بسمه تعالی
آییه وامه وحوه تشکیل و تعییه وظایف و اختیارات کمیته آموزش و مربیان
آییي ًاهِ ًحَُ تطکیل ٍ تؼییي ٍظایف ٍ اختیاسات کویتِ آهَصش ٍ هشتیاى دسسِ هادُ ٍ دٍ تثػشُ ،دس تاسیخ
 93/11/19تِ تػَیة ّیأت سئیسِ فذساسیَى ضطشًح خوَْسی اسالهی ایشاى سسیذ.
ماده  :1اهداف و شرح وظایف و اختیارات کمیته

کویتِ آهَصش ٍ هشتیاى تا ّذف ٍ ضشح ٍظایف ریل تطکیل هیگشدد:
1-1

تحقیق ٍ پژٍّص دسصهیٌِ سٍضْای خذیذ آهَصش ضطشًدَ ػٌذاللضٍم تشخوِ هتَى آهَصضی هفیذ

2-1

تذٍیي ٍ تْثَد هستوش طشح ّای دسسی تشای هقاطغ هختلف آهَصش ضطشًح

3-1

تذٍیي ٍ تْثَد هستوش طشحْای دسسی دٍسُ ّای آهَصضی تشتیت هشتی

4-1

استفادُ اص کاسضٌاساى ػلَم تشتیتی ٍ سٍاًطٌاسی خْت استقاء ضیَُ ّای آهَصضی ٍ تذٍیي ٍ اسائِ ًتایح
حاغلِ دس دٍسُ ّای هشتیگشی ٍ اًتطاس آى خْت استفادُ ػوَم هشتیاى دس سایت فذساسیَى

5-1

تشگضاسی کاسگاُ ّای آهَصضی ٍیژُ هشتیاى ٍ هذیشاى ٍ هَسساى تاضگاُ ّا ٍ هذاسس ضطشًح

6-1

تْیِ تاًک اطالػات اص هشتیاى کطَس تِ تفکیک دسخِ ٍ هحل اضتغال

7-1

تشآٍسد تؼذاد هشتیاى هَسد ًیاص ّش یک اص استاًْا تِ تفکیک دسخِ هشتیاى ٍ تشًاهِ سیضی کَتاُ هذت ،هیاى
هذت ٍ دساص هذت خْت ًیل تِ آهاسّای تشآٍسد ضذُ

8-1

تشگضاسی دٍسُ ّای هشتیگشی ٍ غذٍس کاست هشتیگشی تشای قثَل ضذگاى دٍسُ ّا

9-1

تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصش ضوي خذهت هشتیاى اص طشیق تْیِ تاًکْای اطالػاتی ٍ اًتطاس آى دس سایت
فذساسیَى ضطشًح

 10-1تْیِ ٍ تٌظین هقشسات اًضثاطی هخػَظ هشتیاى ٍ اهَس هشتیگشی ٍ پیطٌْاد آى خْت تػَیة تِ ّیأت
سئیسِ فذساسیَى
 11-1تْیِ ٍ تٌظین ضشایط احشاص دسخِ ّای هختلف هشتیگشی ٍ پیطٌْاد آى خْت تػَیة تِ ّیأت سئیسِ
فذساسیَى
 12-1سسیذگی تِ تخلفات اػالهی دس خػَظ هشتیاى ٍ ػٌذاللضٍم اسخاع آى تِ کویتِ اًضثاطی
 13-1اًتخاب ٍ پیطٌْاد هشتیاى اػضاهی تِ هساتقات ٍ اسدٍّای داخلی ٍ خاسخی ّوچٌیي اًتخاب ٍ پیطٌْاد هشتی
خْت آهَصش ٍ توشیي دّی ٍ پیگیشی اهَس ضطشًدی تاصیکٌاى ضاخع دس سدُ ّای هختلف تِ سیاست
فذساسیَى
ً 14-1ظاست تش ػولکشد هشتیاى اػضاهی تِ هساتقات ٍ اسدٍّا ،اسصیاتی ػولکشد ٍ اسائِ گضاسش هشتَطِ

15-1

تٌظین تقَین ساالًِ دٍسُ ّای هشتیگشی

ماده  :2تشکیالت

کویتِ هشتیاى اص  9ػضَ تِ ضشح ریل تطکیل هی گشدد:
الف) سئیس کویتِ کِ تَسط سئیس فذساسیَى هٌػَب هیگشدد.
ب) دتیش کویتِ کِ تِ پیطٌْاد سئیس کویتِ ٍ تاییذ سئیس فذساسیَى هٌػَب هیگشدد.
ج) اًتخاب ّفت ػضَ دیگش کِ پٌح ًفش اص آًاى الضاهاً تایذ اص هیاى هشتیاى ٍ هتخػػاى ضطشًح کطَس تشگضیذُ ضًَذ
اص سَی سئیس کویتِ غَست هی پزیشد ٍ حکن ػضَیت هطاسالیِ اص سَی سیاست فذساسیَى غادس ٍ اتالؽ خَاّذ ضذ.
تثػشُ )1سئیس کویتِ هی تَاًذ حسة هَسد اص سایش افشاد غاحة ًظش دس خلسات کویتِ تْشُ گیشد.
تثػشُ )2دسغَست ػذم حضَس یا حضَس غیشهَثش ّش یک اص اػضاء ،چٌاًچِ سئیس کویتِ ػضَیت ضخع سا تشای
کویتِ هفیذ ًذاًذتا تاییذ سیاست فذساسیَى ًسثت تِ خایگضیٌی ػضَ دیگش اقذام خَاّذ ًوَد.
ماده  :3جلسات کمیته

الف)خلسات کویتِ ّش  15سٍص یک تاس تطکیل خَاّذ ضذ
ب) خلسات کویتِ حذاقل تا حضَس پٌح ػضَ سسویت خَاّذ داضت
ج) هَضَػات هطشٍحِ تا تاییذ اکثشیت حاضشیي تػ َیة خَاّذ ضذ چٌاًچِ تؼذاد حاضشیي دس خلسِ صٍج تَدُ ٍ
آساء حاضشیي هساٍی تاضذ ًظش سئیس کویتِ قاطغ اختالف ًظش خَاّذ تَد
د) سًٍَضت غَست خلسات کویتِ تشای سیاست فذساسیَى اسسال هی گشدد

