فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران

آیین نامه کمیته فرهنگی
 )1هدف:
کمیته فرهنگی فدراسیون شطرنج به منظور اشاعه و ترویج مسائل فرهنگی ،دینی ،عقیدتی و پیشگیری از
چالشهای فرهنگی در جامعه شطرنج تشکیل میشود.
 )2شرح وظایف:
 )1-2برگزاری اردوهای فرهنگی برای بازیکنان ،سرپرستان و مربیان تیمهای ملی قبل از اعزام به
مسابقات برونمرزی
 )2-2تالش در جهت رعایت منشور اخالقی و فرهنگی توسط مدیران ،مربیان ،داوران ،ورزشکاران و
پرسنل فدراسیون
 )3-2اشاعه و ترویج مسائل فرهنگی و دینی در محیط های ورزشی و اداری شطرنج
 )4-2برقراری ارتباط با دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و سازمانهای فرهنگی ورزشی کشور
به منظور تبادل نظر و اطالعات
 )5-2اشاعه فرهنگ ورزش شطرنج از طریق تدوین برنامههای آموزشی ،چاپ و نشر کتاب ،بروشور،
بولتن و ...با همکاری کمیتههای فدراسیون و روابط عمومی
 )6-2بررسی چالشهای فرهنگی مرتبط با فدراسیون شطرنج و ارائه راهحلهای مناسب
 )7-2تدوین شاخصهای فرهنگی به منظور انتخاب مدیران ،مربیان ،داوران و شطرنجبازان برتر از نظر
فرهنگی و اخالقی
 )8-2معرفی قهرمانان اخالقی شطرنج به منظور اشاعه فرهنگ ورزشی
 )9-2تهیه و تدوین تقویم فعالیتهای فرهنگی ورزشی فدراسیون
 )11-2نظارت بر حسن اجرای امور فرهنگی در هیئتهای استانی و دریافت گزارش عملکرد فرهنگی سه
ماهه و ساالنه از هیئتها
 )11-2ارائه پیشنهاد برگزاری مسابقات ،نمایشگاهها و مراسم فرهنگی در مناسبتهای ملی و مذهبی
 )12-2ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر سه ماه به دبیر فدراسیون
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آیین نامه کمیته فرهنگی
 )3تشکیالت:
کمیته فرهنگی دارای  5نفر عضو به شرح زیر خواهد بود:
 )1-3رئیس کمیته که توسط رئیس فدراسیون منصوب میشود.
 )2-3دبیر کمیته به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون تعیین میشود.
 )3-3اعضای کمیته فرهنگی به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس فدراسیون انتخاب میشوند.
تبصره  :1هر عضو با بیش از سه بار غیبت غیرموجه مستعفی محسوب میشود.
تبصره  :2رئیس کمیته میتواند برحسب مورد از سایر افراد صاحبنظر جهت حضور در جلسه دعوت به
عمل آورد.
 )4جلسات:
 )1-4جلسات کمیته ماهیانه یک بار تشکیل میشود.
)2-4جلسات کمیته با حضور  4نفر از اعضا رسمیت مییابد.
 )3-4مصوبات کمیته پس از تأیید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.

