درس تربیت بدنی، ساختار و تشکیالت تربیت بدنی  در آموزش و پرورش، اسناد باال دستی 
هاي مختلف تحصیلی و برنامه و فعالیت هاي برنامه ششم توسعه آشنایی پیدا نموده و به اهداف و اهمیت درس تربیت بدنی در دوره

.پی خواهد برد

:ملّیدرسیبرنامه

به عنوان یکی از زیر نظام هاي اصلی سند تحول بنیادین و به منزله نقشه جامع یادگیري، زمینه ایجاد تحول همه » برنامه درسی ملی«

رین با تدارك فرصت هاي تربیتی متنوع این برنامه تحول آف. جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتواي آموزشی را فراهم می آورد

در صدد است تا امکان کسب شایستگی هاي الزم جهت درك و اصالح موقعیت بر اساس نظام معیار اسالمی توسط دانش و جامع،

رسالت . آموزان را میسور سازد و آنان را براي تکوین و تعالی پیوسته هویت خویش تا دستیابی به مراتبی از حیات طیبه یاري رساند

اجرا و ارزشیابی از برنامه هاي درسی در سطوح خطیر برنامه درسی ملی فراهم آوردن ساز و کارهاي مناسب براي طراحی، تدوین،

مفاهیم آموزشی و تربیتی به صورت نظام مند و ساختار یافته در اختیار ملی تا محلی می باشد تا مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی،

بنابراین یکی از عناوین حوزه هاي . جوانان قرار گیرد و محیطی با نشاط و مدرسه دوست داشتنی را به تصویر بکشاندکودکان و نو

که این موضوع به دنبال برقراري سالمت کامل جسمی و روانی دانش آموزان به می باشدبدنییادگیري، سالمت و تربیت تربیت و

رست انجام فعالیت جسمانی، ارتقاي توانایی هاي بدنی و حرکتی، تبیین روش هاي عنوان امانات الهی و بکارگیري روش هاي د

تفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن و پیشگیري از ایجاد بیماري و اختالل و معلولیت هاي اندامی و توانمند سازي 

دانش آموزان را قادر می سازد تا ظرفیت ن حوزه،کسب صالحیت هاي اساسی ایافراد در تسلط بر رفتار خود و حفظ سالمت است و

این آموزه ها به دانش آموزان . به آن اعتماد کنند و در جهت پرورش ان کوشا باشندروحی و روانی خود را بشناسند،هاي جسمی،
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نی و نشاط کمک می کند که در قبال بهداشت و سالمتی خود مسئولیت بپذیرند و به نقش خود در تضمین سالمت جسمی و روا

.فردي و اجتماعی، به خصوص سالمت خانواده اعتقاد داشته باشند

ي ابتداییاهداف تربیت بدنی در دوره

گرایش دانش آموزان به رشد و ارتقاي آمادگی جسمانی و حرکتی از طریق تمرین-1

کسب سواد حرکتی و توسعه مهارت هاي حرکتی بنیادي-2

به شرکت فعال در فعالیت هاي ورزشیافزایش عالقه بین دانش آموزان -3

گرایش دانش آموزان به شناخت رشته هاي ورزشی-4

گرایش به کسب توسعه مهارت هاي ورزشی-5

رعایت اصول ایمنی دانش آموزان با یکدیگر-6

رعایت اصول بهداشتی در ورزش-7

...)خوابیدن و ایستادن –راه رفتن –نشستن (آشنایی  با وضعیت صحیح بدنی-8

ي متوسطهاهداف تربیت بدنی در دوره

آشنایی با رشته هاي ورزشی-1

در مواجه با آسیب هاي ورزشیيآشنایی با نکات ایمنی ، پیشگیر-2

شناخت  نکات  بهداشتی و تغذیه در فعالیت هاي بدنی و ورزشی-3

حفظ و بهبود  ارتقاي سطح توسعه آمادگی جسمانی-4

یح بدنی و مشکالت ساختار قامتیتالش در حفظ وضعیت صح-5

مسئولیت پذیري در فعالیت بدنی-6

توسعه مهارت هاي اجتماعی و روانی، نظم پذیري، اعتماد به نفس-7

...مشارکت پذیري، قانون مداري و -8
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ان مدارسبراي مدیرتوصیه هاي اجرایی

.رت نمایدنظابر اساس شرح وظایف مصوبدرس تربیت بدنی اجرايمدیر موظف است بر.1

.ص تربیت بدنی به منظور تدریس درس تربیت بدنی خودداري شودصختاز استفاده و بکارگیري معلمین غیر م.2

نجائیکه فضاي مدرسه در بسیاري از مدارس به عنوان فضاي کالس درس تربیت بدنی استفاده میشود، ضرورت دارد از آاز .3

.خودداري گردد.... نگ وسایل نقیله، انباري، سرایداري وبکارگیري این فضا در دیگر موارد مانند بوفه، پارگی

.درس تربیت بدنی الزامی است) راهنماي تدریس(تهیه و در اختیار قرار دادن کتاب معلم .4

تاکید بر اطالع رسانی محتواي کتاب راهنماي معلم تربیت بدنی به دانش آموزان و اولیاء .5

رت بر روند آموزشی درس تربیت بدنی توسط معلم مربوطه و ارائه گزارش به مدیر تاکید بر معاونین آموزشی مبنی بر اعمال نظا.6

مدرسه 

عالوه بر آگاهی موارد ارزشیابی هر پایه در هر دوره بر اجراي ارزشیابی آن نیز نظارت کامل داشته باشد.7

تاکید و نظارت بر اجراي ارزشیابی مستمر به صورت مستدل و مستند .8

اي ارزشیابی پایانی  به صورت مستدل و مستند تاکید و نظارت بر اجر.9

درج نمره واقعی دانش آموزان در درش تربیت بدنی در دفتر ثبت نتایج مدرسه .10

فضاي مدرسه و محتواي درسی درس تربیت پیش بینی اطاق ورزش و جعبه کمکهاي اولیه و وسایل مناسب ورزشی با توجه به.11

.مدیر می باشدمکاري معلم تربیت بدنی بر عهدهبدنی با ه

المپیاد درون مدرسه اي ،کانونهاي درون نرمش صبحگاهی،: بدنی ماننددرس تربیت مکملپیش بینی فعالیت هاي ورزشی .12

، اطالع رسانی وضعیت بدنی داش آموزان به و الدین ...، آمادگی تیم ها به منظور حضور در مسابقات سطح منطقه و مدرسه اي

.شدعهده مدیر می باو غیره بر 

فضا و تجهیزات ورزشی مدارس: ب 

با عنایت به نقش اساسی فعالیتهاي ورزشی در رشد همه جانبه دانش آموزان ولزوم فراهم نمودن زیرساختهاي الزم براي توسعه کمی 

ستهاي وکیفی درس تربیت بدنی وفعالیت هاي فوق برنامه ضروري است به منظور ارتقاء سطح سالمت جامعه دانش آموزي که از سیا
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. نظام تعلیم وتربیت می باشد شرایطی فراهم شود تا عالوه بر تامین سالمت دانش آموزان ،امنیت فعالیتهاي ورزشی آنان را تامین نماید

بدین منظور در اجراي هرچه بهتر درس تربیت بدنی اتخاذ تصمیمات الزم پیش از آغاز سال تحصیلی براي بهینه سازي فضاي کالس 

.در زمینه هاي ایمن سازي ، خط کشی ، مرمت ، زیبا سازي وتهیه وسایل ورزشی مورد نیاز ضروري می باشددرس تربیت بدنی

آماده نمودن فضا وامکانات مدارس وکالس درس امري است که همواره مد نظر مدیران مدارس بوده ومعموالً قبل از شروع سال 

جه به اینکه کالس درس تربیت بدنی در حیاط مدرسه برگزار می شود با تو.تحصیلی جدید اقدامات مذکور را به عمل می آورند 

.ضروري است مدیران محترم در خصوص آماده سازي شرایط مطلوب براي اجراي این درس حداکثر تالش خویش را مبذول نمایند

به یف مدیر وشوراي مدرسهآیین نامه اجرایی مدارس که در آن به نقش ووظا10ماده 22وبند 6در این خصوص می توان به ماده 
.اشاره شده است استناد نمودشرح ذیل

هاي هاي اختیاري مردمی و کمکگیري از مشارکتي بهینه از منابع مالی دولتی و با بهرهمدیر مدرسه موظف است با استفاده.6مادهء 
.رسه فراهم کندي مدخیرین و تقویت منابع اعتباري مدرسه شرایط الزم را براي اجراي مناسب برنامه

ي نمودهاي عینی ي تربیت بدنی، بهبود وضع امکانات ورزشی، حفظ و توسعهریزي مناسب به منظور توسعهبرنامه. 22بند 10ماده 
اخالق و آداب اسالمی، ارتقاي سطح بهداشت، بهبود وضعیت فضا و تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی و نمازخانه و حفظ محیط 

.زیست

ه لحاظ حقوقی کم توجهی وکوتاهی در اقدام براي رفع موانع وعوارض خطر سازمسئولیت مدیر آموزشگاه را در مواقع از آنجا که ب

بروز حادثه افزایش می دهد لذا به نظر می رسد تالش براي ایمن سازي محیط ، امکانات ، وسایل وتجهیزات ورزشی ونیز تامین 

ات براي فراهم ساختن شرایط مناسب جهت یکی از برنامه هاي مهم مدرسه به نیازهاي درس تربیت بدنی از ضروري ترین اقدام

زمان اجراي طرح ایمن سازي فضا،امکانات ،وسایل وتجهیزات ورزشی در ایام تعطیلی مدارس و عمدتادر فصل تابستان . شمارمی رود

.و در قالب پروژه مهر امکان پذیر می باشد

ص آماده سازي و فراهم نمودن شرایط مطلوب براي اجراي ضروري است مدیران محترم مدارس در خصو

خویش را بر اساس شیوه نامه ایمندرس تربیت بدنی در فضاهاي روباز و سرپوشیده ورزشی حداکثر تالش

. به شرح ذیل معمول نمایند18/04/1390مورخ  78738سازي فضا و تجهیزات ورزشی مدارس کشور به  شماره 
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معلم تربیت بدنی وپیگیري تامین اعتبار الزم جهت تهیه وسایل وتجهیزات درخواستی ورفع نواقص بررسی لیست درخواستی-1

مربوطه دراسرع وقت

نظارت بر عملکرد معلم تربیت بدنی درساعت درس تربیت بدنی درراستاي اجراي اصول ایمنی -2

فعالیتهاي فوق (عت خارج ازدرس تربیت بدنی برنامه ریزي وهماهنگی الزم با معاونین ونظارت براستفاده دانش آموزان درسا-3

)برنامه

آماده سازي فضا وتجهیزات ورزشی قبل ازشروع سال تحصیلی وپیگیري رفع نواقص درطول سال -4

:برخی چالشها ومشکالت فعلی مدارس در بخش فضاها وتجهیزات ورزشی

اجراي کالس درس تربیت بدنی درفضاي روباز به جاي سالن سرپوشیده ورزشی-1

:دم رعایت اصول ایمنی در ساخت فضاهاي روباز مدارس ازطریقع-2

استفاده ازبتون وآسفالت به جاي نصب کف پوش استاندارد ویژه فضاهاي روباز-1-2

...  ازفضاهاي مجاور مانند دیوار و)فاصله خط کشی زمین(عدم رعایت حریم ایمنی -2-2

درجوار یاداخل فضاهاي ورزشی... ودال جمع آوري آب وغیرهم سطح بودن ووجودکانال هدایت آب سطحی وگ-3-2

عدم توجه به حفاظ بندي پنجره کالس وسایر اتاقهاي مشرف به زمین ورزشی -4-2

عدم توجه به طراحی ونصب توروفنس کشی برروي دیوارهاي مجاور زمین ورزشی که باعث خروج مکرر توپ -5-2

ازمدرسه وخطرات ناشی از آن می شود

درکنارزمین ورزشی واحتمال برخورد توپ ودستکاري آن توسط دانش ... کشی برق، نصب کنتور گاز ،برق وسیم-6-2

آموزان 

تعبیه پایه هاي فلزي جهت نصب کولر درمدرسه-7-2

عدم توجه به جهت جغرافیایی در هنگام طراحی وترسیم فضاهاي ورزشی -8-2

:تعرض به حریم فضاهاي ورزشی از طریق-3

ت سکوي مراسم صبحگاهیساخ-1-3
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...تعبیه باغچه ،نیمکت هاي بتونی وفلزي و-2-3

ساخت فضاهاي جانبی به بهانه توسعه سرایداري ،بوفه، پارکینگ در داخل وهمجوار زمین ورزشی پس از احداث -3-3

مدرسه

:عدم رعایت اصول استاندارد وسایل وتجهیزات ورزشی نظیر-4

...)پایه وتخته بسکتبال ، میله وتور والیبال ،دروازه هاي هندبال و( ه در مدارس مستعمل بودن وسایل نصب شد-1-4

...مهار نکردن دروازه هاي هندبال ،میله هاي بارفیکس و-2-4

...وجود سطوح تیز وبرنده برروي وسایل وتجهیزات نصبی مانند دروازه هاي فوتسال ، میله هاي والیبال و-3-4

...جهیزات ووسایل مصرفی مانند توپ ، راکت واستاندارد نبودن ت-4-4

نصب غیر متعارف وسایل بدن سازي ورزشی  از سوي شهرداري در عدم رعایت اصول بهداشتی ونظافت فضاهاي ورزشی و-4

داخل زمین ورزشی حیاط مدرسه

انتـــظـارات

د واصطکاك کافی وعاري از درص2حیاط مدرسه باید داراي سطح صاف ویک دست وبدون هرگونه پستی وبلندي وباشیب -1

.خطر ودرصورت امکان با نصب کف پوشهاي استاندارد وچمن مصنوعی فضاي کالس درس تربیت بدنی مهیاشود

خط کشی زمینهاي ورزشی باید با رنگ سفید یازرد وقابل رویت بوده وفاصله الزم وکافی با امکانات فیزیکی موجود در -2

3در نظر گرفته شود ودرصورت امکان فاصله ... زباله وجداول وباغچه ها ودرختان ومدرسه نظیر دیوارها ، سکوها ، سطلهاي 

متر رعایت شود

هرگونه تجهیزات ولوازم ورزشی نصبی در مدارس ازقبیل میله هاي والیبال ،بسکتبال ، دروازه هاي هند بال وگل کوچک -3

ولبه هاي تیز وبرنده باشد واین تجهیزات بوسیله ودیگر تجهیزات کمک آموزشی درس تربیت بدنی باید فاقد برآمدگی زاید

دروازه هاي هندبال وفوتسال . روکشی از جنس مواد نرم مانند اسفنج وفوم ویا مواد پلی اتیلن با روکش کانتینري پوشیده شود

.به زمین ثابت شده وازتعادل ، پایداري واستحکام کافی برخوردار باشند
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ه مساحت حیاط مدرسه در رشته هاي فوتسال،والیبال،بسکتبال وبدمینتون ترسیم شده حداقل چهار زمین ورزشی با توجه ب-4

در مورد مدارس فاقد فضاهاي کافی حتی االمکان از سالنهاي ورزشی ( وتجهیزات مورد نیازآن رشته ها نیز فراهم شوند

گزاري کالس درس تربیت موجود در نزدیکی آموزشگاه مشروط بر اخذ رضایت کتبی از اولیاي دانش آموزان جهت بر

)بدنی استفاده شود

کلیه وسایل وتجهیزات ورزشی مدرسه در ابتداي سال تحصیلی بررسی گردد ودر صورت مستعمل وفرسوده بودن جمع -5

.آوري واز دسترس دانش آموزان خارج گردد

تهیه امکانات ووسایل ورزشی مورد نیاز ساعت درس تربیت بدنی به تعداد کالس-6

اق دبیر تربیت بدنی با نور ،تهویه وفضاي کافی به منظور برگزاري کالسهاي تئوري آزمونهاي آمادگی جسمانی دارا بودن ات-7

واستقرار میز پینگ پنگ وحفظ ونگهداري وسایل ورزشی

در رنگ آمیزي زمینهاي ورزشی ووسایل نصبی نظیر دروازه هاي هندبال ،گل کوچک ، پایه هاي والیبال وبسکتبال -8

ستفاده شود که قابلیت تشخیص این تجهیزات را افزایش دهد مانند رنگ سفید و زرد براي زمین هاي بازي ازرنگهایی ا

ورنگ سفید مشکی براي تجهیزات

بیمه مسئولیت مدنی جهت پوشش بیمه اي ورزشکاران در هنگام آسیب دیدگی-10

ناسب فنس کشی وحتی االمکان درمدارس دخترانه براي براي جلوگیري از خروج توپ ،دیوارهاي مدرسه تا ارتفاع م-11

فعالیت آزادانه دانش آموزان محرم سازي شود

کنتورهاي برق ،گاز وسایر تاسیسات خطر ساز به صورت مناسب ازبرخورد توپ محافظت شده باشد-12

وکالس درس تربیت بدنیمستقل بودن فضاي کالس درس تربیت بدنی وتوجه کافی به نظافت وپاکسازي روزانه حیاط -13

استفاده از شعائر اسالمی درزمینه ورزش وسالمت وبا طراحی زیبا روي دیوار حیاط مدرسه یا سالن ورزشی-14

.آموزشگاه مجهز به جعبه کمکهاي اولیه باشد-15

بیمه اماکن ورزشی در صورت دارابودن سالن ورزشی وداراي سند مالکیت ویا اجاره نامه-16

ه از ظرفیت انجمن اولیاء مدرسه ومشارکت ایشان به منظور بهینه سازي فضا و تجهیزات ورزشی استفاد-17
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مدیران مدارس و یا معلم تربیت بدنی به لحاظ قانونی نسبت به تکمیل فرم هاي ذیل براي اجراي ضروري است

.رویدادهاي ورزشی اقدام نمایند

نامه ي روشن و صریح بگیرد مبنی بر اینکه لیاء دانش آموزان خود فرم رضایتمدیریت و یا مربی بایستی از او: امهنفرم رضایت.1

.سیب دیدگی، اقدام الزم انجام دهددر صورت لزوم میتواند براي درمان آ

آگاهی از مشکالت جسمانی که ممکن است مشارکت ورزشی ورزشکاران را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار : سالمتیفرم تاریخچه-2

شکالتی از قبیل دیابت، آسم، صرع، بیماري قلبی یا پوستی، مواردي هستند که بایستی یک معلم یا مدیر از آنها آگاه مهم است، م

. باشد

این کارت به معلم یا مدیر کمک میکند که در موقع یک حادثه اورژانسی با والدین قانونی یا پزشک : کارت اطالعات اورژانس-3

...... گر دانش آموز به دارویی خاصی نیاز داشته باشد یا نسبت به دارویی حساسیت داشته باشد و خانوادگی مصدوم، تماس گرفته و ا

.مطلع گردد

تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی در برنامه ششم توسعهنگاهی اجمالی به برنامۀ دفتر :  ج

ز قانون برنامه ششم توسعه و حسب وظیفه ذاتی خود، دفتر تربیت بدنی وفعالیت هاي ورزشی با توجه به ظرفیت هاي قانونی برآمده ا

نسبت به مسائل و مشکالت فرارو و وضعیت موجود، و با در نظر گرفتن سیاست ها و راهکارهاي سند تحول بنیادین و اسناد باال دستی، 

مت و آمادگی جسمانی دانش اثر بخشی درس تربیت بدنی  و فعالیت ورزشی بر ارتقاء سالبرنامه هاي عملیاتی خود را در سه بخش،

کیفیت بخشی درس تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی با عنوان فعالیت هاي مربوطه به فعالیت هاي فوق برنامه تربیت بدنی و ،آموز

تدوین نموده است و امید است مدیران و عوامل اجرایی تالش و کوشش بی وقفه ي خود را جهت انجام برنامه هاي مورد شرح ذیل

.به عمل آورندنظر

کیفیت بخشی درس تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی-1

هاي ورزشیبدنی و فعالیتسازي وسایل، تجهیزات و فضاها ورزشی مدارس کشور، با محتواي درس تربیتکمک به متناسب-1-1
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ورزشی مدارس کشورهاي مکمل بدنی و فعالیتکمک توانمندسازي نیروي انسانی موثر در تحقق اهداف تربیت-2-1

بدنی در مدارس کشوراعتبار بخشی به اجرا و ارزشیابی درس تربیت-3-1

فعالیت هاي مکمل و فوق برنامه تربیت بدنی-2

اي، حیاط پویا ،المپیاد ورزشی درون مدرسه(فزایش تعداد دانش آموزان مشارکت کننده فعالیتهاي مکمل و فوق برنامه ورزشی ا1-2

) ، ورزش با خانوادهاي و برون مدرسه ايحگاهی، کانون هاي ورزشی درون مدرسهنرمش صب

اسکلتی دانش آموزان از طریق اجراي طرح راست قامتی و حرکات–راهبري آموزش ها، در جهت کاهش ناهنجاریهاي عضالنی2-2

اصالحی

سمانی دانش آموزاثر بخشی درس تربیت بدنی  و فعالیت ورزشی بر ارتقاء سالمت و آمادگی ج-3

آموزان کشور  راهبري اجراي برنامه هاي ارتقاء سطح آمادگی جسمانی دانش1-3

) کاهش نرخ چاقی( دانش آموزان (BMI)مدیریت انجام آموزش هاي الزم در جهت بهبود توده بدنی2-3

برنامه ششم توسعهشرح مختصري از فعالیت هاي دفتر تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی در راستاي : د 

در سه معاونت، ) فوق برنامه(دفتر تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی در راستاي تحقق اهداف درس تربیت بدنی و فعالیت هاي مکمل 

بنابراین در این . برنامه ریزي و توسعه درس تربیت بدنی ایفاي نقش می نمایدوفعالیت ها و فضاهاي ورزشی،آموزش منابع انسانی 

.به اختصار فعالیت هاي مکمل درس تربیت بدنی بیان شده تا وظایف مورد انتظار مدیران مدارس مشخص گرددبخش 

کانون هاي ورزشی درون و برون مدرسه اي

کانون ورزشی دانش آموزي مجموعه اي است سازمان یافته متشکل از تعدادي دانش آموز که به فراگیري و پیشرفت مهارت هاي 

. نبه هاي سالمت محور تربیت بدنی عالقه مند بوده و تحت نظر کادر فنی و اجرایی واجدالشرایط فعالیت می کنندورزشی و سایر ج

کانون هاي ورزشی با هدف غنی سازي فعالیت هاي اوقات فراغت و توسعه و ارتقاء مهارت هاي ورزشی، سواد حرکتی و سالمت 
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ورزشی آموزش وپرورش ومجموعه -ا داخل مدارس،مجتمع هاي آموزشیجسمی دانش آموزان ایجاد شده اند و محل تشکیل آن ه

. ها وسالن هاي ورزشی وزارت ورزش و جوانان می باشد

1-سطوح کانون هاي ورزشی به لحاظ کیفیت 
ت لذا سطح مبتدي تح.کانون هاي ورزشی دانش آموزان از نظر کیفیت به سطوح مبتدي، نیمه پیشرفته و پیشرفته تقسیم خواهد شد

ورزشی ساختار کانون هايبنابراین  . عنوان کانون هاي ورزشی درون مدرسه اي می تواند در داخل مدارس تشکیل و راه اندازي شود

.به شرح ذیل می باشددانش آموزان

وظایف کمیته برنامه ریزي کانون هاي ورزشی درون مدرسه اي-2

ا شوراي مدرسه به عنوان کمیته تشکیل کانون هاي ورزشی بوده و مدیر مسئولیت تشکیل کا نون هاي ورزشی درون مدرسه اي،ب

.آموزشگاه ریاست آن را بر عهده دارد و با همکاري سایر اعضاء نسبت به تشکیل جلسات مربوطه اقدام خواهد نمود

برنامه ریزي ودرخواست مجوز جهت تشکیل و فعالیت مطلوب کانون  ورزشی درون مدرسه اي--1

رنامه آموزشی  و طرح درس مربیان کانون هانظارت بر، ب--2

برنامه ریزي جهت حفظ و نگهداري امکانات ، فضا و تأسیسات کانون ورزشی درون مدرسه اي--3
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همکاري باکمیته هاي نظارت شهرستان و استان-4

جلب همکاري انجمن هاي ورزشی مربوطه در سطح شهرستان -5

باتوجه به نظرشوراي نظارت و راهبري ورزش شهرستان و منطقهپیشنهاد مبلغ شهریه کانون هاي ورزشی وتصویب آن-6

ثبت نام از دانش آموزان و تشکیل پرونده و بایگانی سوابق--7

پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز کانون ها با همکاري شوراي نظارت و راهبري شهرستان-8

)یزات ورزشی،اطفاء حریق وموارد بهداشتیفضا،تجه(برنامه ریزي جهت ایمن سازي همه جانبه کانون-9

شهرستان/تهیه وتنظیم گزارش ماهانه وارسال به منطقه-10

ارزیابی میزان کیفیت و سطح رضایتمندي شرکت کنندگان در کانون ها ي ورزشی درون مدرسه اي -11

وظایف مدیرکانون ورزشی- 3

ی، وظایف زیر را تحت نظارت مدیر آموزش و پرورش شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداري و مال

.شهرستان انجام می دهد/ منطقه 

درصورت عدم تمایل  مدیر ، مسئولیت کانون به .مدیریت هرکانون ترجیحا به عهده مدیر همان مدرسه  خواهدبود-تبصره

.یکی ازمعاونین واجد شرایط و عالقه مند واگذارخواهدشد

وآموزشیو اماکنفضاهابرحاکمتربیتیواصولضوابطبانشاط، منطبقو باسالممحیطیودننمدر فراهمجدياهتمام)1

.آموزش وپرورشبهمتعلقورزشی

و تأسیساتاز امکاناتو همکارانو معلمانآموزاندانشحداکثرياستفادهمنظوربهمناسبسازوکارنمودنفراهم) 2

.تصديتحت

.تصديتحتعواملتمامیدر بینو فداکاريالمالبیتاموالحفظو امانتداري،خدمتحیهرواستقراردر جهتتالش) 3

و تمامی استفادهآموزان، معلماندانشمنديرضایتدر راستايمجتمعفعالیت هايو بهبودسنجینظرنظامتهیه) 4

.اخالق اسالمیبامتناسبمجتمعازکنندگان

.سرپرستیتحتمواردو سایراماکن، تاسیسات، تجهیزاتو نگهداريها، حفظفعالیت انجامبر حسننظارت) 5
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فعالیت هاي آموزشیدهیپوششمنظوربهروزانهوماهانه، هفتگیو فصلی،ساالنههايبرنامهوتنظیمتهیه) 6

).مجتمعازکنندگاناستفادهو سایرآموزان،کارکناندانشبرنامهو فوققهرمانیهمگانی،(ورزش

.پوششتحتفعالیت هايتمامیاجرايبر حسننظارت) 7

و اماکن، فضاهاکلیهدرورزشیحقوقو نظارت بر رعایتایمنیسطحافزایشمنظوربهمطلوبو اجرايریزيبرنامه) 8

.فعالیت ها

عملکردو افزایشريو نگهداحفظدر راستايمجتمعو تجهیزاتاماکن، فضاهاشناسنامهتهیهبرنظارتوریزيبرنامه) 9

.آن

. . .وفعالیت ها،پرسنلبهمربوطاداريآرشیوو تنظیمتهیهبرنظارت) 10

.و فعالیت هااماکن. . .وحوادثبیمهدهیپوششمنظوربهمناسبریزيبرنامه) 11

و فصلینیازبامتناسب....وتجهیزاتاماکن،بهمربوطمشکالتبنديو طبقهشناساییمنظوربهمناسبریزيبرنامه) 12

.آنرفعواصالحدرو اهتماممنطقهو هواییآب

بههافعالیتبهبخشیکیفیتراستايدرنیازموردو سرمایه ايمصرفیو موادوسایلتهیهمنظوربهالزمریزيبرنامه) 13

.فعالیت هااستمرارمنظور

بهالزمو پیگیريآنتوسعهامکانمنظوربهمجتمعدرموجودن هايزمیو سایرشدهساختهو اماکنفضاهابررسی) 14

.پیشنهادات مربوطهنمودنعملیاتیمنظور

.ذیربطمسئولینبهآنازنسخهیکوارائهمجتمعازکنندگاناستفادهتعدادو آماراطالعاتتهیه) 15

.یربطذمسئولینبهآنو ارائهو ساالنه،فصلیماهانهگزارشاتتهیه) 16

و خدماتکیفیتوارتقاءبهبودمجتمع،و نگهداريحفظراستايدرتصديتحتعواملبامستمرجلساتتشکیل) 17

هاهزینهکاهش

ذیصالحمراجعطریقازمجتمعحقوقوحقازصیانتبه منظورمربوطه،امورکلیهپیگیريونظارتریزي،نامهبر) 18

.لزومعنداارجاعیامورسایرانجام) 19
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توصیه هاي اجرایی

.ساعته می باشد2جلسه 36هرترم آموزشی کانون هاي ورزشی شامل -الف

مدیر کانون می تواند با توجه به امکانات، تنوع رشته ها و تعداد اعضاء برنامه کالس هاي هر ترم آموزشی را به : تبصره نه

.جلسه در هفته تنظیم نماید3یا 2صورت 

.                    واند در کنار تابلوي مدرسه، تابلوي کانون ورزشی درون مدرسه اي را نصب نمایدهرآموزشگاه می ت-ب

هزینه ثبت نام دانش آموزان و کمک هاي اولیاء به حساب بانکی مدرسه ، و مطابق مقررات مالی مدارس ودرآمدهاي -ج

.اختصاصی درجهت توسعه کانون قابل هزینه می باشد

اي کانون اعم از حق الزحمه مدیر، مربیان، سرایدار و هزینه هاي تهیه وسایل و تجهیزات مورد  نیاز از محل کلیه هزینه ه

آیین نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی 4ماده.(دریافت حق عضویت دانش آموزان و کمک هاي اولیاء تأمین خواهد شد 

)وپرورشی فوق برنامه درمدارس مصوب شوراي عالی آموزش وپرورش

نحوه پرداخت حق الزحمه مربی وعوامل اجرایی کانون هاي ورزشی درون مدرسه اي: جدول شماره یک

درصد پرداختی از شهریه دریافتیسمت در کانون درون مدرسه ايردیف
درصد شهریه دریافتی از دانش آموزان50تامربی کانون1
درصد شهریه دریافتی از دانش آموزان20تامدیر کانون2
درصد شهریه دریافتی از دانش آموزان10خدمات3
درصد شهریه دریافتی از دانش آموزان20تاتجهیزات وهزینه هاي کانون4

زمان و مکان تشکیل کانون -4

ورزشی آموزش و پرورش و یا فضاهاي ورزشی طرف قرار داد            -محل تشکیل در فضاي مدرسه،مجتمع هاي آموزشی

ورزشی با دریافت مجوز از تربیت بدنی مربوطه، در ساعات غیر -توسط مدیر مدرسه و یا مدیر مجتمع آموزشیآموزش و پرورش 

.رسمی مدارس درطول سال تحصیلی وتابستان تشکیل خواهد شد
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تجهیزات رعایت ضوابط ایمنی مورد تایید تربیت بدنی آموزش وپرورش در زمینه امور ساختمان، محوطه تمرین، : تبصره یک

.ورزشی و بهداشتی و انجام بیمه حوادث ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی به عهده مدیر کانون می باشد 

.نظارت بر رعایت شئونات اخالقی وتربیتی توسط دانش آموزان برعهده مدیر و مربی کانون است: دوتبصره 

عالیت رشته ورزشی را داشته باشدمکان تشکیل کانون می بایست شرایط، تجهیزات وامکانات الزم جهت ف: سهتبصره 

انتظارات از مدیر 

مطالعه دقیق دستور العمل-1

اقدام به راه اندازي کانون درون مدرسه اي -2

آماده سازي فضا و ایمن سازي مناسب براي اجرا-3

استفاده از معلمین همان مدرسه به عنوان مربی-4

انش آموزان مستعد و عالقه مندتشکیل جلسه با معلمان و ترغیب آنان به معرفی د-5

اطالع رسانی به خانواده ها جهت همکاري و مشارکت در اجراي طرح-6

تهیه گزارش و ارائه به منطقه -7

تبلیغات مناسب-8

جذب امکانات مناسب از منابع موجود-9

هزینه کرد درآمد حاصل از راه اندازي کانون-10

حیاط پویا 
هایی که به منظور غنی سازي اوقات فراغت و ایجاد انگیزه جهت تحرك و فعالیـت دانـش آمـوزان در    یکی از کم هزینه ترین طرح 

طرح حیاط پویا بـا اسـتفاده از اشـکال و    . زمان هاي فراغت یا حتی در ساعت درس تربیت بدنی اجرا می گردد طرح حیاط پویا است

این ایـده کـه در نظـام هـاي     . تحرك و پویایی را فراهم می نمایدخطوط بسیار ساده در حیاط مدرسه، زمینه ترغیب دانش آموزان به

درصدد است تا از طریق اقدامات تحرك آفرین  به ارتقاء آموزش و پرورش برخی از کشور ها نیز به مرحله اجرا گذاشته شده است،
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روع سال تحصیلی نسبت به انجام بنابراین مدیران مدارس موظف هستند قبل از ش. سطح سالمت و شادابی دانش آموزان کمک نماید

.موارد ذیل اقدام نمایند

تعیین نقاط و دوایر مختلف بر روي زمین حیاط مدارس به منظور تشویق دانش آموزان به اجراي بازي هـایی همچـون   ترسیم جداول،

...لی لی، دویدن هاي مارپیچ، جهیدن و 

.شکال ورزشی به منظور تشویق و ترغیب آنان به رقابت هاي نشانه رويدوایر و همچنین ارنگ آمیزي دیوار مدارس و ترسیم عالئم،

.ترسیم خطوط مدرج روي دیوار مدارس جهت انجام پرش ارتفاع

.سایر اقدامات مشابه که دانش آموزان را به رقابت با خود و دوستان فرا بخواند و آنها را به تحرك ترغیب نماید

اي حیاط پویاانتظارات از مدیر مدرسه در خصوص اجر

ورزش ترسـیم جـداول،تعیین نقـاط ودوایـر     مدیریت صحیح زنگ تفریح به منظور استفاده بهینه از فضاي آموزشگاه جهت بـازي و -

مختلف بر روي زمین حیاط مدارس به منظورتشویق دانش آموزان

........اجراي بازي هایی همچون لی لی ،دویدن هاي مارپیچ،جهیدن وپریدن-

دیوار مدارس و ترسیم عالئم،دوایر و همچنین اشکال ورزشی به منظور تشویق و ترغیب آنان به رقابت هاي نشانه رويرنگ آمیزي-

ترسیم خطوط مدرج روي دیوار مدارس جهت انجام پرش ارتفاع-

انهاي دانش آموزگروهو مشارکتدرمحیط آموزشگاه مناسبرنگ آمیزي ایجاد فضاي-

خالق وهنر آفرین،اب دانش آموزان تالشگرذب عکسها ي انتخابی و جتهیه ي تابلویی براي نص-

جراي صحیح آموزش به دانش آموزان براي ا

جلب مشارکت ارگان هاي بیرونی مانند شهرداري ها و دهیاري ها جهت اجراي طرح-

دانش آموزانآفرین در سنین مختلفها و عوامل شاديتوجه به معیارها و مالك-

تبادل تجربیات موفق مدیران در رابطه با شادسازي مدارس-

ایجاد طرح هاي ابتکاري-

ایجاد طرح هاي داراي تحرك باال-
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حذف طرح هاي کم تحرك، مار و پله و شطرنج-

المپیاد ورزشی درون مدرسه اي          

برگزاري بازي ها و رقابت هاي ورزشی از جمله جاذبه هاي تربیت بدنی در مدارس  بوده و از موضوعات مورد اقبال و عالقه دانش 

در حوزه آموزشی و آموزان می باشد که از دیرباز به عنوان ابزارهاي بسیار قوي و در اختیار مدارس جهت رشد وتعالی دانش آموزان

به طوري که عالوه بر ارتقاء مهارت هاي ورزشی و گذران لحظات شاد و بانشاط، تجربیات و . پرورشی مورد استفاده بوده است

از جهتی دیگر بهره گیري از . مهارت هاي فراوانی را در حوزه هاي اجتماعی، اخالقی و فرهنگی به دانش آموزان ارزانی داشته است

میاري داوطلبانه از جمله ظرفیت هایی است که می تواند در فعالیت هاي ورزشی و تربیت بدنی داراي نقشی بسیار مشارکت و ه

براي حضورحداکثري دانش آموزان کشور در فعالیت هاي ورزشی، نیاز به مشارکت تمامی دست . مشهود و قابل توجه باشد

لذا لزوم طراحی برنامه اي . معاونان، انجمن معلمان و اولیاء محسوس استاز جمله مدیران،) مدارس(اندرکاران محیط هاي آموزشی 

که هر دوي این موارد را تحت پوشش قرار دهد ضروري به نظر می رسید و  نتیجه آن طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه اي است که 

.تا این تاریخ سومین دوره آن در حال اجرا می باشد

ي عبارتست از برگزاري بازي ها و رقابت هاي مختلف ورزشی درون کالسی، بین کالسی و بین پایه اي االمپیاد ورزشی درون مدرسه

در یک دوره زمانی مشخص از سال تحصیلی که با توجه به عالیق دانش آموزان و امکانات مدرسه، ویژگی ها و شرایط اقلیمی منطقه 

.هاي خاص به مرحله اجراگذاشته می شودو مناسبت

اخالق محور نمودن ورزشی درون مدرسه اي با رویکرد هاي مدرسه محور نمودن فعالیت ها، مشارکت محور نمودن فعالیت ها،المپیاد

.تعمیم و فراگیر نمودن فعالیت ها و در نهایت رضایت بخش نمودن فعالیت ها در حال اجرا می باشدفعالیت ها،

:اهداف

دانش آموزانکمک به شناسایی و پرورش استعدادهاي ورزشی 

کمک به انس بیشتر دانش آموزان با فعالیت هاي ورزش همگانی و قهرمانی

ارتقاءسطح سالمت جسمی و روانی  دانش آموزان

توسعه و ارتقاي آمادگی جسمانی ومهارت هاي ورزشی
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)ابتدایی و متوسطه (المپیاددرون مدرسه اي)پیشنهادي(محتوي و رشته هاي ورزشی

دوره تحصیلی

رشته هاي ورزشیمحتوي و
بازیهاي 

دبستانی و 
رشته هاي 

برنامه درسی 
تربیت بدنی

بازیهاي 
پرورشی و 
بومی محلی

رشته هاي 
ورزشی 

آموزشگاه
ي

بازي هاي حیاط 
پویا

)12/05/93-
89139(

ابتدایی
ـپایه هاي اول تا سومدوره اول

پایه هاي چهارم تا ششمدوره دوم

ــپایه هاي هفتم تا دوازدهماول و دومدورهمتوسطه

با توجه به مقتضیات مدارس، امکانات موجود وعالئق دانش آموزان، رشته هاي ورزشی توسط شوراي مدرسه انتخاب می : 1تذکر* 
.شوند

آموزش و شوراي عالی 873مصوب جلسه (ساختار و تشکیالت المپیاد متکی بر سطوح مختلف شوراي مرکزي ورزش مدارس 

است به نحوي که شوراي ورزش مدارس کشور ، شوراي ورزش مدارس استان ، ) 12/3/92ـ 46578پرورش منضم به بخشنامه شماره 

با همکاري شوراهاي پشتیبانی و حمایتی در سطوح شوراي ورزش مدارس منطقه ، شوراي مدرسه و تشکل هاي دانش آموزي مدرسه

. به مرحله اجرا می گذارندمختلف جریان برگزاري المپیاد را

کمیته ملی برگزاري المپیاد
)شوراي مرکزي ورزش مدارس کشور(

کمیته استانی برگزاري المپیاد
)شوراي ورزش مدارس استان(

کمیته منطقه اي برگزاري المپیاد
)شهرستان/شوراي ورزش مدارس منطقه(

کمیته مدرسه اي برگزاري المپیاد
)شوراي مدرسه(

یمنیکمیته امور بهداشتی و اکمیته امور فنیفرهنگیکمیته امور

ستاد عالی تشکیالتی 
ورزشی درون مدرسه ايالمپیاد

ستاد سیاست گذاري مرکزي
المپیاد ورزشی درون مدرسه اي

ستاد آموزش و پرورش استان
)شوراي حمایتی و پشتیبانی استان(

و پرورش منطقهستاد آموزش 
)شوراي حمایتی و پشتیبانی منطقه(

دبیر اجرایی المپیاد
)معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه(

مختلف انجمن هاي ورزشی رشته هاي
دانش آموزي 

آموزيشوراي دانش
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مدرسه اي دستور العمل اجرایی سومین دوره المپیاد ورزشی درون» وظایف کمیته مدرسه اي برگزاري المپیاد«همانطور که در قسمت 

بوده و مدیر آموزشگاه ه به عنوان ستاد برگزاري المپیادآمده است، مسئولیت برگزاري المپیاد ورزشی درون مدرسه اي با کمیته مدرس

و با توجه به )دبیر اجرایی المپیاد( ریاست ستاد برگزاري المپیاد را عهده دار می باشد و به همراه معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه

المپیاد، مدیریت و هدایت الزم را بعمل شرح وظایف ذیل با  مساعدت اعضاي شوراي مدرسه، برنامه ریزي،اجراي مطلوب و به هنگام

.آورده و نسبت به تشکیل جلسات مربوطه اقدام خواهد نمود

وظایف کمیته مدرسه اي برگزاري المپیاد-1

مسئولیت برگزاري المپیاد ورزشی درون مدرسه اي با کمیته مدرسه به عنوان ستاد برگزاري المپیاد بوده و مدیر آموزشگاه ریاست 

و با توجه به ) دبیر اجرایی المپیاد(به همراه معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه مدیر.ري المپیاد را عهده دار می باشدستاد برگزا

شرح وظایف ذیل با  مساعدت اعضاي شوراي مدرسه، برنامه ریزي،اجراي مطلوب و به هنگام المپیاد، مدیریت و هدایت الزم را به 

.ات مربوطه اقدام خواهد نمودعمل آورده و نسبت به تشکیل جلس

بهره مندي از ظرفیت هاي فرامدرسه اي و جلب مشارکت و حمایت سازمان ها و ارگان هاي موجود در شهر یا منطقه در راستاي )1

.اجراي موفق المپیاد

.پیادجلب همکاري داوطلبانه کادرآموزشی و پرورشی مدرسه و اولیاء دانش آموزان براي فعالیت درکلیه بخش هاي الم)2

جلب همکاري دانش آموزان مدرسه به نحوي که وظایف و مسئولیت هاي مختلف المپیاد شناسایی و به دانش آموزان به صورت )3

نظر برآن است که تعداد زیادي از دانش آموزان در برگزاري همکاري نمایند تا احساس . (گروهی یا انفرادي واگذار شود

)یابدمسئولیت پذیري و پاسخگویی در آنها رشد

.تمهید مقدمات، ملزومات و تجهیزات براي برگزاري کیفی و ایمن بازي ها)4

صدور ابالغ مسئولین کمیته هاي امورفرهنگی، بهداشتی، فنی و ارزیابی و نظارت به منظور تقسیم فعالیت ها در طول دوره اجراي )5

.طرح

.و برون مدرسه ايبرآورد بودجه مورد نیاز و تالش براي تامین آن از منابع مالی درون )6
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بینی و جبران خدمات نیروهاي اجرایی از محل کمک هاي مردمی مدرسه و تقدیر از زحمات نیروهایی که به صورت پیش)7

.داوطلبانه در اجراي طرح همکاري می نمایند

.تصویب برنامه تمرینی و زمان برگزاري بازي ها ومراسم افتتاح)8

.ر یک از کالس ها از بین همکاران یا اولیاي عالقمند دانش آموزانتعیین یک نفر به عنوان سرپرست تیم هاي ه)9

.نظارت برانجام کلیه رقابت ها مطابق با دستورالعمل برگزاري بازي هاي دانش آموزي)10

.مربیان، سرپرستان، داوران و اعضاي کمیته هاصدورگواهی شرکت براي کلیه ورزشکاران،)11

ظام بازاریابی و جذب حامیان مادي و معنوي براي کمک به اجراي طرح از بین اولیاء، شناسایی ظرفیت هاي مالی و راه اندازي ن)12

.مربیان و سایر نهادهاي برون سازمانی

دعوت از همکاران، مسئولین محلی، خانواده ها و پیشکسوتان ورزشی و فرهنگی به منظور شرکت در مراسم افتتاحیه                      )13

.طرحو اختتامیه 

.م نتایج و تقدیر و تجلیل ازنفرات برتر و همچنین کلیه عوامل اجرایی که در برگزاري مطلوب طرح نقش داشته انداعال)14

.صدور احکام قهرمانی براي تیم ها و افراد برتر بازي ها)15

.آموزانارسال جدول و برنامه زمان بندي برگزاري بازي ها براي اداره متبوع، مسئولین، میهمانان و خانواده هاي دانش)16

.تقدیر از دانش آموزان و اولیاء داوطلب در برگزاري بازي ها)17

.معرفی همکاران و پرسنل داوطلب در برگزاري بازي ها جهت تقدیر از سوي مدیریت منطقه)18

.جمع بندي و ارسال گزارش جامع و مصور به شوراي ورزش مدارس منطقه)19

ار الزم در خصوص این پروژه با توجه به تغییر عنوان معاون پرورشی و کتشکیل شوراي مدرسه به منظور آن سازماندهی و تقسیم)20

فرهنگی مدارس به معاون پرورشی و تربیت بدنی و اصالح شرح وظایف آن، منطبق با مفاد دستورالعمل المپیاد، با مسئولیت معاون 

.نیپرورشی و تربیت بدنی بین معلمان و دانش آموزان داوطلب و آموزگار و دبیر تربیت بد

دبیر اجرایی المپیاد "تشکیل شوراي مدرسه به منظور تشریح مسئولیت جدید معاونین پرورشی و تربیت بدنی مدارس، تحت عنوان )21

...کار الزم بین کلیه اعضا اعم از معلمان، دانش آموزان و و سازماندهی و تقسیم"
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مطرح وراي مدرسه، ون مدرسه اي جزء دستور جلسه شمدیر مدرسه می تواند در جلساتی که موضوع المپیاد ورزشی در: تبصره

اولیاء کمک کننده یا هر حل، مسئول بسیج و شود، از شخصیت هاي مختلف محله مانند اعضاي شورایاري، امام جماعت مسجد ممی

.فرد دیگري که مسئولیت او با اهداف المپیاد مرتبط باشد، به عنوان عضو مدعو دعوت  نماید

جرایی المپیادوظایف دبیر ا-2

چنانچه در . مسئولیت همزمان دبیر اجرایی المپیاد و همچنین کمیته امور فرهنگی المپیاد با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه است

مدرسه اي معاون پرورشی و تربیت بدنی وجود نداشته باشد این مسئولیت به یکی از افراد عالقمند به انتخاب شوراي مدرسه واگذار 

:د و شرح وظائف او به شرح زیر استمی شو

شرح وظایف معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه در سمت دبیر اجرایی المپیاد: الف

مشارکت در برنامه ریزي، اجرا ي المپیاد و نظارت بر طرح-1

تشکیل انجمن هاي ورزشی دانش آموزان مطابق با مفاد دستورالعمل سازمان دانش آموزي-2

الس ها براي حضور در جلسات هماهنگیدعوت از نمایندگان ک-3

تشکیل هسته داوطلبی دانش آموزي و واگذاري وظایف اجرایی المپیاد به آنها-4

فعال سازي نمایندگان تشکل هاي دانش آموزي به منظور توسعه نهضت داوطلبی در جریان برگزاري المپیاد-5

مختلف فرهنگی اجرایی، پشتیبانی، تبلیغاتی و انتظاماتیبرگزاري جلسات توجیهی براي دانش آموزان داوطلب همکاري در امور -6

همکاري در آماده سازي فضا و تجهیزات مورد نیاز در برگزاري المپیاد-7

تنظیم گزارش نهایی برگزاري المپیاد براي ارایه به مدیر مدرسه -8

شرح وظایف معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه در سمت مسئول کمیته فرهنگی المپیاد: ب

رگزاري جلساتی براي دانش آموزان در خصوص تبیین منش پهلوانی وروحیه جوانمرديب-1

طراحی و اجراي برنامه مراسم افتتاحیه کامال ساده و به دور از تجمالت-2

برنامه ریزي براي تمرین و اجراي همگانی سرود المپیاد توسط دانش آموزان در مراسم افتتاحیه و توزیع احکام -3

هنري مرتبط با طرح و تشکیل کمیته -هاي فرهنگیعالقمند به همکاري داوطلبانه در برگزاري فعالیتجذب دانش آموزان -4

مرتبط با این موضوع  
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تهیه سرود جمهوري اسالمی، متن سوگندنامه ورزشکاران و داوران، پالکارد رژه ورزشکاران و پرچم المپیاد-5

تهیه نشریهنمایشگاه کتاب،: حاشیه طرح با موضوع اجراي المپیاد از قبیلهاي فرهنگی در برنامه ریزي به منظور اجراي فعالیت-6

با موضوع ورزشی... خبري بازي ها، طراحی پوستر بازي ها، برگزاري انواع مسابقات فرهنگی و 

تهیه گزارش مصور از مراحل مختلف اجرایی المپیاد در مدرسه-7

طرحو برگزاري با شکوهرسانی الزم به منظور مشارکت فراگیرتبلیغ و اطالع-8

تهیه و تکثیر لوح احکام قهرمانی و تقدیرنامه ها به تعداد مورد نیاز-9

هاتهیه و ارسال دعوت نامه جهت حضور میهمانان و مسئولین در مراسم افتتاحیه و توزیع احکام و همچنین بازدید از بازي-10

اعالم نتایج و برنامه بازي هاي روزانه در مراسم صبحگاه-11

تاکید، ترغیب و تشویق دانش آموزان، اولیاء و همکاران به مشارکت در فعالیت هاي المپیاد-12

پیگیري مکاتبات الزم با مسئولین، سازمان ها و نهادهاي ذیربط به منظورجلب مشارکت و مساعدت در برگزاري المپیاد-13

ورزشینام گذاري بازي ها و تیم هاي شرکت کننده به نام شهداء و چهره هاي-14

تهیه شعار هاي اخالقی، تربیتی، ورزشی و اسالمی و نصب در محیط برگزاري بازي ها-15

یجاد نمایشگاه عکس المپیاد از فعالیت هاي سال قبل و یا پوستر هاي ارسالی از وزارت آموزش و پرورشا-16

مـراسم افتتـاحیـه -ج

و،کلیه معلمین و دانش آموزان،اعضاء انجمن اولیاءومربیان، والدین مراسم افتتاحیه با حضور مدیر مدرسه، شخصیت هاي مدع

:مهر آغاز هفته تربیت بدنی به ترتیب زیر برگزار می شود26عالقمند و مجریان از 

.تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید)1

.پخش سرود جمهوري اسالمی ایران توام با زمزمه دسته جمعی و اهتزاز پرچم جمهوري اسالمی ایران)2

. رژه تیم هاي شرکت کننده  و داوران از مقابل جایگاه)3

. رژه دوندگان پس از رژه به ترتیب در مقابل جایگاه می ایستند)4

).دقیقه5حداکثر (سخنرانی مدیر مدرسه به عنوان رئیس ستاد برگزاري المپیاد )5
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.نماینده دانش آموزاناعالم آمادگی دانش آموزان براي حضور فعال در مسابقات و اجراي المپیاد توسط )6

.پخش سرود المپیاد درون مدرسه اي به صورت همخوانی کلیه دانش آموزان و اهتزاز پرچم المپیاد)7

.قرائت سوگند نامه بازي ها توسط یکی از دانش آموزان نخبه ورزشکار)8

.و پایان مراسم) درصورت امکان (اجراي فعالیت هاي هنري و یا ورزش دسته جمعی )9

مراسم افتتاحیه می بایست به دور از تکلف، تجمل و هزینه گزاف باشد لذا بر سادگی هرچه بیشتر مراسم افتتاحیه تأکید اجراي : تذکر

.می شود

توصیه هاي اجرایی

المپیاد به عنوان یکی . اجراي صحیح و منطبق بر برنامه آموزشی درس تربیت بدنی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است)1

فعالیت فوق ( یت بدنی اجرا می شود مکمل درس تربیت بدنی تلقی می شود، که در ساعاتی غیر از زمان درس تربازبرنامه هاي 

. به همین سبب، اجراي المپیاد به هیچ وجه نباید خللی در اجراي کیفی درس تربیت بدنی ایجاد نماید). برنامه

اون پرورشی و تربیت بدنی نیز به عنوان دبیر اجرایی این طرح به مسئولیت اصلی اجراي المپیاد ورزشی با مدیر مدرسه بوده که مع)2

لذا واگذاري مسئولیت اجراي این طرح به معلم تربیت بدنی، بیش از آنچه در دستورالعمل ذکر گردیده . فعالیت خواهد پرداخت

. صحیح نمی باشد

نش آموزان، گواهی صحت سالمت معتبر، شایسته است مدیران محترم در خصوص اخذ رضایت نامه کتبی از ولی قانونی دا)3

.تکمیل کارت بازي ها و صدور بیمه حوادث دانش آموزي، در طول اجراي المپیاد اهتمام نمایند

.رعایت ایمنی و حفظ سالمتی دانش آموزان از اولویت هاي مورد تاکید می باشد)4

زگاران و دبیران تربیت بدنی، مربیان پرورشی و انجمن اولیاء، آموبرگزاري کیفی بازي ها، مشارکت فعال مدیران محترم، )5

دبیران و شایسته است ضمن جلب مشارکت فعال اولیاي واجد صالحیت و توانمند، آموزگاران،. طلبدمعاونین آموزشگاه را می

. ها همکاري و مساعدت نمایندسایر عوامل اجرایی مدارس در برگزاري این فعالیت

. باشدمدرسه میه رئیس شوراي ، بر عهده و الزامات در سطح آموزشگاهنامنظارت بر حسن اجراي شیوه)6
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اند در مراسم اختتامیه که با از کلیه کسانی که به هر نحو به صورت داوطلبانه در برگزاري المپیاد همکاري و مساعدت نموده)7

گردد، تقدیر میر زش و پرورش برگزامعلمین مدرسه، اعضاي انجمن اولیاء ومربیان و مسئولین آموحضورمسئولین آموزشگاه، 

. آیدو قدردانی به عمل 

ویژه قهرمانان ملی که با دانش در مراسم افتتاحیه و مراسم توزیع جوایز، از پیشکسوتان و افراد شاخص فرهنگی ورزشی، به)8

فرهنگی که دوران دانش پیشنهاد می شود قهرمانان ملی و شخصیت هاي . عمل آیدآموزان آشنایی و یا نسبت دارند، دعوت به

.آموزي خویش را در آن مدرسه گذرانده اند، شناسایی و از آنها براي حضور در مراسم مدرسه خویش دعوت به عمل آید

شود کلیه فعالیت هاي اجرایی طرح درفضاي مدرسه و ساعات حضور دانش آموزان انجام شودکه شادي، شور و پیشنهاد می)9

.د نمایدنشاط واقعی را در مدرسه ایجا

. تقسیم وظایف و انجام امور مختلف مربوط به برگزاري بازي ها ترجیحا به دانش آموزان واگذار شود)10

حتی (نماید شوراي مدرسه با توجه به امکانات و شرایط اقلیمی، در خصوص زمان برگزاري بازي ها تصمیمات الزم را اتخاذ می)11

سه بخشی از بازي ها در اوقات بین کالس ها و در حضور کلیه دانش آموزان االمکان به منظور ایجاد شور ونشاط در فضاي مدر

).برگزار گردد

مدیر آموزشگاه می تواند نسبت به جبران خدمات عوامل فنی و اجرایی که در خارج از چارچوب شرح وظایف رسمی خویش )12

.در اجراي طرح همکاري داشته اند، بر اساس مصوبه شوراي مدرسه اقدام نماید

این امر باعث می شود که در آینده اولین حکم و . ش بینی سکوي قهرمانی براي مراسم توزیع احکام ضروري استپی)13

اولین تصویر سکوي قهرمانی کلیه قهرمانان باشگاه ها و تیم هاي ملی کشور، تصویر دریافت حکم و سکوي قهرمانی المپیاد هاي 

مانی المپیاد درون مدرسه اي باعث می شود که همواره خاطره شیرین ضمنا تصویر سکوي قهر. ورزشی درون مدرسه اي باشد

.المپیاد ورزشی درون مدرسه اي براي قهرمانان این رویداد ثبت و ضبط گردد و به یادگار بماند

اي، پاشنه آشیل و یا به عبارت دیگر یکی از تهدیدات اصلی در مسیر اجراي مطلوب و فراگیر المپیاد ورزشی درون مدرسه)14

لذا تاکید می گردد از هر گونه هزینه اضافی و اسراف در . صرف هزینه هاي سنگین و اضافی به منظور اجراي این طرح می باشد

.این مسیر خودداري گردد
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.بهره مندي ازاعتبارات حمایتی از انجمن اولیاء و مربیان)15

هاي فوق به رویکرد حمایت اولیاء از فعالیتاستفاده از کمک هاي مالی، تخصصی و اجرایی اولیاي دانش آموزان با توجه )16

.برنامه فرزندان خویش

بهره مندي از توانمندي و تخصص دانش آموزان و معلمان داوطلب در ارکان و مسئولیت هاي مختلف المپیاد به منظور کاهش )17

.هزینه هاي اجرایی طرح مورد تاکید است

.صرفا ویژه المپیاد همان سال تحصیلی هزینه خواهد شدکلیه درآمد هاي حاصله المپیاد زیر نظر شوراي مدرسه )18

مدارسمدیرانو انتظارات ازوظایف

مسئولیت اصلی اجراي المپیاد ورزشی با مدیر مدرسه بوده که معاون پرورشی و تربیت بدنی نیز به عنوان دبیر اجرایی•

کانات و شرایط اقلیمیبرگزاري جلسات شوراي مدرسه در خصوص اجرا و زمانبندي طرح با توجه به ام•

معلم تربیت بدنی، بیش از آنچه در دستورالعمل ذکر گردیدههواگذاري مسئولیت اجراي این طرح بعدم•

در حضور کلیه دانش آموزان به منظور در اوقات بین کالس ها وفضاي مدرسهدر بخشی از بازي ها حتی االمکاناجراي •

ایجاد شور ونشاط 

به همین سبب، اجراي المپیاد به هیچ وجه ساعاتی غیر از زمان درس تربیت بدنیی درون مدرسه اي در اجراي المپیاد ورزش•

. نباید خللی در اجراي کیفی درس تربیت بدنی ایجاد نماید

اخذ رضایت نامه کتبی از ولی قانونی دانش آموزان، گواهی صحت سالمت معتبر•

اند در و به صورت داوطلبانه در برگزاري المپیاد همکاري و مساعدت نمودهکلیه کسانی که به هر نحتقدیر و قدردانی از•

معلمین مدرسه، اعضاي انجمن اولیاء ومربیان و مسئولین آموزش و که با حضورمسئولین آموزشگاه، توزیع جوایزمراسم 

گرددمیر پرورش برگزا

در ملی که با دانش آموزان آشنایی و یا نسبت دارندویژه قهرماناناز پیشکسوتان و افراد شاخص فرهنگی ورزشی، بهدعوت•

مراسم افتتاحیه و مراسم توزیع جوایز

جبران خدمات عوامل فنی که خارج از وظایف فعالیت نموده اند•
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خودداري از اسراف و هزینه هاي سنگین•

.بهره مندي ازاعتبارات حمایتی از انجمن اولیاء و مربیان•
ص دانش آموزان و معلمان داوطلب در ارکان و مسئولیت هاي مختلف المپیاد به منظور بهره مندي از توانمندي و تخص•

.کاهش هزینه هاي اجرایی طرح مورد تاکید است
استفاده از ظرفیت هاي مالی و پشتیبانی هاي خدماتی، فنی و اجرایی سایر نهادها و ارگان هاي دولتی، عمومی و خصوصی•
.ت و نهادهاي اقتصادي، تولیدي و فرهنگی در قبال تبلیغ نشان و تراکت آنهااستفاده از ظرفیت هاي مالی موسسا•
مدیر مدرسه با جبران خدمات و اهداء هدیه از همکاران برگزارکننده تقدیر •
.مربیانواولیاءانجمنازحمایتیازاعتباراتمنديبهره•

منظوربهالمپیادمختلفهايمسئولیتوانارکدرداوطلبمعلمانوآموزاندانشتخصصوتوانمنديازمنديبهره•

.استتاکیدموردطرحاجراییهايهزینهکاهش

خصوصیوعمومیدولتی،هايارگانونهادهاسایراجراییوفنیخدماتی،هايپشتیبانیومالیهايظرفیتازاستفاده•

.آنهاتراکتونشانتبلیغقبالدرفرهنگیوتولیدياقتصادي،نهادهايوموسساتمالیهايظرفیتازاستفاده•

برگزارکنندههمکارانازهدیهاهداءوخدماتجبرانبامدرسهمدیرتقدیر•

صبحگاهی ورزش -
: تعریف 

از جمله راهبردهاي کالن دفتر تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی وزارت آموزش و پرورش ، دستیابی به طرح ها و برنامه هاي متنوع 
ا قابلیت هاي جسمانی و نیازهاي عاطفی و روانی دانش آموزان ، در راستاي ایجاد نشاط ، شادابی و تأمین سالمت جسم و و متناسب ب

با هدف دستیابی به این امر مهم به صورت طرحی جامع و یکپارچه با نظارت و ) آغازین ( لذا ورزش صبحگاهی . روح آنان می باشد 
معلمان دلسوز تربیت بدنی و مشارکت فعال همکاران معزز ، شرایط مطلوب براي شروع یک روز برنامه ریزي مدیران خدوم مدارس ، 

.خوب تحصیلی براي دانش آموزان را فراهم می آورد 
:فااهد

توسعه نهضت ملی سالمت وترویج سبک زندگی سالم  در بین دانش آموزان -الف 
دانش آموزان کشورارائه خدمات ورزشی فراگیر در گستره مدارس و آحاد-ب 
هاي صبحگاهی در دانش آموزان و نهادینه کردن این تغییر رفتار در طول زندگی آنانشایجاد انس و عادت به نرم-ج
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توسعه نشاط و شادابی در مدارس-د
توسعه نهضت داوطلبی و بهره مندي از توانمندي دانش آموزان در اداره برنامه نرمش صبحگاهی -ه

سازمان وتشکیالت اجرا
منطقه -کشور–در سطوح استان "کمیته ورزش صبحگاهی"نظور چابک سازي ،دقت و تسریع در روند اجري  طرح ،  بم

.و مدرسه تشکیل می گردد 

اعضاءکمیته مدرسه اي 

)رییس کمیته( مدیر مدرسه-1
.معاون پرورشی و تربیت بدنی -2
) .دبیر کمیته(معلم تربیت بدنی-3
معاون آموزشی-4
.نماینده دبیران -5
رییس انجمن  اولیا و مربیان مدرسه-6
).انجمن ورزشی ( نماینده شوراي دانش آموزي -7

انتظارات از مدیر مدرسه 
کمیتهاعضايحضورباجلسهتشکیل

العملدستوردقیقمطالعه

اعضاءبینمسئولیتووظایفتقسیم

کـه طـوري به... وراهرويمدرسه،نمازخانهسه،مدرحیاطمدرسه،داخلورزشیسالن( برنامهبرايمناسبفضايسازيآماده

.پذیردانجامقوتبهفعالیتاینسالفصولومتغیرهوايوآبدر

صبحگاهیوررزشآهنگپخشبراي...) وبلندگوفایر،آمپلیرادیو،( فنیامکاناتووسایلنمودنآماده

عالقـه وانـس افزایشوهمکارانجسمانیآمادگیارتقاءراستايدر( برنامهدرشرکتبهآنانترغیبومعلمانباجلسهتشکیل

معلمانوآموزاندانشبین

طرحاجرايدرمشارکتوهمکاريجهتهاخانوادهبهرسانیاطالع

منطقهبهارائهوگزارشتهیه
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مدارسبدنیتربیتوپرورشیمعاونوظایفانجامبرتاکید

کانون هاي حرکات اصالحی 
مقدمه

این سرمایه مهم انسان متشکل از ابعاد اجتماعی، روحی، عاطفی، . عنوان مهمترین سرمایۀ انسان، جنبه مثبتی از سالمتی استدرستی بهتن

بـا وسـالم زنـدگی ایجاددرمهمینقشمطلوبجسمانیوضعیتبعد جسمانی تندرستی یا همان .  ذهنی، ارتباطی و جسمانی است

.کندمیایفانشاط

موقع از تثبیت این عادات حرکتی نامناسب از یک سو و فقر حرکتی از سـوي دیگـر باعـث بـروز ضـعف و      گیري مناسب و بهعدم پیش

هاي بروز این تغییرات نامطلوب قـامتی در  شناسایی زمینه. شودهایی در دستگاه استخوانی، عضالنی و مفصلی افراد جامعه میناهنجاري

ي حرکات اصالحی و درمانی ها، کانون توجه حیطهات  اصالحی براي پیشگیري و رفع ناهنجاريافراد و سپس ارائه حرکات  و تمرین

.است

سازي در زمینه ترویج و تثبیت عادات حرکتی مناسـب و همچنـین انجـام اقـدامات الزم در جهـت      باتوجه به اهمیت آموزش و فرهنگ

نامه در دو بخش به شـرح ذیـل   آموزان، این شیوهدانشرمانی و اصالحی به ارائه حرکات دشناسایی به موقع تغییرات نامطلوب قامتی و

.طراحی شده است

)راست قامتی(برنامه اصالح وضعیت بدنی دانش آموزان ) الف

در سـالیان اخیـر  . تواند در ایجاد زندگی سالم و با نشاط نقش مهمی ایفا کنـد وضعیت جسمانی مطلوب می:ضرورت اجراي طرح

اي در ساخت و کارکردهاي زیستی انسان تغییـرات عمـده  واستزندگی ماشینی منجر به فقرحرکتی شدهشهرنشینی وگسترش سریع

نیـز باعـث   رایانـه اي زندگی انسان امروزي شیوه کامالً متفاوتی به خود گرفته، تلویزیون و انواع وسایل بـازي  لذا.استوجود آوردهبه

خوابیـدن باعـث ایجـاد    وایـن کـم تحرکـی و عـادات غلـط نشسـتن، راه رفـتن       .ده اسـت شـ تحرك و نشسـته  ایجاد سبک زندگی کم
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آمـوزان را  ویـژه دانـش  سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه و بـه تواندکه در آینده میشودهایی در ساختار بدنی افراد میناهنجاري

.گردداسکلتی -عضالنی-و باعث بروز ناهنجاري هاي عصبیمورد تهدید قرارداده

هاي کسب و حفظ وضعیت جسـمانی مطلـوب رعایـت عـادات صـحیح حرکتـی اسـت، کـه موجـب کـاهش           در این میان یکی از راه

هـاي مختلـف، بهبـود عملکـرد     ها، پیشگیري از تغییر شکل نا مطلـوب در بخـش  خستگی، تسکین درد در عضالت، مفاصل و استخوان

دامنۀ حرکتی مفاصل، ایجاد احساس اجراي آسان حرکات و ظاهري زیبا دستگاه تنفسی، گردش خون و سیستم عصبی، حفظ وسعت

بعضی از افـراد راسـتاي قـامتی نادرسـتی     . گرددآموزان و در نتیجه افزایش آرامش و اعتماد به نفس آنان میو اندامی متوازن در دانش

هـاي درسـت   لذا آموزش وضعیت.ر آمده استدارند و بدون اینکه متوجه باشند الگو هاي حرکتی غلط در بین آنها بصورت عادت د

ایـن  . هاي ناشـی از عـدم رعایـت آنهـا امـري ضـروري اسـت       هاي استراحت و پیشگیري از بروز عوارض و ناهنجاريیا وضعیتبدنی

نحـو  د چطور روي نیمکت بنشیند، به چهنگیریاد میآنهاآموزان از اهمیت بیشتري برخوردار است، زیرا آموزش خصوصاً براي دانش

چنانچه این یادگیري با الگوي صـحیح صـورت بگیـرد تـا پایـان      ودنرا حمل کناشیاءد یا ند، چطور راه برونتکالیف خود را انجام ده

.زندگی به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد

تن، ایسـتادن، راه  نشسـ : سازي عادات حرکتی صـحیح شـامل  با آموزش و فرهنگبرنامه اصالح وضعیت بدنی دانش آموزان قصد دارد

آموزان، از بروز تغییرات نامطلوب قامتی آنان جلوگیري کنـد و در صـورت داشـتن ناهنجـاري دانـش      به دانش.... رفتن، حمل اشیاء و 

آموزان را شناسایی کرده و با تمرینات اصالحی از پیشرفت ناهنجاري جلوگیري نموده و یا در صـورت امکـان ناهنجـاري را برطـرف     

در ایـن راسـتا مقـرر اسـت مـدیران      . سازان جامعه قدم بـردارد این طریق در راه تحقق حیات طیبه و زندگی سالم براي آیندهنمیاد و از

. مدارس طبق ضوابط و مقررات همکاري الزم را داشته باشند

:شرایط زمانی و مکانی

-هایی از ساعات درس تربیتتواند در بخشنامه میهاي تحصیلی مختلف در این برمحتواي آموزشی مورد نظر پایه: زمان مناسب اجرا

ي روباز وجود ندارد، ارائه شود و یا اینکه بصـورت جـزوه،   ویژه در شرایط جوي نامناسب که امکان تشکیل کالس در محوطهبدنی به

. بروشورو عکس و پوستر در اختیار دانش آموزان قرار گیرد



٣٦

رون و بـرون مدرسـه اي ، اتـاق ورزش ،کـالس درس، حیـاط مدرسـه، سـالن        کـانون حرکـات اصـالحی د   : هـاي مناسـب اجـرا   مکان

.می باشنداصالح وضعیت بدنی دانش آموزاناجتماعات، نمازخانه، که فضاي مناسبی براي آموزش برنامه

:هاي آموزشیمحتوا و رسانه

:محتواي آموزشی مورد نیاز این برنامه از سه منبع قابل برداشت است

دوره اول متوسطه، فصل سوم) هفتم(، پایه اول )راهنماي تدریس(بدنی کتاب معلم تربیت.1

آموزشی پایه اول تا پنجم ابتداییهايلوحه.2

صـورت  بدنی استان با همکاري اداره سالمت و تندرستی بـه بدنی و سالمت و اداره تربیتمنابع ارائه شده از طرف معاونت تربیت.3

...) نشستن، ایستادن، حمل اجسام و (وعات آشنایی با وضعیت مطلوب بدنی در هنگام در موض... لوح آموزشی، جزوه، بروشور و 

آموزان و حرکات اصالحیهاي اندامی دانشو آشنایی با ناهنجاري

بهره گیري ازمنابع معتبر علمی و افراد متخصص و تحصیل گرده در زمینه حرکات اصالحی با تایید اداره تربیت بدنی استان.4

درستی و حرکات اصالحیکانون تن)ب

تعریف

معرفی شده توسـط  (هاي مختلف تحصیلی آموزان دورهکانون تندرستی و حرکات اصالحی فضاي مناسبی است، که در آن دانش

گیـري از امکانـات و لـوازم    ، تحت نظر مربیان دوره دیـده و متخصـص بـا بهـره    )مدارس، مراجعه حضوري یا تشخیص تیم ارزیابی

هاي داخل کانون در راستاي اصالح یا کاهش ام تمرینات اصالحی از طریق اجراء در منزل یا اجراء در کالسخاص در جهت انج

توانـد بـا تشـکیل    در این راستا مدیر کانون تندرستی و حرکـات اصـالحی مـی   . هاي عضالنی اسکلتی خود فعالیت دارندناهنجاري

هـاي تندرسـتی و حرکـات    کـانون . آموزان اقـدام نمایـد  وضعیت بدنی دانشهاي ارزیابی و اعزام به مدارس نسبت به ارزیابی گروه

. دهندآموزان دختر و پسر دوره ابتدایی و متوسطه را تحت پوشش قرار میاصالحی دانش
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ضرورت اجراء

سـالمت  تردید وضعیت بدنی مطلوب در رأس فهرست عوامـل تندرسـتی و  آید بیمیان میهنگامی که در مورد سالمتی صحبت به

هاي حمایتی بدن باشد راستاي ایده آل اسکلت بدن، وضعیتی است که در آن کمترین فشار و کشش بر روي دستگاه.گیردقرار می

در واقع راستا را می توان اینگونه توصیف کرد که سر در وضعیت صاف و متعادل قرار . و موجب حرکت بهینه و کارایی بدن شود

شـایان ذکـر اسـت کـه تعـادل بهینـه       . یعی و لگن و اندام تحتانی در شرایط تحمل وزن و خنثی باشندگیرد، انحناي ستون فقرات طب

هاي اکتسابی ها و ناهنجاريبا بررسی ضعف. انحناهاي طبیعی ستون فقرات در نهایت به وضعیت بدنی خوب و سالم منجر می شود

هـا عمومـاً بـه دالیلـی چـون عـادات حرکتـی        این ناهنجـاري شود کهاین نتیجه حاصل میآموزاندانشاسکلتی -دستگاه عضالنی

ویژه در دوران کـودکی و سـنین رشـد، بـروز کـرده      نامناسب، فقرحرکتی، شرایط نامناسب محیطی و با مشخصه تدریجی بودن، به

جـراح ارتوپـد   اند که مشکالت جدي براي فـرد مبـتال ایجـاد کـرده و او را بـه دسـت      این اختالالت هنوز آنقدر شدت نیافته. است

بنابراین امکان . ها و پروتزها نمایند و عنوان بیمار به فرد اطالق شودبسپارند یا او را ناگزیر به استفاده از وسایل کمکی و انواع بریس

در هاي تندرستی و حرکات اصـالحی لذا وجود کانون.هاي درمانی وجود داردبهبود و اصالح از طریق حرکات جبرانی و ورزش

آموزان ها براي آموزش، شناسایی و اقدام به موقع در خصوص دانششهرستان/ نواحی/ ت ادارات آموزش و پرورش مناطقتشکیال

هاي قامتی آنـان در راه رسـیدن بـه تندرسـتی و     داراي ناهنجاري بوده و ابزاري است که جهت  کمک به بهبود و اصالح ناهنجاري

.رسدنظر میسالمتی، ضروري به

ز مدیران  مدارسانتظارات ا

آموزان به حفظ وضعیت صحیح بدنیتوصیه مدیر و معاون در مراسم آغازین وتشویق دانش.1

آموزش و اطالع رسانی به خانواده ها.2

ارتباط با اولیاء دانش آموزان داراي ناهنجاري بدنی.3
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هاي ورزشـی در طـول   انجام فعالیتو یا هاي مطلوب بدنی،مواد آموزشی تئوري در رابطه با مفاهیم وضعیتمعلمین در حین ارائه .3

آموز را جهـت معاینـات دقیـق، بـه     آموز گردند، دانشکالس درس تربیت بدنی، در صورتی که متوجه وجود ناهنجاري در دانش

.استان معرفی می نمایند/ کانون تندرستی و حرکات اصالحی منطقه

هاي اعـالم شـده و   ها و فعالیتباشند ضمن اجراي برنامهوظف میم) خانم و آقا(هاي تندرستی و حرکات اصالحی مدیران کانون.4

.بدنی اداره متبوع اعالم نمایندها را به مسئول تربیتنظارت برعملکرد مربیان، گزارش عملکرد ماهانه کانون

دعوت از تیم ارزیابی منطقه جهت ارزیابی دانش آموزان.5

نون هاي حرکات اصالحیارایه معرفی نامه به دانش آموزان جهت اعزام به کا.6

راه اندازي کانون هاي حرکات اصالحی و تندرستی براساس دستورالعمل کانون هاي ورزشی.7

دریافت رضایت نامه کتبی از ولی دانش آموز جهت شرکت در مراحل ارزیابی توسط تیم ارزیابی.8

با خانوادهتربیت بدنی
تعریف

در ) دختر و مادر، پسر و پدر(ورزشی هدفمند با حضور دانش آموزان و والدین عبارتست از برنامه هاي "با خانوادهتربیت بدنی"
درروزها ها و شرایط اقلیمی منطقهیک دوره زمانی مشخص از سال تحصیلی که با توجه به عالقه خانواده، امکانات مدرسه، ویژگی

.گردداجرا میبا نظر شوراي مدرسه با اهدافی معینو مراسم خاص 
اهداف

: لیهدف ک

آموزانو حفظ سالمت همه جانبه دانشءارتقاورزش به منظورتربیت بدنی و با استفاده از ظرفیتافزایش تعامل خانواده و مدرسه 

.استو دستیابی به اهداف تربیتی ترویج سبک زندگی فعال،)جسمی، روحی و روانی ( 

:اهداف اختصاصی

ایرانی- در راستاي موازین سبک زندگی اسالمی توسعه فرهنگ ورزش و سبک زندگی فعال در جامعه.1
و تقویت فعالیت هاي با نشاط و جذاب در مدرسه با محوریت تعامل دانش غنی سازي اوقات فراغت کودکان و نوجوانان.2

آموزان و خانواده
آموزانحرکتی دانش-هاي اجتماعی، شناختی و روانیارتقا مهارت.3
زندان در جهت شناسایی نیازهاي عاطفی و جسمانی دانش آموزانایجاد فرصت براي تعامل والدین با فر.4
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بهره گیري از فرصت هاي فعالیت بدنی به عنوان ابزاري سودمند جهت مصونیت فرهنگی و اخالقی دانش آموزان.5
توسعه ورزش همگانی.6

:محتوا و برنامه

دیشیده شود تا دانش آموزان بر اساس میل و رغبت و هاي ورزشی با همکاري داوطلبانه؛ تدابیري انبا توجه به لزوم انجام فعالیت
جهت دستیابی به اهداف . در محل آموزشگاه حضور یابند) دختر و مادر، پسر و پدر( به صورت داوطلبانه به همراه والدین خود 

ی شاد، رقابتی و که بتواند محیطبا خانوادهتربیت بدنیجشنواره هاي بدنی مختلف در قالب برنامه، طراحی و اجراي فعالیت
فراهم نماید، ) پسران و پدران-دختران و مادران(آموزان و والدین براي دانشپیش بینی شده فعال را در فضاي مدرسه در ساعات 

.شایسته است
:برنامه هاي زیر توصیه می شوددر این راستا 

:مانندبرگزاري رقابت هاي ورزشی.1
 انواع بازي هاي بومی محلی
رقابتی به صورت ایستگاهی –اي گروهی انواع بازي ه
 انواع بازي هاي ورزشی مرتبط با حرکات پایه مانند پرتاب ها، دریافت ها، دریبل ها، شوت ها، پرش ها، دوها، و...
 لمپیاد ورزشی درون مدرسه اياشرکت در رقابت هاي
شرکت در فعالیت هاي حیاط پویا

:مانندبا خانوادهتربیت بدنیموضوع با ورزشی–برگزاري جشنواره هاي فرهنگی .2
 جشنواره عکاسی
 جشنواره نقاشی روي دیوار با نصب بنر سفید و یا کاغذ بزرگ
شرکت در فعالیت هاي نرمش صبحگاهی
 کوهپیمایی، طبیعت گردي، ساحل گردي، دوچرخه سواري و (جشنواره پیاده روي خانوادگی یا موارد مشابه(...

:مانندبا حضور خانواده هاتوسط متخصصان تربیت بدنیندرستی و سالمتبرپایی ایستگاه هاي ت.3
 نشستن، راه رفتن، خوابیدن، حمل کیف و (آموزش رفتارهاي حرکتی صحیح(...
سنجش ساختار قامتی
 سنجشBMI ارزیابی آنتروپومتریک ( و ترکیب بدنی(

-ومادراندختران(اعضاي خانواده BMIار گیرد سنجش تواند مورد بررسی قریکی از موضوعاتی که در این بخش می: تبصره

BMIدر صورتیکه . با یکدیگر در ابتداي سال و سنجش مجدد آن در ماه هاي اسفند یا اردیبهشت می باشد) وپدرانپسران
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ا تقدیر به عمل هبه حد مطلوب برسد و یا در حد مطلوب باقی بماند از دانش آموزان آن خانواده) وپدرانپسران-ومادراندختران(

. آید

انتظارات از مدیر 

 مهیا نمودن زمینه اجراي فعالیت هاي ورزش با خانواده در مدارس

هاخانوادهبهرسانیاطالعوآموزش
العملدستوردقیقمطالعه

اعضاءبینمسئولیتووظایفتقسیم

منطقهبهارائهوگزارشتهیه

بدنیربیتتدرستدریسبرترهايروشجشنواره 
:تعریف

جشنواره روش هاي برتر تدریس، فرآیندي چند مرحله ایی است که به منظور شناسایی، ارزشیابی، نمایش و ترویج روش هاي مؤثرّ و 

. جدید تدریس تربیت بدنی بر اساس الگوهاي یادگیري برگزار می گردد

:هدف 

هاي حرفه اي و علمی معلمان تربیت بدنیفراهم آوردن زمینه ي ارتقاي توانمندي ها و صالحیت -1
بهبود عملکرد آموزشی و تدریس معلمان تربیت بدنی-2
.توجه به نقش تربیتی معلم تربیت بدنی-3
.کیفیت بخشی و غنی سازي برنامه ها و فعالیت هاي درس تربیت بدنی-4
.درس تربیت بدنیشناسایی و ترویج روش هاي موفق و کارآمد تدریس-5
.زمینه مناسب و انگیزه در دبیران جهت نوآوري و خالقیت در آموزش درس تربیت بدنیایجاد-6
.بدنیایجاد زمینه تبادل و تعمیم تجارب آموزشی میان دبیران تربیت -7

: مدرسهوظایف مدیر

اطالع رسانی و ترغیب معلم درس تربیت بدنی-1

تعامل و همکاري در خصوص اجراي برنامه هاي مربوطه-2
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ت هاي علمی و تخصصی معلمان تربیت بدنی کشوررقاب
ونظريدروس(علمیهايزمینهدربدنیتربیتمعلمانارزیابیمنظوربهکهداردايمرحلهچندفراینديهارقابتاین:تعریف 

منطقه،/ تانشهرسمرحلهسهدر) اي¬مدرسهدرونهايرشتهورزشیهايمهارتوجسمانیآمادگی(عملیو) مدارسدرکاربردي

.گرددمیبرگزاربرادرانوخواهرانبراي) تحصیلیهايدورهگرفتننظردربدون(سنیگروهپنجدروکشورواستان

:هدف 

بدنیتربیتمعلمانبه روز نمودن دانشوعلمیسطحارتقاء-1

ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و مهارتی معلمان تربیت بدنی-2

بدنی به انجام فعالیت هاي ورزشیترغیب معلمان تربیت -3

ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح نشاط و شادابی معلمان تربیت بدنی-4

: مدرسهوظایف مدیر

اطالع رسانی و ترغیب معلم درس تربیت بدنی -1

اعزام معلم درس تربیت بدنیتعامل و همکاري در خصوص -2

:منابع

ند تحول بنیادین آموزش و پرورشس

ژاد، تربیت بدنی در مدارسحیم رمضانی نر

ستور العمل هاي اجرایی دفتر تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشید

راهنماي معلم تربیت بدنی، دفتر تالیف و برنامه ریزي کتب درسیتابک

برنامه درسی ملی جمهوري اسالمی ایران
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اگر رد یک جمله کواته از من بپرسند هک شما از جوان هچ می خواهید، خواهم گفت تحصیل، تهذیب و ورزش
)مدظله العالی(«مقام معظم رهبري »

المپياد ورزشي درون مدرسه اي

ميليون دانش آموز ( و نيم )با مشارکت بيش از چهار

وزارت آموزش و پرورش

97-98 سال تحصیلی

باسمه تعالی
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 مقدمه :

 
ازجمله اهداف نظام آموزش و پرورش كشور ، تربيت نسلي شاداب و با نشاط مي باشد كه در كنار فراگيري علوم مختلف،               

از سالمتي، تحرك و پويايي الزم برخوردار باشند. مدارس كشور بعنوان اصلي ترين پايگاه تعليم وتربيت، مورد توجه مديران  
 وزش و پرورش بوده و در كانون توجه  برنامه ريزان و طراحان تعليم و تربيت قرار دارد. آم

معاونت تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش نظر دارد در راستاي عملياتي نمودن سند تحول بنيادين نظام آموزش 
جتماعي دانش آموزان )مدارس دولتي، غير و پرورش و تمركز بر ساحت هاي تربيتي زيستي و بدني و همچنين اخالقي و ا

دولتي، شاهد، استعدادهاي درخشان و استثنايي، مدارس خارج كشور، تطبيقي( و با عنايت به ضرورت تحقق عدالت آموزشي 
به برگزاري  1،-، و1،-2،،2-2پرورش از جمله و موجود در سند تحول بنيادين آموزشاساس راهكارهاي  بر و پرورشي و

 عنوان اصلي ترين وه هاي ورزشي درون مدرسه اي مبادرت نمايد و اين مهم را با استفاده از ظرفيت عظيم مدارس بالمپياد 
ان آموزان، اولياء و ساير سازمهمه جانبه مديران، معلمان، دانش تاثيرگذارترين كانون حضور دانش آموزان و همچنين مشاركت

 نمايد.هاي مرتبط، حركت گسترده سال گذشته نهادينه 

      برگزاري بازي ها و رقابت هاي ورزشي از جمله جاذبه هاي تربيت بدني در مدارس  بوده و از موضوعات مورد اقبال و                      
                     عالقه دانش آموزان مي باشد و از ديرباز از ابزارهاي بسيار قوي و در اختيار مدارس جهت رشد وتعالي دانش آموزان              

در حوزه آموزشي و پرورشي بوده است. به طوري كه عالوه بر ارتقاء مهارت هاي ورزشي و گذران لحظات شاد و بانشاط، 
 تجربيات و مهارت هاي فراواني را در حوزه هاي اجتماعي، اخالقي و فرهنگي به دانش آموزان ارزاني داشته است.

داوطلبانه از جمله ظرفيت هايي است كه مي تواند در فعاليت هاي ورزشي و تربيت بدني بهره گيري از مشاركت و همياري 
داراي نقشي بسيار مشهود و قابل توجه باشد. براي حضورحداكثري دانش آموزان كشور در فعاليت هاي ورزشي، نياز به 

ين، انجمن اولياء و معلمان مشهود از جمله مديران، معاونمدارس( مشاركت تمامي دست اندركاران محيط هاي آموزشي )
مي مثبت هاي اين عزيزان، گااست. تا باتكيه بر توانمندي ايشان و با ايجاد نهضت داوطلبي و بهره مندي از تخصص ها و مهارت

 و تاثيرگذار در تامين سالمتي و داشتن  نسلي پويا، شاداب و بانشاط در ميهن ايران اسالمي برداشته باشيم؛ انشاءاهلل.

 

 
  معاونت تربیت بدنی وسالمت

 دفتر تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی
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ها ازيمي شود، عبارتست از برگزاري باي كه در اين شيوه نامه به اختصار المپياد ناميده المپياد ورزشي درون مدرسه تعريف:

ا مشخص از سال تحصيلي كه بو رقابت هاي مختلف ورزشي درون كالسي، بين كالسي و بين پايه اي دريك دوره زماني 

ه هاي خاص به مرحله اجراگذاشتتوجه به عاليق دانش آموزان و امكانات مدرسه، ويژگي ها و شرايط اقليمي منطقه و مناسبت

 مي شود.

 رويکردها:

 مدرسه محور نمودن فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش دانش آموزي (،

ه مندي حداكثري از ظرفيت هاي دروني و بيروني آموزش و مشاركت محور نمودن فعاليت ها، ظرفيت شناسي و بهر (2

 پرورش

 اخالق محور نمودن فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش مدارس و تقويت هويت ملي اسالمي دانش آموزان  (2

 تعميم و فراگير نمودن فعاليت هاي تربيت بدني ورزش مدارس (1

 موزشي مدارس و كيفيت محور نمودن فعاليت هارضايت بخش نمودن فعاليت ها و جذاب و پرنشاط نمودن فضاهاي آ (5

 اهداف اختصاصی:

 توسعه و ارتقاي آمادگي جسماني و مهارت هاي ورزشي (،

 ارتقاء سطح سالمت جسمي و رواني دانش آموزان (2

 كمك به انس بيشتر دانش آموزان با فعاليت هاي ورزش همگاني و قهرماني (2

 موزانكمك به شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي دانش آ (1

 اهداف عمومی:

 راه اندازي نهضت داوطلبي در تربيت بدني و ورزش دانش آموزي كشور (،

 تبلور جلوه هاي ورزش همگاني و افزايش جمعيت تحت پوشش فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش دانش آموزي (2

 فعال نمودن مدارس در خارج از ساعات برنامه رسمي از طريق ترويج فعاليت هاي ورزشي (2

 ول ورزش جوانمردانه، آموزه هاي پهلواني و منش اخالقي ورزش در بين شركت كنندگانترويج اص (1

 جويانه و تبلوركار تيمي حول محور يك پروژه بزرگ و فراگيرآموزشگاهي در سايه اجراي مشاركت افزايش تجربه مديريت جمعي (5

، توسعه ليت پذيري، ايجاد كار تيميكمك به پرورش منابع انساني آينده كشور از طريق ترويج مشاركت جويي و مسئو (1

 مهارت هاي ارتباطي، راهبري و هدايت آنان
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محتوي و رشته هاي ورزشی)پیشنهادي(المپیاددرون مدرسه اي)ابتدايی و متوسطه (

زشي توسط شوراي مدرسه  تضيات مدارس، امكانات موجود وعالئق دانش آموزان، رشته هاي ور: با توجه به مق،* تذكر
 انتخاب مي شوند.

 : انتخاب و اجراي ورزش هاي بومي محلي جذاب استان ها در برنامه ي المپياد توصيه مي شود.2*تذكر
تري مهارت هاي ورزشي پايينژه دانش آموزاني كه از : به منظور باال بردن هرچه بيشتر مشاركت دانش آموزان، به وي2*تذكر

براي شركت در بازي هاي ورزشي گروهي برخوردارند و نيز اجراي اين طرح در مدارسي كه از امكانات ورزشي مناسب 
شاركت مبراي برگزاري رقابت ها به شكل معمول برخوردار نيستند، كميته فني المپياد مدرسه مي تواند به منظور افزايش ميزان 

، مچ اندازي، حلقه بسكتبال)مانند: طناب كشي، پرتاب توپ به .نسبت به طراحي و اجراي الگوهاي ورزشي ساده مباردت نمايد
 هاي حياط پويا و ...(فعاليت
ت به دور از رقاب و مي بايست بيشتر به صورت تفريحي )بازي گونه( اول دوره : مسابقات پايه هاي اول تا سوم ابتدايي1*تذكر
 .باشد شديد

 اساس رب آموزان دانش تا شود انديشيده تدابيري داوطلبانه؛ همكاري با ورزشي هايفعاليت انجام لزوم به توجه : با5* تذكر
 هتج. يابند حضور آموزشگاه محل در( پدر و پسر مادر، و دختر)  خود والدين همراه به داوطلبانه صورت به و رغبت و ميل

 محيطي دبتوان كه خانواده با ورزش جشنواره قالب در مختلف بدني هاي فعاليت اجراي و طراحي مه،برنا اهداف به دستيابي
 و رانپس -مادران و دختران) والدين و آموزان دانش براي شده بيني پيش ساعات در مدرسه فضاي در را فعال و رقابتي شاد،

 نمايند. فراهم( پدران

 دوره تحصيلي

 محتوي و رشته هاي ورزشي

بازیهاي دبستاني و 

رشته هاي برنامه 

 درسي تربيت بدني

بازیهاي پرورشي و 

 بومي محلي
رشته هاي ورزشي 

 آموزشگاهي

بازي هاي حياط 

 پویا

(21/50/39- 

93293) 

با خانوادهورزش   

 ابتدايي

  ـ   پايه هاي اول تا سوم دوره اول

دوره 

 دوم
     پايه هاي چهارم تا ششم



 متوسطه
دوره اول 

 و دوم
 ـ   ـ پايه هاي هفتم تا دوازدهم
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 نمودار تشکیالتی المپیاد 

شوراي عالي آموزش  372تشكيالت المپياد متكي بر سطوح مختلف شوراي مركزي ورزش مدارس )مصوب جلسه ساختار و 
( است به نحوي كه شوراي ورزش مدارس كشور، شوراي ورزش مدارس 2/2/22،ـ  11573و پرورش منضم به بخشنامه شماره 

مدرسه با همكاري شوراهاي پشتيباني و  استان، شواري ورزش مدارس منطقه، شوراي مدرسه و تشكل هاي دانش آموزي
 گذارند. ر هدايت و به مرحله اجرا ميحمايتي در سطوح مختلف جريان برگزاري المپياد را با شرح وظايف زي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2/61/27،-2113،،آموزان به شمارهن هاي ورزشي دانشدستورالعمل تشكيل انجمبايست به استناد  تذكر: انجمن هاي ورزشي مدارس مي

       .تشكيل گردد

                             

 ( اعضاء و وظایف  ستاد عالي تشکيالتي2

 مسئولين بلند پايه كشوري زير تشكيل مي شود و هدفشخصيت ها و اين ستاد به رياست وزير آموزش و پرورش و با حضور 

هاي تربيتي و ورزشي مي باشد و در ضمن راهكارهاي الزم را به منظورتسهيل كالن و تعميق و تحقق هدف آن ارايه راهبرد هاي

ن آتگاه ها ارايه داده تا اجراي ملي اجراي طرح در سطح ملي و بهره مندي المپياد از ظرفيت ها، امكانات و توانمندي ساير دس

 براي مجريان را تسهيل نمايند.

 يس ستاد(ش )رئوزير آموزش و پرور -

     وزير كشور -

 کميته ملي برگزاري المپياد

 )شوراي مرکزي ورزش مدارس کشور(

 کميته استاني برگزاري المپياد

 )شوراي ورزش مدارس استان(

 کميته منطقه اي برگزاري المپياد

 )شوراي ورزش مدارس منطقه/شهرستان(

 کميته مدرسه اي برگزاري المپياد

 )شوراي مدرسه(

 كميته امور بهداشتي و ايمني كميته امور فني كميته امور فرهنگي

 ستاد عالي تشکيالتي  

 المپياد ورزشي درون مدرسه اي

 ستاد سياست گذاري مرکزي

 المپياد ورزشي درون مدرسه اي

 ستاد آموزش و پرورش استان

 راي حمایتي و پشتيباني استان()شو

 ستاد آموزش و پرورش منطقه

 )شوراي حمایتي و پشتيباني منطقه(

 دبير اجرایي المپياد

 )معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه(

ورزشي رشته هاي مختلف  انجمن هاي
   دانش آموزان

 شوراي دانش آموزي
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 وزير ارتباطات و فناوري اطالعات -

    وزير ورزش و جوانان -

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي -

  وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي -

 سازمان صدا وسيما رئيس -

 شوراي عالي استان ها رئيس -

     شهردار تهران -

    مديرعامل بانك سرمايه -

    ته ملي المپيككميرئيس  -

 كميته ملي پارالمپيك رئيس -

 دبير شوراي عالي آموزش و پرورش -

 رئيس سازمان بسيج دانش آموزي -

  قائم مقام رئيس سازمان دانش آموزي  -

  رئيس خبرگزاري پانا -

 معاون ورزش هاي همگاني وزارت ورزش و جوانان -

  نانمعاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوا -

  معاون اجتماعي وزرات كشور -

 معاون وزير و رئيس سازمان استعدادهاي درخشان -

 معاون وزير و رئيس سازمان كودكان استثنايي -

 يس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور     رئ -

 معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش)دبير شورا( -

 موزش و پرورشمعاون آموزش ابتدايي وزارت آ -

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش -

 معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش -

 معاون مشاركت هاومدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش -

 وزارت آموزش و پرورش و روابط عمومي مركز اطالع رساني رئيس -

 رئيس مركز حراست-

 سخگويي به شكاياتمديركل ارزيابي و عملكرد و پا -

 مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان -

 مديركل دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي -

 مديركل آموزش و پرورش شهر تهران -

 مديركل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران -
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 رئيس فدراسيون ورزش دانش آموزي -

 فدراسيون فوتبال رئيس -

 سيون واليبالفدرا رئيس -

فدراسيون بسكتبال رئيس -

  فدراسيون دو وميداني رئيس -

يس فدراسيون ورزش هاي روستايي و بومي محلي  رئ -

 اسيون تنيس روي ميزررئيس فد -

 هندبال اسيونرفدرئيس  -

 بدمينتوناسيون رفد رئيس -

 فدراسيون ورزش هاي همگاني رئيس -

 فدراسيون شنا رئيس -

 فدراسيون كشتي ئيسر -

 فدراسيون تكواندو رئيس -

 فدراسيون انجمن هاي ورزشي    رئيس -

 اسيون جانبازان و معلولينررئيس فد -

 شطرنج اسيونرفدرئيس  -

 كاراتهاسيون رفد رئيس -

گذاري مرکزي المپياد ( اعضاء و وظایف ستاد سياست1

استراتژيك درون سازماني بين بخش هاي مختلف وزارت آموزش و  ها و ايجاد همسوييين سياست اين ستاد به منظور تعي

 پرورش و با حضور معاونين و مسئولين حوزه هاي ذيربط به شرح زير،تشكيل مي گردد:

 ستاد( رئيسمعاون تربيت بدني و سالمت ) -

 معاون پرورشي و فرهنگي -

 معاون آموزش متوسطه -

 معاون آموزش ابتدايي -

 مان آموزش و پرورش استثناييساز رئيس -

 مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان -

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي رئيس -

 مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطالعات رئيس -

 مركز اطالع رساني و روابط عمومي  رئيس -

 تيمركز مشاركت هاي مردمي و مدارس غير دول رئيس -

 مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان رئيس -
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  مديركل دفترتربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي -

 دبير شوراي عالي آموزش و پرورش -

 مديركل انجمن اولياء ومربيان -

 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه -

 مديركل آموزش و پرورش شهر تهران -

 رورش شهرستان هاي استان تهرانمديركل آموزش و پ -

  

 ( اعضاء و وظایف کميته ملي برگزاري المپياد9

اين كميته در راستاي اهداف شوراي مركزي ورزش مدارس كشور به رياست معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و 

 پرورش تشكيل و پيگيري وظايف زير را برعهده دارد.

 لمپياد بررسي و تكميل دستورالعمل اجرايي ا (،

 هاي ارزيابي المپيادتعيين معيار و شاخص (2

 تعيين نظام نظارت و ارزيابي المپياد  (2

 استان ها تجزيه و تحليل گزارشات واصله از المپياد مناطق و (1

 بازنگري و اصالح طرح المپياد به استناد بازخوردهاي دريافتي (5

 آموزاندانش معلمين، اولياء و ن،يرامندي از توانمندي مدهاي مديريت داوطلبي براي بهرهترويج آموزه (1

 حمايت معنوي و اداري (7

  بدني و سالمت  و با تاييد معاون تربيت هاي ورزشيو فعاليت به پيشنهاد مديركل دفتر تربيت بدني كميتهاعضاي اين

 منصوب مي شوند.
 

 

 منطقه( پرورش استان وحمایتي و پشتيباني المپياد استاني و منطقه اي)شوراي آموزش و  شورا(اعضاء و وظایف 4

ولين بلند پايه استاني كه در اجراي گسترده المپياد در سطح مدارس استان نقش به رياست استاندار و با حضور مسئ شورااين 

حمايتي و ترويجي دارند و از نتايج اجراي اين طرح بهره مند مي گردند، تشكيل گرديده و نسبت به طراحي ساز وكارهاي 

 در سطح استاني با استفاده از امكانات ساير دستگاه ها تصميم گيري خواهد نمود.تسهيل اجراي طرح 

 اعضاي اين شورا به شرح زير مي باشند:

 ستاد( رئيساستاندار) (،

 امام جمعه مركز استان  (2

 پرورش استان كه دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است مديركل آموزش و (2

 استانمديركل تربيت بدني و ورزش و جوانان  (1

 شهردار مركز استان (5

 مديركل بهداشت درمان و آموزش پزشكي استان (1
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 وسيماي استان نماينده صدا (7

 رئيس سازمان برنامه و بودجه استان (3

 معاون تربيت بدني و سالمت اداره كل آموزش و پرورش استان (2

 معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان (6،

 تانتجهيز مدارس اس و توسعه زي،مدير كل نوسا (،،

 رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي استان (2،

 دو نفر از روساي آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب روساي آموزش و پرورش مناطق استان (2،

 يكي از استادان دانشگاه هاي استان با اولويت اساتيد تعليم و تربيت به انتخاب ساير اعضاي استان (1،

اولياي دانش آموزان يا صاحبان حرف و اصناف شهر مركز استان، بنا به  سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ دوستان، (5،

 پيشنهاد انجمن اولياء و مربيان استان و تصويب ساير اعضاي شورا

ن طرح نفع گسترده ايتبصره: تاكيد مي شود به منظور بهره گيري از ظرفيت ساير دستگاه هايي كه از اجراي وسيع و 

توان حمايتي عالقه مند، از مديران اين سازمان ها به فراخور دستور جلسات شورا دعوت به برند و همچنين افراد داراي مي

 عمل آيد.

 

 ( اعضاء و وظایف  کميته استاني المپياد0

كميته استاني همان شوراي ورزش مدارس استان است كه به رياست مديركل آموزش و پرورش استان و دبيري معاون 

 آموزش و پرورش استان تشكيل مي گردد و پيگيري وظايف زير را برعهده دارد. بدني و سالمت اداره كلبيتتر

 ر يك ماه قبل از آغاز اجراي طرح(.ارسال دستورالعمل اجرايي طرح به مناطق)حداكث (،

 .مطرح نمودن طرح در جلسه مشترك روساي آموزش و پرورش مناطق و شهرستان ها (2

 جراي المپياد در مناطق تابعه.تشكيل كميته ناظران، هدايت و نظارت بر حسن ا (2

ه گزارش تحليلي به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش مناطق، تجزيه و تحليل آن و اراي جمع آوري گزارش عملكرد (1

 مدارس كشور.

 تعيين دوره زماني مشخص براي اجراي طرح با توجه به وضعيت اقليمي و متناسب با برنامه مسابقات ورزشي استان. (5

 .دهاي كليه مدارس مجري طرحتقدير از اعضاي ستا (1

بررسي گزارش عملكرد مناطق و معرفي مدارس منتخب جهت تقدير به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش مدارس  (7

 كشور.

و مربيان به منظور تبيين و توجه به اهداف طرح المپياد ورزشي  ءانجمن اوليا ادارات تمامي ظرفيت هاي بهره مندي از  (3

مديران مدارس در جهت ايجاد زمينه مشاركت حداكثري خانواده هاي عالقمند در  درون مدرسه اي و هماهنگي با

  .طرح
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 د معاون اعضاي مدعو اين ستاد عالوه بر اعضاي مندرج در دستورالعمل شوراي ورزش مدارس استان، به پيشنها

 بدني و سالمت استان  و با تاييد مديركل آموزش و پرورش استان تعيين مي شوند.تربيت

 
9)  

 اعضاء و وظایف  کميته منطقه اي/ شهرستاني المپياد (6

كميته منطقه اي همان شوراي ورزش مدارس شهرستان/منطقه/ناحيه است كه به رياست رئيس آموزش و پرورش شهرستان/ 

ايف ظمنطقه و به دبيري معاون پرورشي و تربيت بدني اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحيه تعيين مي شود و پيگيري و

 زير را برعهده دارد:

 .مدارس ) قبل از شروع سال تحصيلي(ارسال دستورالعمل اجرايي به  (،

  .درون مدرسه اي ورزشي تشكيل جلسات هماهنگي مديران مدارس با موضوع المپياد (2

 .مدارس با موضوع  المپياد ورزشي درون مدرسه اي يو تربيت بدن ل جلسه هماهنگي معاونين پرورشييتشك (2

 .تربيت بدني مدارس با موضوع المپياد ورزشي درون مدرسه ايدبيران  لسه هماهنگي باتشكيل ج (1

  .روند پيشرفت برنامه هاي المپيادبررسي  اعزام نماينده براي بازديد و (5

  .تشكيل كميته ناظرين، هدايت و نظارت بر حسن اجراي المپياد (1

هتر درباره اجراي باجرا شده و ارايه پيشنهادات مفيد بررسي نقاط قوت و ضعف و ارايه تحليل در خصوص  برنامه هاي  (7
  .طرح به استان

برنامه ريزي براي جمع آوري گزارش عملكرد مدارس و تدوين گزارش نهايي منطقه جهت ارايه به شوراي ورزش  (3

 مدارس استان.

 .تقديرنامه براي عوامل اجرايي مدارس مجري طرح ارايه پيشنهاد صدور (2

 برتر مجري طرح به استان جهت تقدير از مديران و برگزار كنندگان. معرفي مدارس نمونه و  (6،

ابتدايي و متوسطه جهت ايجاد هماهنگي در مديران مدارس نسبت به اجراي مطلوب  استفاده از ظرفيت معاونين آموزش (،،

 .المپياد ورزشي درون مدرسه اي و توجيه آنان نسبت به فوايد آموزش و تربيتي اين طرحفراگير  و

ــنامه توجي (2، ــبت به بخش ــ  21/،،/5 – 22/7،6ه مديران مدارس نس ــالح ش ــوع اص ــي و با موض رح وظايف معاونين پرورش

مناطق و تاكيد بر جلب مشاركت حداكثري آنان در اجراي طرح  بدني مدارس توسط معاونين پرورشي شهرستان، تربيت

 .المپياد ورزشي درون مدرسه اي

درسه اعم از مشاركت تمامي ذينفعان و سازمان هاي محلي، شهرداري ها،      به كارگيري تمامي ظرفيت هاي موجود در م (2،

 .. مربيان و شوراي دانش آموزي و . شورا ياري ها، شوراهاي مناطق و مدارس، شوراي معلمان، انجمن اولياء و

 شنهادپيه اعضاي مدعو ستاد عالوه بر اعضاي مندرج در دستورالعمل شوراي ورزش مدارس شهرستان/ منطقه/ ناحيه ب 

احيه تعيين هرستان / منطقه / نيد رئيس آموزش و پرورش ششهرستان/منطقه/ناحيه و تايمعاون پرورشي و تربيت بدني 

 شوند.مي
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 وظایف کميته مدرسه اي برگزاري المپياد( 7
 

دير آموزشگاه و ممسئوليت برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي با كميته مدرسه به عنوان ستاد برگزاري المپياد بوده 

مپياد( و با دبير اجرايي الاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه )او به همراه مع رياست ستاد برگزاري المپياد را عهده دار مي باشد.

توجه به شرح وظايف ذيل با  مساعدت اعضاي شوراي مدرسه، برنامه ريزي،اجراي مطلوب و به هنگام المپياد، مديريت و 

 عمل آورده و نسبت به تشكيل جلسات مربوطه اقدام خواهد نمود. ههدايت الزم را ب

بهره مندي از ظرفيت هاي فرامدرسه اي و جلب مشاركت و حمايت سازمان ها و ارگان هاي موجود در شهر يا منطقه در  (،

 راستاي اجراي موفق المپياد.

 براي فعاليت دركليه بخش هاي المپياد.پرورشي مدرسه و اولياء دانش آموزان  جلب همكاري داوطلبانه كادرآموزشي و (2

جلب همكاري دانش آموزان مدرسه به نحوي كه وظايف و مسئوليت هاي مختلف المپياد شناسايي و به دانش آموزان به  (2

صورت گروهي يا انفرادي واگذار شود. )نظر برآن است كه تعداد زيادي از دانش آموزان در برگزاري همكاري نمايند تا 

 ت پذيري و پاسخگويي در آنها رشد يابد(احساس مسئولي

 تمهيد مقدمات، ملزومات و تجهيزات براي برگزاري كيفي و ايمن بازي ها. (1

بهداشتي، فني و ارزيابي و نظارت به منظور تقسيم فعاليت ها در طول دوره  ولين كميته هاي امورفرهنگي،صدور ابالغ مسئ (5

 اجراي طرح.

 ي تامين آن از منابع مالي درون و برون مدرسه اي.برآورد بودجه مورد نياز و تالش برا (1

و تقدير از زحمات نيروهايي كه به صورت  از محل كمك هاي مردمي مدرسه جبران خدمات نيروهاي اجراييبيني و پيش (7

 داوطلبانه در اجراي طرح همكاري مي نمايند.

 و اختتام. برگزاري بازي ها ومراسم افتتاح تصويب برنامه تمريني و زمان (3

 نظارت برانجام كليه رقابت ها مطابق با دستورالعمل برگزاري بازي هاي دانش آموزي. (2

 مربيان، سرپرستان، داوران و اعضاي كميته ها. صدورگواهي شركت براي كليه ورزشكاران، (6،

ين از ب و راه اندازي نظام بازاريابي و جذب حاميان مادي و معنوي براي كمك به اجراي طرحهاي مالي  ي ظرفيتشناساي (،،

 مربيان و ساير نهادهاي برون سازماني.اولياء، 

دعوت از همكاران، مسئولين محلي، خانواده ها و پيشكسوتان ورزشي و فرهنگي به منظور شركت در مراسم افتتاحيه                       (2،

 .اختتاميهو 

 داشته اند. نقش طلوب طرحه در برگزاري ماعالم نتايج و تقدير و تجليل ازنفرات برتر و همچنين كليه عوامل اجرايي ك (2،

 .صدور احكام قهرماني براي تيم ها و افراد برتر بازي ها (1،

 .تقدير از دانش آموزان و اولياء داوطلب در برگزاري بازي ها (5،

 .معرفي همكاران و پرسنل داوطلب در برگزاري بازي ها جهت تقدير از سوي مديريت منطقه (1،

 مصور به شوراي ورزش مدارس منطقه. جمع بندي و ارسال گزارش جامع و (7،

الزم در خصوص اين پروژه با توجه به تغيير عنوان معاون  كارآن سازماندهي و تقسيم به منظورتشكيل شوراي مدرسه  (3،

المپياد،  منطبق با مفاد دستورالعمل به معاون پرورشي و تربيت بدني و اصالح شرح وظايف آن، مدارس پرورشي و فرهنگي

 عاون پرورشي و تربيت بدني بين معلمان و دانش آموزان داوطلب و آموزگار و دبير تربيت بدني.با مسئوليت م
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بير اجرايي المپياد د"تحت عنوان  تشكيل شوراي مدرسه به منظور تشريح مسئوليت معاونين پرورشي و تربيت بدني مدارس، (2،

 ... وش آموزان دان اعم از معلمان، اعضاكار الزم بين كليه و سازماندهي و تقسيم "

            شوراي مدرسه،تبصره: مدير مدرسه مي تواند در جلساتي كه موضوع المپياد ورزشي درون مدرسه اي جزء دستور جلسه 

شود، از شخصيت هاي مختلف محله مانند اعضاي شوراياري، امام جماعت مسجد محل، مسئول بسيج و                  مطرح مي

 ا هر فرد ديگري كه مسئوليت او با اهداف المپياد مرتبط باشد، به عنوان عضو مدعو دعوت  نمايد.اولياء كمك كننده ي

 

 

 ( وظایف دبير اجرایي المپياد9

مسئوليت توامان دبير اجرايي المپياد و همچنين كميته امور فرهنگي المپياد با معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه است. 

ه انتخاب عالقمند ب رورشي و تربيت بدني وجود نداشته باشد اين مسئوليت به يكي از افرادچنانچه در مدرسه اي معاون پ

 شوراي مدرسه واگذار مي شود و شرح وظائف او به شرح زير است:

 دبیر اجرايی المپیادمدرسه در سمت  معاون پرورشی و تربیت بدنیالف: شرح وظايف 

 بر طرح رتنظا اجرا ي المپياد و مشاركت در برنامه ريزي، -،

 هاي ورزشيانجمن تشكيل انجمن هاي ورزشي دانش آموزان مطابق با مفاد دستورالعمل -2

 دعوت از نمايندگان كالس ها براي حضور در جلسات هماهنگي -2

 اوطلبي دانش آموزي و واگذاري وظايف اجرايي المپياد به آنهاتشكيل هسته د -1

به منظور توسعه نهضت داوطلبي در جريان  اي ورزشيهانجمنو  فعال سازي نمايندگان تشكل هاي دانش آموزي -5

 برگزاري المپياد

بليغاتي و ت برگزاري جلسات توجيهي براي دانش آموزان داوطلب همكاري در امور مختلف فرهنگي اجرايي، پشتيباني، -1

 انتظاماتي

 همكاري در آماده سازي فضا و تجهيزات مورد نياز در برگزاري المپياد -7

 برگزاري المپياد براي ارايه به مدير مدرسه تنظيم گزارش نهايي  -3

 كمیته فرهنگی المپیاد ب: شرح وظايف معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه در سمت مسئول

 برگزاري جلساتي براي دانش آموزان در خصوص تبيين منش پهلواني وروحيه جوانمردي -،

 مالتو اجراي برنامه مراسم افتتاحيه كامال ساده و به دور از تجطراحي  -2

 ام توزيع احكان در مراسم افتتاحيه و برنامه ريزي براي تمرين و اجراي همگاني سرود المپياد توسط دانش آموز -2

شكيل ت هنري مرتبط با طرح و -هاي فرهنگيجذب دانش آموزان عالقمند به همكاري داوطلبانه در برگزاري فعاليت -1

   كميته مرتبط با اين موضوع

  رد رژه ورزشكاران و پرچم المپيادورزشكاران و داوران، پالكا نامه، متن سوگندتهيه سرود جمهوري اسالمي -5
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هاي فرهنگي در حاشيه طرح با موضوع اجراي المپياد از قبيل: نمايشگاه برنامه ريزي به منظور اجراي فعاليت -1

 وع ورزشي... با موض و تهيه نشريه خبري بازي ها، طراحي پوستر بازي ها، برگزاري انواع مسابقات فرهنگيكتاب،

 تهيه گزارش مصور از مراحل مختلف اجرايي المپياد در مدرسه  -7

 طرح ت فراگير و برگزاري با شكوهرساني الزم به منظور مشاركتبليغ و اطالع -3

 نامه ها به تعداد مورد نيازتكثير لوح احكام قهرماني و تقديرتهيه و  -2

د از و همچنين بازدي توزيع احكاممسئولين در مراسم افتتاحيه و و  سال دعوت نامه جهت حضور ميهمانانتهيه و ار   -6،

 هابازي

 اعالم نتايج و برنامه بازي هاي روزانه در مراسم صبحگاه   -،،

زاري مساعدت در برگ پيگيري مكاتبات الزم با مسئولين، سازمان ها و نهادهاي ذيربط به منظورجلب مشاركت و   -2،

 المپياد

 ه به نام شهداء و چهره هاي ورزشياي شركت كنندنام گذاري بازي ها و تيم ه   -2،

 ي و نصب در محيط برگزاري بازي هاورزشي و اسالم تربيتي، ،تهيه شعار هاي اخالقي   -1،

 

 ( کميته امور فني طرح و وظایف مسئول کميته3

اد عالقمند به از افر تربيت بدني مدرسه و در صورت عدم حضور آنها، يكيالمپياد بر عهده يكي از دبيران  مسئوليت امور فني

ورزشي مدرسه و ساير افراد عالقمند كاري تشكل هاي دانش آموزي و انجمن هاي بوده و وي با هم ته مدرسهانتخاب كمي

 وظايف زير را عهده دار مي شود: 

 تنظيم و ترسيم جدول برگزاري بازي ها. (،

 المپياد به شوراي مدرسه. بررسي و پيشنهاد رشته هاي ورزشي (2

 و تهيه فهرست وسايل و تجهيزات ورزشي مورد نياز.پيش بيني  (2

 .ات فني، عمومي و انضباطي بازي هانظارت بر حسن اجراي قوانين و مقرر (1

 .آموزاندانشبا همكاري انجمن هاي ورزشي  تعيين داوران مسابقات مختلف المپياد از بين دانش آموزان خبره (5

 همكاري در امور مختلف فني و ورزشي المپياد.  براي لبآموزان داوطدانش و آموزش برگزاري جلسات توجيهي   (1

 ها با رعايت عدالت و تأكيد بر حفظ شئونات مدرسه. تالش در جهت اجراي رقابت  (7

 آموزان و اولياي واجد شرايط.، دانشيد بر استفاده حداكثري از معلمانتعيين و معرفي داوران داوطلب با تأك (3

 .آموزاندانش ورزشي هاي انجمنبا همكاري  نظيم و ارايه نتايج فني رقابت هات (2

 

 ( کميته امور بهداشتي و ایمني طرح و وظایف مسئول کميته25

پزشك يا  اولياي از يا يكي از همكاران مدرسه يا يكي بهداشتي و ايمني المپياد با مراقب سالمت مسئوليت كميته امور

 ي دانش آموزي وظايف زير را عهده دارمي باشد:پيراپزشك به تشخيص مدير مدرسه بوده و با همكاري تشكل ها

مندي از توانمندي تخصصي پزشكان فرهنگي و اولياء پزشك جهت صدور گواهي معتبر صحت سالمت          تالش براي بهره (،

 كليه دانش آموزان شركت كننده در المپياد، به صورت داوطلبانه
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 يفضاهاي ورزش بهداشت به منظورحفظ مستمر نظافت اماكن و امور به همكاري در آموزان داوطلب وعالقمندجذب دانش (2

 نظارت دقيق بر كيفيت و رعايت نكات ايمني و بهداشت فردي و عمومي در زمان برگزاري المپياد (2

 پيش بيني پزشكيار و جعبه كمك هاي اوليه در زمان بازي ها (1

برسالمت جسمي و روحي دانش آموزان به  ارايه محتواي آموزشي با موضوع هشدارهاي ايمني و پيامدهاي مثبت ورزش (5

 بروشور و پالكاردهاي مربوطه توسط كميته فرهنگي منظور تهيه پوستر،

 تهيه فرم گواهي تاييد سالمت جسماني دانش آموزان شركت كننده در المپياد (1

  نش آموزان شركت كننده در المپيادبررسي و تأييد گواهي تاييد سالمت ارايه شده توسط دا (7

 زي محوطه اجراي مسابقات و شناسايي و حذف نقاط حادثه خيز و موقعيت هاي خطرزاايمن سا (3

 
 

 و وظایف مسئول آنورزشي  ( انجمن هاي22

 2/61/27،-2113،،آموزان شمارههاي ورزشي دانشبراساس شيوه نامه تشكيل انجمن ورزشي هايانجمنوليت هر يك از ئمس

يس كميته امورفني هدايت نموده و عهده دار وظايف زير ط به آن رشته ورزشي را زير نظر رئكه امور مربوگردد.تشكيل مي

 مي باشد.

 همكاري با مسئولين كميته هاي مختلف فني، فرهنگي و بهداشتي  (،

 اطالع رساني الزم به تيم ها و ورزشكاران از جدول بازي ها. (2

 .رشات فني به رئيس كميته امور فني المپياده گزاورزشي مربوط به رشته خويش و اراي گزاري مسابقاتبر (2

 .انتخاب بهترين نفرات شركت كننده در رشته مربوطه از نظر فني و معرفي ايشان به كميته فني (1

 .تهيه جدول نتايج بازي ها و نصب در تابلو اعالنات با درج نام نفرات و يا تيم هاي صعود كننده (5

  .هاي داوطلب همكاري در برگزاري طرحوه تشويق و ترغيب دانش آموزان جهت عضويت در گر (1

   .معرفي دانش آموزان عالقمند به همكاري داوطلبانه به مسئولين كميته هاي مختلف (7

 .يس كميته امورفني المپيادرئه گزارشات فني به برگزاري رشته ورزشي ذيربط و اراي همكاري در (3

 .نظر سنجي از دانش آموزان در خصوص كيفيت اجراي المپياد (2

 

 

 (  ارزشيابي اجراي طرح 21

عملكرد هر يك از سطوح تشكيالتي توسط كميته هاي نظارت و ارزيابي كه به همين منظور در حوزه ارزيابي عملكرد  (،

همان سطح تشكيل مي گردد، ازطريق بازديد حضوري و بررسي گزارشات مستند و مصور ارسالي مورد ارزيابي قرار 

 خواهدگرفت.

تر خويش اقدام بندي عملكرد سطح پايينت به رتبهبايست نسبريك از سطوح تشكيالتي طرح ميواحد ارزيابي عملكرد ه (2

بندي به عمل آمده را به همراه گزارش نهايي اجراي طرح براي ستاد المپياد سطح بااليي نموده و فهرستي از نتايج رتبه

 خويش ارسال نمايد. 

 ط سطح باالتر مورد تقدير قرار خواهند گرفت.هاي برتر ارزيابي نهايي هر يك از سطوح توسرتبه (2
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 تامين منابع مالي اجراي طرح (29

سازماندهي  المپياد در واقع به منظور لذا برگزاري مسابقات ورزشي بين كالسي در مدارس از پيشينه طوالني برخوردار مي باشد.

باري خارج پيش بيني محل تامين اعتبنابراين  د شد.و استاندارد نمودن اين قبيل فعاليت ها طراحي شده و به اجرا گذاشته خواه

ه شرح بمين منابع مورد نياز از چارچوب هاي گذشته براي اجراي طرح مذكور ضروري نيست. با اين وجود نكاتي در زمينه تا

 زير ارايه مي گردد:

ات متمركز سهم معاونت عتباراعتبارات مورد نياز جهت تبليغ، اهداي تقديرنامه ها، تهيه پرچم ها و... از محل ا (،

 بدني و سالمت  وزارت آموزش و پرورش تامين و تخصيص مي يابد.تربيت

 .بهره مندي ازاعتبارات حمايتي از انجمن اولياء و مربيان (2

هاي ه رويكرد حمايت اولياء از فعاليتتخصصي و اجرايي اولياي دانش آموزان با توجه ب استفاده از كمك هاي مالي، (2

 ندان خويش.فوق برنامه فرز

بهره مندي از توانمندي و تخصص دانش آموزان و معلمان داوطلب در اركان و مسئوليت هاي مختلف المپياد به منظور  (1

 كاهش هزينه هاي اجرايي طرح مورد تاكيد است.

 نهادها و ارگان هاي دولتي، عمومي و استفاده از ظرفيت هاي مالي و پشتيباني هاي خدماتي، فني و اجرايي ساير (5

 خصوصي موجب تقويت هرچه بيشتر اين طرح در سطح استان و منطقه خواهد شد.

 .استفاده از ظرفيت هاي مالي موسسات و نهادهاي اقتصادي، توليدي و فرهنگي در قبال تبليغ نشان و تراكت آنها (1

 د.ه خواهد شكليه درآمد هاي حاصله المپياد زير نظر شوراي مدرسه صرفا ويژه المپياد همان سال تحصيلي هزين (7

اهداء هديه از همكاران برگزاركننده  جبران خدمات و تذكر: در صورت جذب اعتبار از طرق فوق الذكر، مدير مدرسه با

 تقدير به عمل خواهد آورد.

 

 ورزشي درون مدرسه اي دمدیر مدرسه در اجراي طرح المپيااصلي  وظایف (24

 و اجراي مفاد آن مطالعه كامل دستورالعمل -،

 لسه كميته مدرسه اي المپياد ورزشي درون مدرسه اي تشكيل ج -2

 المپياد ورزشي درون مدرسه اي تقسيم وظايف بر اساس دستورالعمل -2

 طرح موضوع در جلسه انجمن اوليا و مربيان -1

 اخذ رضايت نامه كتبي از ولي قانوني دانش آموزان و گواهي صحت سالمت معتبر -5

 عاليت نموده اند.جبران خدمات عوامل فني كه خارج از وظايف ف -1

 

 ( توصيه ها و تذکرات اجرایي20

اجراي صحيح و منطبق بر برنامه آموزشي درس تربيت بدني از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است. المپياد به عنوان  (،

ي شود يت بدني اجرا ميكي ازبرنامه هاي مكمل درس تربيت بدني تلقي مي شود، كه در ساعاتي غير از زمان درس ترب

فعاليت فوق برنامه(. به همين سبب، اجراي المپياد به هيچ وجه نبايد خللي در اجراي كيفي درس تربيت بدني ايجاد ) 

 نمايد. 
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مسئوليت اصلي اجراي المپياد ورزشي با مدير مدرسه بوده كه معاون پرورشي و تربيت بدني نيز به عنوان دبير اجرايي اين  (2

بيش از آنچه در  گذاري مسئوليت اجراي اين طرح به معلم تربيت بدني،طرح به فعاليت خواهد پرداخت. لذا وا

  دستورالعمل ذكر گرديده صحيح نمي باشد.

شايسته است مديران محترم در خصوص اخذ رضايت نامه كتبي از ولي قانوني دانش آموزان، گواهي صحت سالمت  (2

 ول اجراي المپياد اهتمام نمايند.معتبر، تكميل كارت بازي ها و صدور بيمه حوادث دانش آموزي، در ط

ان پرورشي ت بدني، مربيانجمن اولياء، آموزگاران و دبيران تربيبرگزاري كيفي بازي ها، مشاركت فعال مديران محترم،  (1

 طلبد. شايسته است ضمن جلب مشاركت فعال اولياي واجد صالحيت و توانمند، آموزگاران،آموزشگاه را ميو معاونين 

 ها همكاري و مساعدت نمايند. ر عوامل اجرايي مدارس در برگزاري اين فعاليتدبيران و ساي

ه درداني بتقدير و قاندمپياد همكاري و مساعدت نمودهاز كليه كساني كه به هر نحو به صورت داوطلبانه در برگزاري ال (5

 آيد. عمل 

ه با ويژه قهرمانان ملي كهگي ورزشي، ب، از پيشكسوتان و افراد شاخص فرهناختتاميهو مراسم در مراسم افتتاحيه  (1

عمل آيد. پيشنهاد مي شود قهرمانان ملي و شخصيت هاي فرهنگي كه هآموزان آشنايي و يا نسبت دارند، دعوت بدانش

دوران دانش آموزي خويش را در آن مدرسه گذرانده اند، شناسايي و از آنها براي حضور در مراسم مدرسه خويش 

 دعوت به عمل آيد.

كليه فعاليت هاي اجرايي طرح درفضاي مدرسه و ساعات حضور دانش آموزان انجام شودكه شادي،  شوديشنهاد ميپ (7

 در مدرسه ايجاد نمايد. شور و نشاط واقعي را

 تقسيم وظايف و انجام امور مختلف مربوط به برگزاري بازي ها ترجيحا به دانش آموزان واگذار شود.  (3

خارج از چارچوب شرح وظايف رسمي ات عوامل فني و اجرايي كه در ت به جبران خدممدير آموزشگاه مي تواند نسب (2

 خويش در اجراي طرح همكاري داشته اند، بر اساس مصوبه شوراي مدرسه اقدام نمايد.

آموزگاران و دبيران عالقمند مي توانند به عنوان مسئول يك رشته ورزشي معرفي شوند تا اجراي مسابقات آن رشته را    (6،

 ايت كنند.هد

                    .از ظرفيت تشكيالتي تشكل هاي دانش آموزي مانند فرزانگان، اتحاديه انجمن هاي اسالمي، بسيج دانش آموزي و.. (،،

 به نحو مقتضي استفاده شود.

پيش بيني سكوي قهرماني براي مراسم توزيع احكام ضروري است. اين امر باعث مي شود كه در آينده اولين حكم و  (2،

اولين تصوير سكوي قهرماني كليه قهرمانان باشگاه ها و تيم هاي ملي كشور، تصوير دريافت حكم و سكوي قهرماني 

المپياد هاي ورزشي درون مدرسه اي باشد. ضمنا تصوير سكوي قهرماني المپياد درون مدرسه اي باعث مي شود كه 

 د.و به يادگار بمان انان اين رويداد ثبت و ضبط گرددهمواره خاطره شيرين المپياد ورزشي درون مدرسه اي براي قهرم

به منظور ايجاد انگيزه و تحسين و تقويت به موقع موفقيت هاي كسب شده در رقابت هاي بين كالسي دانش آموزان  (2،

ي اشركت كننده در المپياد پيشنهاد مي شود، كميته فني، جداول بازي ها را به گونه اي تنظيم نمايد كه تيم هاي رشته ه

مختلف هر كالس عالوه بر تالش براي كسب مقام در رشته خويش، براي كسب مقام مجموع بازي ها نيز تالش نمايد. 

پايان بازي هاي المپياد  بنابراين تهيه جدول امتيازات مجموع رقابت ها براي مشخص نمودن جايگاه هركالس در

ر رشته، مراسم اهداي مدال، احكام و جوايز بر روي ضروريست. به همين سبب توصيه مي شود در پايان رقابت هاي ه
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ازات جام قهرماني المپياد به نماينده كالسي كه باالترين امتي ،المپيادتوزيع جوايز سكوي قهرماني برگزار شده و در مراسم 

 را بدست آورده اهدا شود.

 ،ايدرسهگير المپياد ورزشي درون مفرا آشيل و يا به عبارت ديگر يكي از تهديدات اصلي در مسير اجراي مطلوب وپاشنه  (1،

 گردد از هر گونه هزينه اضافي وصرف هزينه هاي سنگين و اضافي به منظور اجراي اين طرح مي باشد. لذا تاكيد مي 

 داري گردد.راف در اين مسير خوداس

ب لمپياد درقالا رقابت هايمناسب براي برگزاري  فضاي توسعهمديران مدارس مي توانند از كمك خيرين در جهت  (5،

 اختصاص سالن هاي ورزشي، ساخت و تجهيز فضاهاي ورزشي روباز و ايجادكف پوش در داخل مدرسه استفاده نمايند.

ويژه نهادينه شدن و تقويت روح آموزان نسبت به اهداف برگزاري المپياد ورزشي بهضرورت آموزش و توجيه دانش (1،

ا، تقويت هاعتماد به نفس، شناسايي استعدادها و تالش براي شكوفايي آنپذيري، احترام به قوانين، باال بردن مسئوليت

برد اهداف تربيتي مدرسه، آموزش رقابت سالم، مشاركت نهادهاي مدني در پيش خانه و مدرسه، ،ارتباط دو نهاد مقدس

 ترويج فرهنگ گذشت و ايثار و ...

شود كه هيچ تداخلي و خللي در برنامه زنگ نماز و اقامه با  ريزيايي برنامهدر تمامي مراحل برگزاري المپياد، به گونه (7،

ياد كنندگان المپآموزان يا شركت) بديهي است حضور هماهنگ تمامي دانش .وجود نيايدشكوه نماز جماعت مدرسه به

 در اقامه اين فريضه الهي دراول وقت آثار تربيتي فراواني خواهد داشت(

،3)  

 ( مـراسم افتتـاحيـه 29

شخصيت هاي مدعو،كليه معلمين و دانش آموزان،اعضاء انجمن اولياءومربيان، والدين  فتتاحيه با حضور مدير مدرسه،مراسم ا

 به ترتيب زير برگزار مي شود:مهر آغاز هفته تربيت بدني  21از  عالقمند و مجريان

 .تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد (،

  .ه جمعي و اهتزاز پرچم جمهوري اسالمي ايرانپخش سرود جمهوري اسالمي ايران توام با زمزمه دست (2

 رژه تيم هاي شركت كننده  و داوران از مقابل جايگاه.  (2

  .وندگان پس از رژه به ترتيب در مقابل جايگاه مي ايستنددرژه  (1

 .دقيقه( 5يس ستاد برگزاري المپياد )حداكثر سخنراني مدير مدرسه به عنوان رئ (5

 .ضور فعال در مسابقات و اجراي المپياد توسط نماينده دانش آموزاناعالم آمادگي دانش آموزان براي ح (1

 پخش سرود المپياد درون مدرسه اي به صورت همخواني كليه دانش آموزان و اهتزاز پرچم المپياد. (7

 قرائت سوگند نامه بازي ها توسط يكي از دانش آموزان نخبه ورزشكار. (3

 .رصورت امكان ( و پايان مراسم)د اجراي فعاليت هاي هنري و يا ورزش دسته جمعي (2
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 ( مـراسم اختتـاميـه 23

مراسم اختتاميه باحضورمديرمدرسه،شخصيت هاي مدعو،كليه معلمين ودانش آموزان، اعضاءانجمن اولياءومربيان، والدين 

 :عالقمند ومجريان به ترتيب زير برگزارمي شود

 تالوت آياتي ازكالم اهلل مجيد (،

 رانپخش سرودجمهوري اسالمي اي (2

 (دقيقه 5 حداكثر) ارائه گزارش اجرايي بازي هاتوسط مديرمدرسه به عنوان رييس ستاد برگزاري المپياد (2

 ارائه گزارش فني توسط نماينده دانش آموزان  (1

 اجراي برنامه هنري ورزشي توسط دانش آموزان وگروه هاي هنري مدعو (5

 مراسم توزيع مدال،احكام وجوائز نفرات وتيم هاي برتر (1

 تقديرنامه هاي دست اندركاران و مجريان المپياداهداء  (7

 مراسم پايين آوردن پرچم المپياد همراه با اداي احترام  (3

 
 

، تجمل و هزينه گزاف باشد لذا بر سادگي هرچه بيشتر مراسم تذكر: اجراي مراسم افتتاحيه مي بايست به دور از تكلف

 تأكيد مي شود. و اختتاميه افتتاحيه

 

 

 

 



 بسمٍ تعبلي

 ضيًٌ وبمٍ ايمه سبزي فضب يتجُيسات يرزضي مذارس كطًر

 مقذمٍ 

آهبدُ ًوَدى فؿب ، اهىبًبت ٍتزْيضات ٍسصضي استبًذاسد ٍايوي رْت ارشاي فًبليتْبي ٍسصضي اص ديش ثبص اص 

اّويت خبغي ثشخَسداس ثَدُ ٍثب پيطشفت يلَم هٌْذسي تحَلي ضگشف دس سبصُ ّبي ٍسصضي اتفبق افتبدُ 

است ثذيي تشتيت ٍسصضىبساى اص ّوِ رْبت دس فؿبيي ايوي ثِ فًبليتْبي ٍسصضي خَاٌّذ پشداخت ٍدس ايي 

 .هيبى وطَس هب اصايي لبئذُ هستخٌي ًجَدُ ٍهي ثبيست خَد سا ثِ اقاليبت ٍساّىبسّبي رذيذ هزْض ًوبيذ

ٍصاست آهَصش ٍپشٍسش ثب هذيشيت ايتجبسات ٍسصضي ًسجت ثِ تبهيي صيش سبختْبي الصم ، گبهي هَحش 

دسايزبد پَيبيي ًٍطبـ ٍسالهت ربهًِ داًص آهَصاى ٍوبسوٌبى ثشداضتِ ٍايي اهش خَد هي تَاًذ ّضيٌِ ّبي 

 .دسهبًي سا وبّص دادُ ٍهَرجبت سضذ ٍتًبلي ربهًِ سا فشاّن سبصد

اص رولِ فًبليتْب وِ اص ًهش اّويت، ربيگبُ ٍيژُ اي حتي دس هشحلِ پيص دثستبًي داسد ثبصي ٍفًبليتْبي 

ٍسصضي است ٍثِ هٌهَس ارشاي هكلَة آى ،ضبيستِ است صهيٌِ ّبي الصم سا رْت ايزبد فؿب ٍاهىبًبت 

فشاّن ًوَد تب يالٍُ  (داًص آهَصاى)استبًذاسد ٍسصضي ٍيبسي اص ّشگًَِ خكش ثشاي آيٌذُ سبصاى ربهًِ 

 .ثشوبّص خكشات احتوبلي ًبضي اص فًبليتْبي ٍسصضي ، اغل حمَق ٍسصضي سيبيت گشدد

دسايي ضيَُ ًبهِ لػذ داسين تب تَرِ هذيشاى هًضص سا ثِ تالش هؿبيف دس ثْيٌِ سبصي فؿبّبي ٍسصضي 

ٍّوچٌيي سبهبًذّي آى رلت ًوبيين صيشا ّشگًَِ ثي تَرْي ثِ ايي گًَِ هسبئل ًَيي تؿيى دس حمَق داًص 

لزا،اًتهبس داسد ثبسيبيت دليك ٍاغَلي هفبد ايي ضيَُ ًبهِ ٍّوچٌيي سبيشهَاسدي وِ هذّ ًهش .آهَصاى هي ثبضذ

 . ضوب يضيضاى هي ثبضذ، ضبّذ داضتي ًسلي سبلن،ثبًطبـ ٍهتًبلي ثبضين

 

 

 

 



 پيبمذَبي قبوًوي وبضي از بريز حًادث يرزضي

دس ّش ٍسصش ثٌبثشهمتؿيبت خَد اص ٍسبيل يوَهي هبًٌذ تَح ، صهيي ، تطه  اسجبة ٍاهخبل آًْب - 1

اگش .ايي ٍسبيل ثب تَرِ ثِ حفم سالهت ٍايوٌي ٍسصضىبساى پيص ثيٌي ضذُ است .استفبدُ هي ضَد

ٍسصضىبس سيبيت همشسات هشثَقِ سا ًٌوبيذٍغذهِ ًبضي اص هًيَة ، غيشاستبًذاسد ٍيب اضىبل هَرَد 

 .دسايي ٍسبيل ٍاهىبًبت ثبضذ اص ًهش لبًًَي هسئَل است

دس اوخش لشيت ثِ اتفبق ٍسصضْب،ٍسصضىبس هلضم ثِ استفبدُ اص ٍسبيلي است وِ ثِ هَرت همشسات - 2

قشاحي ٍسبخت ايي ٍسبيل يالٍُ ثشرٌجِ فٌي آى اص ًهش ايوٌي ًيض وبهالً .هشثَقِ تًييي گشديذُ است

ثٌبثشايي ٍنيفِ هشالجتي هًلن ٍهشثي ٍسصش ؾشٍست اقويٌبى اص سالهت ايي .هَسد تَرِ ثَدُ است

ٍلزا لػَس .چٌيي اقويٌبًي رض ثب ثبصديذ دليك ٍسبيل اهىبى پزيش ًيست.ٍسبيل ساايزبة هي ًوبيذ

دساًزبم ايي ٍنيفِ يًٌي ثبصديذ ٍسبيل سٌگ ثٌبي هسئَليت لبًًَي هشثيبى است ٍثستِ ثِ ًتيزِ 

دس ثبصديذ ٍسبيل .ًبگَاسي وِ ثِ ٍرَد هي آيذ هًلن يبهشثي هسئَليت ويفشي يب هذًي خَاّذ داضت

 .ٍسصضي يىي اص هْوتشيي ًىبت ،صهبى ثبصديذ است وِ ثبيذ دسآخشيي لحهِ لجل اص ضشٍو اًزبم ضَد

اًزبم ٍنيفِ هشالجتي هشثي دس ثبصديذ اصٍسبيل ٍاسجبة ضخػي ٍيوَهي آًگبُ سافى هسئَليت اٍ  -3

ثبصديذ اص .دس غَست ثشٍص حبدحِ خَاّذ ثَد وِ ثشاثش همشسات ٍثِ ًحَ هتًبسف غَست گيشد

 .وليِ ٍسبيل ٍاسجبة ثِ سِ قشيك هتػَساست

گبّي ثبصديذ فمف ثِ هطبّذُ هيسش است هبًٌذ ثبصديذ اص هحيف ثبصي لجل اص ضشٍو :ثبصديذ ييٌي-الف

تب چٌبًچِ اضيبء خكش ًبن هبًٌذ ثكشي ضىستِ يب لكًبت فلضي ثشًذُ يب ّشچيض خكشًبن ديگش ٍرَد 

 .داسد ًسجت ثِ سفى آى الذام وٌذ

 ثبصديذ حشوتي - ة

 ثبصديذ حسي- ح

اصديذگبُ حمَق ٍسصضي ،هشثي يب هًلن ٍسصش وِ ٍنيفِ هشالجت ثِ يْذُ اٍست ثب ثبصديذ ٍسبيل  -4

ضخػي ٍسصضىبس ّن اص هػذٍم ضذى ٍسصضىبس استفبدُ وٌٌذُ رلَگيشي ٍّن اص غذهِ سسيذى ثِ 

 .ديگشاى هوبًًت ًوبيذ

حَادث ًبضي اص يوليبت ٍسصضي هطشٍـ ثش » لبًَى هزبصات اسالهي همشس هي داسد59 هبدُ 3ثٌذ  -5

ايٌىى سجت آى حَادث ًمؽ همشسات هشثَـ ثِ آى ٍسصش ًجبضذ ٍايي همشسات ّن ثب هَاصيي 

 .رشم هحسَة ًوي ضَد« ضشيي هخبلفت ًذاضتِ ثبضذ



لزا سًي هبثشايي است تبثبسيبيت اغَل ايوٌي ٍلبًًَي،ؾوي فشاّن ًوَدى صهيٌِ سضذ ّوِ ربًجِ فشصًذاى ايشاى 

اسالهي ٍرلَگيشي اص ثشٍص حَادث ًبضي اص يذم سيبيت ًىبت ايوٌي فؿبّبي ٍسصضي،حيبـ هذاسس ٍسبيت 

اًتهبس هي . دسس تشثيت ثذًي ،دسغَست ثشٍص ّشگًَِ حبدحِ هسئَليتي هتَرِ ّوىبساى ٍاٍليبي هذسسِ ًطَد

سٍد ثب سيبيت ايي ضيَُ ًبهِ ضبّذ داضتي هذسسِ اي ايوي ٍيبسي اص ّشگًَِ خكش ثشاي ربهًِ داًص آهَصي 

 .   ثبضين

 اَــذاف

 استمبء سكح سالهت ربهًِ داًص آهَصي اص ًهش رسوي ٍسٍاًي -1

 ايزبد ًطبـ ٍضبداثي دس ثيي داًص آهَصاى -2

 ويفيت ثخطي ثِ سبيبت دسس تشثيت ثذًي -3

 استبًذاسدسبصي فؿبّب،اهبوي ٍتزْيضات ٍسصضي -4

 وبّص پيص آهذّبيي وِ هٌزشثِ هسبئل حمَلي ٍلؿبيي هي ضَد -5

 آگبّي ثخطيذى ثِ ربهًِ داًص آهَصاى ،خبًَادُ ّبٍاٍليبي هذسسِ -6

 ضــريرت

رلَگيشي اصغذهبت ٍخسبسات اًسبًي دسٌّگبم ارشاي دسس تشثيت ثذًي ٍفًبليتْبي فَق ثشًبهِ  -1

 . . . ٍسصضي ٍ

آگبّي ثخطي ثِ اٍليبي هذسسِ ًسجت ثِ خكشات ًبضي اصثشخَسد داًص آهَصاى ثبٍسبيل ٍتزْيضات  -2

 ٍسصضي ٍثشٍص حبدحِ ٍهشاتت حمَلي آى 

 استمبء ويفيت ٍسبيل ٍتزْيضات ٍسصضي استبًذاسد -3

 ثْيٌِ سبصي ،استمبء اهٌيت ،استبًذاسدًوَدى فؿبّبٍاهبوي ٍسصضي -4

 ثبالثشدى اضتيبق ثِ ارشاي فًبليتْبي ٍسصضي ٍپَيبيي -5

 رلَگيشي اصفمشحشوتي ٍثبالثشدى اًگيضش دسارشاي فًبليتْبي ٍسصضي  -6

 چبلطُب يمطكالت فعلي مذارس در بخص فضبَب يتجُيسات يرزضي مًرد ويبز سبعبت درس تربيت بذوي

 ارشاي والس دسس تشثيت ثذًي دسفؿبي سٍثبص ثِ ربي سبلي سشپَضيذُ ٍسصضي -1

 :يذم سيبيت اغَل ايوٌي دس سبخت فؿبّبي سٍثبص هذاسس اصقشيك -2



 استفبدُ اصثتَى ٍآسفبلت ثِ ربي ًػت وف پَش استبًذاسد ٍيژُ فؿبّبي سٍثبص- 1-2

 ...  اصفؿبّبي هزبٍس هبًٌذ ديَاس ٍ(فبغلِ خف وطي صهيي)يذم سيبيت حشين ايوٌي - 2-2

دسرَاس يبداخل ... غيشّن سكح ثَدى ٍٍرَدوبًبل ّذايت آة سكحي ٍگَدال روى آٍسي آة ٍ- 3-2 

 فؿبّبي ٍسصضي

 يذم تَرِ ثِ حفبل ثٌذي پٌزشُ والس ٍسبيش اتبلْبي هطشف ثِ صهيي ٍسصضي - 4-2

يذم تَرِ ثِ قشاحي ًٍػت تَسٍفٌس وطي ثشسٍي ديَاسّبي هزبٍس صهيي ٍسصضي وِ ثبيج خشٍد - 5-2

 هىشس تَح اصهذسسِ ٍخكشات ًبضي اص آى هي ضَد

دسوٌبسصهيي ٍسصضي ٍاحتوبل ثشخَسد تَح ٍدستىبسي آى ... سين وطي ثشق، ًػت وٌتَس گبص ،ثشق ٍ- 6-2

 تَسف داًص آهَصاى 

 تًجيِ پبيِ ّبي فلضي رْت ًػت وَلش دسهذسسِ- 7-2

 يذم تَرِ ثِ رْت رغشافيبيي دس ٌّگبم قشاحي ٍتشسين فؿبّبي ٍسصضي - 8-2

 :تًشؼ ثِ حشين فؿبّبي ٍسصضي اص قشيك -3

 سبخت سىَي هشاسن غجحگبّي- 1-3

 ...تًجيِ ثبغچِ ،ًيوىت ّبي ثتًَي ٍفلضي ٍ- 2-3

سبخت فؿبّبي ربًجي ثِ ثْبًِ تَسًِ سشايذاسي ،ثَفِ، پبسويٌگ دس داخل ٍّوزَاس صهيي ٍسصضي پس - 3-3

 اص احذاث هذسسِ

 :يذم سيبيت اغَل استبًذاسد ٍسبيل ٍتزْيضات ٍسصضي ًهيش -4

پبيِ ٍتختِ ثسىتجبل ، هيلِ ٍتَس ٍاليجبل ،دسٍاصُ ّبي  )هستًول ثَدى ٍسبيل ًػت ضذُ دس هذاسس - 1-4

 (...ٌّذثبل ٍ

 ...هْبس ًىشدى دسٍاصُ ّبي ٌّذثبل ،هيلِ ّبي ثبسفيىس ٍ- 2-4

ٍرَد سكَح تيض ٍثشًذُ ثشسٍي ٍسبيل ٍتزْيضات ًػجي هبًٌذ دسٍاصُ ّبي فَتسبل ، هيلِ ّبي ٍاليجبل - 3-4

ٍ... 

 ...استبًذاسد ًجَدى تزْيضات ٍٍسبيل هػشفي هبًٌذ تَح ، ساوت ٍ- 4-4

 يذم سيبيت اغَل ثْذاضتي ًٍهبفت فؿبّبي ٍسصضي ٍتزْيضات هشثَقِ -5

 اوتـــظـبرات



دسغذ 2حيبـ هذسسِ ثبيذ داساي سكح غبف ٍيه دست ٍثذٍى ّشگًَِ پستي ٍثلٌذي ٍثبضيت  -1

ٍاغكىبن وبفي ٍيبسي اص خكش ٍدسغَست اهىبى ثب ًػت وف پَضْبي استبًذاسد ٍچوي هػٌَيي 

 .فؿبي والس دسس تشثيت ثذًي هْيبضَد

خف وطي صهيٌْبي ٍسصضي ثبيذ ثب سًگ سفيذ يبصسد ٍلبثل سٍيت ثَدُ ٍفبغلِ الصم ٍوبفي ثب  -2

اهىبًبت فيضيىي هَرَد دس هذسسِ ًهيش ديَاسّب ، سىَّب ، سكلْبي صثبلِ ٍرذاٍل ٍثبغچِ ّب 

  هتش سيبيت ضَد3دس ًهش گشفتِ ضَد ٍدسغَست اهىبى فبغلِ ... ٍدسختبى ٍ

ّشگًَِ تزْيضات ٍلَاصم ٍسصضي ًػجي دس هذاسس اصلجيل هيلِ ّبي ٍاليجبل ،ثسىتجبل ، دسٍاصُ ّبي  -3

ٌّذ ثبل ٍگل وَچه ٍديگش تزْيضات ووه آهَصضي دسس تشثيت ثذًي ثبيذ فبلذ ثشآهذگي صايذ 

ٍلجِ ّبي تيض ٍثشًذُ ثبضذ ٍايي تزْيضات ثَسيلِ سٍوطي اص رٌس هَاد ًشم هبًٌذ اسفٌذ ٍفَم ٍيب 

دسٍاصُ ّبي ٌّذثبل ٍفَتسبل ثِ صهيي حبثت ضذُ . هَاد پلي اتيلي ثب سٍوص وبًتيٌشي پَضيذُ ضَد

 .ٍاصتًبدل ، پبيذاسي ٍاستحىبم وبفي ثشخَسداس ثبضٌذ

حذالل چْبس صهيي ٍسصضي ثب تَرِ ثِ هسبحت حيبـ هذسسِ دس سضتِ ّبي فَتسبل،ٍاليجبل،ثسىتجبل  -4

دس هَسد هذاسس فبلذ  )ٍثذهيٌتَى تشسين ضذُ ٍتزْيضات هَسد ًيبصآى سضتِ ّب ًيض فشاّن ضًَذ

فؿبّبي وبفي حتي االهىبى اص سبلٌْبي ٍسصضي هَرَد دس ًضديىي آهَصضگبُ هطشٍـ ثش اخز 

 (سؾبيت وتجي اص اٍليبي داًص آهَصاى رْت ثشگضاسي والس دسس تشثيت ثذًي استفبدُ ضَد

وليِ ٍسبيل ٍتزْيضات ٍسصضي هذسسِ دس اثتذاي سبل تحػيلي ثشسسي گشدد ٍدس غَست هستًول  -5

 .ٍفشسَدُ ثَدى روى آٍسي ٍاص دستشس داًص آهَصاى خبسد گشدد

 تْيِ اهىبًبت ٍٍسبيل ٍسصضي هَسد ًيبص سبيت دسس تشثيت ثذًي ثِ تًذاد والس -6

داسا ثَدى سبلي ٍسصضي هختع والس دسس تشثيت ثذًي ، ثشاي هذاسس اثتذايي ٍساٌّوبيي ثِ اثًبد  -7

  ثب سيبيت وليِ ًىبت ايوٌي45*25 ٍهذاسس هتَسكِ ثِ اثًبد 31*19

داسا ثَدى اتبق دثيش تشثيت ثذًي ثب ًَس ،تَْيِ ٍفؿبي وبفي ثِ هٌهَس ثشگضاسي والسْبي تئَسي  -8

 آصهًَْبي آهبدگي رسوبًي ٍاستمشاس هيض پيٌگ پٌگ ٍحفم ًٍگْذاسي ٍسبيل ٍسصضي

دس سًگ آهيضي صهيٌْبي ٍسصضي ٍٍسبيل ًػجي ًهيش دسٍاصُ ّبي ٌّذثبل ،گل وَچه ، پبيِ ّبي  -9

ٍاليجبل ٍثسىتجبل اصسًگْبيي استفبدُ ضَد وِ لبثليت تطخيع ايي تزْيضات سا افضايص دّذ هبًٌذ 

 سًگ سفيذ ٍ صسد ثشاي صهيي ّبي ثبصي ٍسًگ سفيذ هطىي ثشاي تزْيضات

 ثيوِ ثي ًبم رْت پَضص ثيوِ اي ٍسصضىبساى دس ٌّگبم آسيت ديذگي  - 10         



ثشاي رلَگيشي اص خشٍد تَح ،ديَاسّبي هذسسِ تب استفبو هٌبست فٌس وطي ٍحتي االهىبى -11

 دسهذاسس دختشاًِ ثشاي فًبليت آصاداًِ داًص آهَصاى استتبس ضَد

وٌتَسّبي ثشق ،گبص ٍسبيش تبسيسبت خكش سبص ثِ غَست هٌبست اصثشخَسد تَح هحبفهت ضذُ - 12

 ثبضذ

هستمل ثَدى فؿبي والس دسس تشثيت ثذًي ٍتَرِ وبفي ثِ ًهبفت ٍپبوسبصي سٍصاًِ حيبـ - 13

 ٍوالس دسس تشثيت ثذًي

استفبدُ اص ضًبئش اسالهي دسصهيٌِ ٍسصش ٍسالهت ٍثب قشاحي صيجب سٍي ديَاس حيبـ هذسسِ يب - 14

 سبلي ٍسصضي

 .آهَصضگبُ هزْض ثِ رًجِ ووىْبي اٍليِ ثبضذ- 15

 ثيوِ اهبوي ٍسصضي دس غَست داساثَدى سبلي ٍسصضي ٍداساي سٌذ هبلىيت ٍيب اربسُ ًبهِ - 16

 ( كطًر– استبن – مىطقٍ –مذرسٍ  )حذيد يظبيف يمسئًليتُبي عًامل 

 معلم تربيت بذوي

 . تْيِ ليست تزْيضات ٍٍسبيل ٍسصضي سبيت دسس تشثيت ثذًي رْت اسائِ ثِ هذيش -1

ضٌبسبيي ًمبـ ٍٍسبيل حبدحِ خيض هشثَـ ثِ فؿبّبي ٍسصضي رْت ارشاي دسس تشثيت ثذًي دس  -2

 . هذسسِ ٍايالم آى ثِ هذيش هذسسِ

ثبصديذ هستوشاص ٍسبيل ٍتزْيضات ٍسصضي هذسسِ ٍفؿبّبي هَرَددسّشسبيت اص دسس تشثيت ثذًي  -3

ثِ هٌهَس سيبيت اغَل ايوٌي ٍدس غَست هطبّذُ ّشگًَِ هطىل ايالم وتجي ثِ هذيش هذسسِ 

 .ٍهوٌَو ًوَدى استفبدُ داًص آهَصاى اص آى دس سبيت دسس تشثيت ثذًي

تَرِ ثِ ٍسبيل ضخػي داًص آهَصاى ٍاسائِ سٌّوَد ّبي الصم دس غَست هطبّذُ ّشگًَِ ًمع دس  -4

ايي ٍسبيل ٍهوبًًت اصاستفبدُ اصآًْب ثِ هٌهَس رلَگيشي اص هػذٍم ضذى داًص آهَص ٍثِ تجى آى 

 .رلَگيشي اص غذهِ سسيذى ثِ ديگشاى

 مذير مذرسٍ

ثشسسي ليست دسخَاستي هًلن تشثيت ثذًي ٍپيگيشي تبهيي ايتجبس الصم رْت تْيِ ٍسبيل ٍتزْيضات  -1

 دسخَاستي ٍسفى ًَالع هشثَقِ دساسشو ٍلت



 ًهبست ثش يولىشد هًلن تشثيت ثذًي دسسبيت دسس تشثيت ثذًي دسساستبي ارشاي اغَل ايوٌي  -2

ثشًبهِ سيضي ٍّوبٌّگي الصهجب هًبًٍيي ًٍهبست ثشاستفبدُ داًص آهَصاى دسسبيت خبسد اصدسس  -3

 (فًبليتْبي فَق ثشًبهِ)تشثيت ثذًي 

 آهبدُ سبصي فؿب ٍتزْيضات ٍسصضي لجل اصضشٍو سبل تحػيلي ٍپيگيشي سفى ًَالع دسقَل سبل  -4

 رئيس مىطقٍ

 تبهيي ايتجبسالصم ثِ هٌهَسايوي سبصي فؿب ٍتزْيضات ٍسصضي هذاسس هشثَقِ -1

تطىيل رلسبت هشثَقِ ثب هسئَل تشثيت ثذًي اداسُ ،هًبٍى پطتيجبًي ٍدايشُ خذهبت ٍسبيش يَاهل  -2

 احشگزاس ثبالخع دسقي تبثستبى ٍآهبدُ سبصي هذاسس رْت ضشٍو سبل تحػيلي

 دستَس پيگيشي دسخَاستْبي اسسبلي اصهذاسس ٍاٍلَيت ثٌذي آى ثِ هٌهَس حل هطىل  -3

 ًهبست ثشيولىشد هذيشاى هذاسس ٍتطَيك يَاهل هَفك ٍّوچٌيي فًبل وشدى هذاسس ًبهَفك دسقشح -4

 استــــبن 

 ثشًبهِ سيضي ٍتبهيي ايتجبس دسهَسد ارشاي هكلَة ضيَُ ًبهِ دسهذاسس استبى

 كــطًر

 .دسيبفت گضاسش سبالًِ الذاهبت اًزبم ضذُ دساستبًْب ٍثشًبهِ سيضي رْت تبهيي ايتجبس الصم

 ضيًٌ اجرا

ثب يٌبيت ثِ ًمص اسبسي فًبليتْبي ٍسصضي دس سضذ ّوِ ربًجِ داًص آهَصاى ٍلضٍم فشاّن ًوَدى صيشسبختْبي 

الصم ثشاي تَسًِ ووي ٍويفي دسس تشثيت ثذًي ٍفًبليت ّبي فَق ثشًبهِ ؾشٍسي است ثِ هٌهَس استمبء 

سكح سالهت ربهًِ داًص آهَصي وِ اص سيبستْبي ًهبم تًلين ٍتشثيت هي ثبضذضشايكي فشاّن ضَد تب يالٍُ ثش 

ثذيي هٌهَس دس ارشاي ّشچِ ثْتش . تبهيي سالهت داًص آهَصاى ،اهٌيت فًبليتْبي ٍسصضي آًبى سا تبهيي ًوبيذ

دسس تشثيت ثذًي اتخبر تػويوبت الصم پيص اص آغبص سبل تحػيلي ثشاي ثْيٌِ سبصي فؿبي والس دسس 

تشثيت ثذًي دس صهيٌِ ّبي ايوي سبصي ، خف وطي ، هشهت ، صيجب سبصي ٍتْيِ ٍسبيل ٍسصضي هَسد ًيبص 

 .ؾشٍسي هي ثبضذ



آهبدُ ًوَدى فؿب ٍاهىبًبت هذاسس ٍوالس دسس اهشي است وِ ّوَاسُ هذ ًهش هذيشاى هذاسس ثَدُ 

ثب تَرِ ثِ ايٌىِ والس .ٍهًوَالً لجل اص ضشٍو سبل تحػيلي رذيذ الذاهبت هزوَس سا ثِ يول هي آٍسًذ 

دسس تشثيت ثذًي دس حيبـ هذسسِ ثشگضاس هي ضَد ؾشٍسي است هذيشاى هحتشم دس خػَظ آهبدُ سبصي 

 .ضشايف هكلَة ثشاي ارشاي ايي دسس حذاوخش تالش خَيص سا هجزٍل ًوبيٌذ

 آييي ًبهِ ارشايي هذاسس وِ دس آًْب ثِ ًمص ٍٍنبيف 10 هبدُ 22 ٍثٌذ 6دس ايي خػَظ هي تَاى ثِ هبدُ 

 .هذيش ٍضَساي هذسسِ اضبسُ ضذُ است استٌبد ًوَد

اص آًزب وِ ثِ لحبل حمَلي ون تَرْي ٍوَتبّي دس الذام ثشاي سفى هَاًى ٍيَاسؼ خكش سبصهسئَليت هذيش 

آهَصضگبُ سا دس هَالى ثشٍص حبدحِ افضايص هي دّذ لزا ثِ ًهش هي سسذ تالش ثشاي ايوي سبصي هحيف ، 

اهىبًبت ، ٍسبيل ٍتزْيضات ٍسصضي ًٍيض تبهيي ًيبصّبي دسس تشثيت ثذًي اص ؾشٍسي تشيي الذاهبت ثشاي 

 .فشاّن سبختي ضشايف هٌبست رْت يىي اص ثشًبهِ ّبي هْن هذسسِ ثِ ضوبسهي سٍد

 زمبن اجراء

صهبى ارشاي قشح ايوي سبصي فؿب،اهىبًبت ،ٍسبيل ٍتزْيضات ٍسصضي دس ايبم تًكيلي هذاسس دس فػل 

 .تبثستبى اهىبى پزيش هي ثبضذ

 يظبيف يمسئًليتُب يرَىمًدَبي اجرايي

 مراحل قبل از اجراء- الف

دثيشاى ٍسصش هَنفٌذ گضاسش وتجي اص ٍؾًيت هَرَد هذسسِ دس ساثكِ ثب                       :           دبيران يرزش

 .فؿب،اهىبًبت، ٍسبيل ٍتزْيضات ٍسصضي ثِ هذيش هذسسِ اسائِ ًوبيٌذ

 هذيشاى هذاسس هَنفٌذ گضاسش دثيشاى ٍسصش سا ثب ثشآٍسد ايتجبس الصم وتجبً ثِ :مذيران مذارس         

 .وبسضٌبسي تشثيت ثذًي ايالم ًوبيٌذ

وبسضٌبسي تشثيت ثذًي پس اص روى آٍسي گضاسضبت توبم هذاسس ٍروى :كبرضىبسي تربيت بذوي         

ثٌذي آًْب ٍثشآٍسد ايتجبسات الصم دس خػَظ ايوي سبصي ، قي گضاسضي ، ايتجبسات الصم سا ثشاسبس ًيبص 

 .هذاسس ضْشستبى يب هٌكمِ ثِ اداسُ ول آهَصش ٍپشٍسش استبى ايالم ًوبيذ



ايطبى هَنفٌذ پس اص دسيبفت :كبرضىبس مسئًل تربيت بذوي ادارٌ كل آمًزش يپريرش استبن         

گضاسضبت اسسبلي اص سَي هٌبقك ٍضْشستبًْب ٍثشآٍسد ايتجبسات الصم ، هَؾَو سا دسرلسِ استبًي هكشح تب 

ؾوٌبً يه ًسخِ اص . اصهحل ايتجبسات استبًي ،ايتجبس الصم رْت ارشاي قشح هزوَس دس ًهش گشفتِ ضَد 

 .گضاسش هزوَس سا ثِ اداسُ ول تشثيت ثذًي ٍصاست آهَصش ٍپشٍسش اسسبل ًوبيذ

  مراحل اجرايي –ة 

ثبّوىبسي وبسضٌبسي تشثيت ثذًي رلسِ اي ثب حؿَس هسئَليي هحتشم اًزوي ّبي ٍسصضي 

اًزوي اٍليب ٍهشثيبى تطىيل ٍرْت  (خَاّشاى ٍثشادساى)،سشگشٍّْبي هًلوبى دسس تشثيت ثذًي 

اسائِ هطبٍسُ تخػػي ٍثشيْذُ گشفتي ثخطي اص فًبليتْبي هَسد ًهش اصلجيل سبصهبًذّي ٍتشسين 

 .ثب هذيشاى ّوىبسي ًوبيٌذ... صهيٌْبي ٍسصضي ،ًػت هحبفم ٍتًويش ًٍَضتي ضًبئش اسالهي ٍ

هذاسس ثب تبهيي ايتجبسات الصم ٍرزة ووىْبي هشدهي ًسجت ثِ ارشاي قشح ايوي سبصي فؿب 

هذاسس ثب ثشًبهِ سيضي غحيح ٍتطىيل . اهىبًبت، ٍسبيل ٍتزْيضات ٍسصضي دسهذاسس الذام ًوبيٌذ

گشٍّْبي هختلف ًسجت ثِ ًػت هحبفم ثشسٍي تيشوْبي ٍاليجبل،ثسىتجبل،دسٍاصُ ٌّذ ثبل ّوچٌيي 

هحيكي ايوي ٍيبسي اص خكش سا ثشاي ٍسٍد داًص آهَصاى ... سًگ آهيضي، تًويش،خف وطي،آسفبلت ٍ

 .دس سبل تحػيلي رذيذ هْيب ًوبيٌذ

وبسضٌبسبى تشثيت ثذًي ٍايؿبي گشٍّْبي آهَصضي دسس تشثيت ثذًي هَنفٌذ ثب اًزبم ثبصديذّبي 

 .هستوش ثشحسي ارشاي ضيَُ ًبهِ ًهبست داضتِ ثبضٌذ

ثب هذاسسي وِ ثشاي ارشاي قشح هزوَس دچبس هطىالت فٌي ،ارشايي ٍهبلي ّستٌذ هسبيذت 

 .ٍّوىبسي الصم ثِ يول آيذ

 :مراحل پس از اجراء- ج

ؾوي ثشسسي يولىشد هذاسس دس صهيٌِ ايوي سبصي ، اهتيبص ٍيژُ اي ثشاي اسصضيبثي يولىشد دثيشاى 

 .دسس تشثيت ثذًي ٍهذيشاى فًبل دس ًهش گشفتِ ضَد

وبسضٌبسبى تشثيت ثذًي ٍايؿبي گشٍّْبي آهَصضي دسس تشثيت ثذًي ؾوي ثبصديذ ،گضاسضبت 

 .خَد سا ثِ هسئَل هٌكمِ ايالم ًوبيٌذ

پس اص ثشسسي تالضْب ٍالذاهبت غَست گشفتِ دس هذاسس اص يَاهل ارشايي فًبل ايي يشغِ تزليل ثِ 

 .يول آيذ



 15گضاسضي اص الذاهبت اًزبم ضذُ دس سكح هذاسس ٍهٌبقك ثِ غَست هػَس ٍدس لبلت سي دي تب 

هْش هبُ ثِ اداسُ ول اسسبل ٍپس اص ثشسسي ٍروى ثٌذي آى تَسف اداسُ ول ٍپيص ثيٌي ايتجبسات 

 .سبل آيٌذُ تب پبيبى آثبى هبُ ثِ اداسُ ول تشثيت ثذًي ٍصاست آهَصش ٍپشٍسش اسسبل ضَد

 

 عملكرد ادارٌ كل آمًزش يپريرش استبن 

اداسُ ول آهَصش ٍپشٍسش استبى هَنف است ًبنشاى هحتشم خَد سا رْت ثبصديذ ثِ هٌبقك 

ٍضْشستبًْب ايضام تب ًسجت ثِ ًحَُ يولىشد هٌبقك گضاسش الصم سا تْيِ ٍؾوي ثشسسي ،گضاسضي 

 .هػَس ثب ثشآٍسد ايتجبسات الصم ثِ حَصُ ستبد اسسبل ًوبيٌذ
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