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 تسوِ تؼالی

 دستورالعمل اجزایی شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورسش ایزان
 

 :مقدمه

اس جولِ تزٍیج، حفظ ٍ ًگْذاری ارسش ّا،  ٍپارالوپیک ًظز تِ اتؼاد گستزدُ ًقص ٍ هاهَریت کویتِ ّای هلی الوپیک

اساسٌاهِ کویتِ هلی  3تجارب ضوٌی ٍرسضی ٍ ًیش اصَل اساسی الوپیشم در هیاى اقطار هختلف جاهؼِ، تِ استٌاد هادُ 

هٌطَر الوپیک )ًسخِ  24( ٍ اصَل اساسی الوپیشم هٌذرج در صفح24:3ِالوپیک جوَْری اسالهی ایزاى )ًسخِ 

گذاری تاریخ ضفاّی ٍرسش ایزاى در ت کویتِ هلی الوپیک، ضَرای سیاستدستَر ٍ حوایت ریاست ٍقهیالدی(، تا  3126

 تطکیل گزدیذ; 24:8سال 

 

 :تزکیب شورا1ماده 

 :ضذًذ يییتؼ کیالوپ یهلکویتِ  استیر ذییتا ًظز ٍ تاکِ  اس اضخاظ سیزاستهتطکل  ذاریگاستیس یضَرا  .2-2
 ضَرای سیاستگذاریسیذ رضا صالحی اهیزی؛ ریاست دکتز  .2

 ًایة رییس دکتز رضا قزاخاًلَ؛  .3

 دتیز  ضْزساد کزدتچِ؛ .4
 دکتز ػثذالحویذ احوذی؛ ػضَ  .5

 دکتز حثیة اهلل اسواػیلی؛ ػضَ  .6

 آقای هسؼَد اضزفی؛  ػضَ  .7

 آقای هْذی سًگٌِ؛ ػضَ  .8

 آقای حسیي سثطی؛ ػضَ  .9

 دکتز ًصزاهلل سجادی؛ػضَ  .:

 آقای غالهحسیي ضؼثاًی؛ ػضَ  .21

 آقای جؼفز ضیزػلی ًیا؛ ػضَ  .22

 خاًن طاّزُ طاّزیاى؛ ػضَ  .23

 آقای هحوَد ػثذاللْی؛ ػضَ  .24

 دکتز غالهزضا ػشیشی؛ ػضَ  .25

 خاًن ًاّیذ کزیوی؛ ػضَ  .26

 ضَد. رییس ضَرا تا ًظز ٍ تاییذ ریاست کویتِ ٍ دتیز ضَرا تِ پیطٌْاد رییس کویتِ ٍ تاییذ اػضا ضَرا تؼییي هی.2-3
تِ تَاًذ تِ هٌظَر تْزُ هٌذی اس ًظزات هتخصصیي تِ تٌاسة هَضَع اس افزاد هطلغ  هیذاری گ. ضَرای سیاست2-4

 دػَت ًوایذ.  تصَیة اػضای ضَرا؛ تِ ػٌَاى ػضَ جذیذ یا هذػَ 
 یاتذ.  جلسات ضَرا ٍ هصَتات آى تا حضَر ًصف تؼالٍُ یک ًفز رسویت هی.2-5
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 دستَرالؼول اجزایی ضَرای سیاستگذاری تاریخ ضفاّی ٍرسش ایزاى

 3اس  3صفحِ 

 در غیاب ریاست ضَرا، جلسِ تَسط ًایة رییس ادارُ خَاّذ ضذ.  .1تبصزه 

چْارسالِ آًاى در دٍرُ تؼذ تالهاًغ هؼزفی ٍ صذٍر اتالؽ هجذد تزای اػضا ضَرا پس اس اًقضا هذت فؼالیت .2تبصزه 

 است.

 

 : وظایف شورا:2ماده 
 گیزی خَاٌّذ ًوَد; ذاری  در خصَظ هَارد سیز تصوینگضَرای سیاست

تزرسی ٍ تصَیة تزًاهِ ّای هیاى هذت ٍ تلٌذ   ،.تٌظین ٍ تذٍیي چارچَب ّای تذٍیي تاریخ ضفاّی ٍرسش ایزاى3-2
 هزتثط تا تاریخ ضفاّی ٍرسش ایزاى

 زاىیٍرسش ا یضفاّ خیتار.تصَیة آییي ًاهِ ّا ٍ دستَر الؼول ّای فٌی ٍ تخصصی هَرد ًیاس  3-3

 زاىیٍرسش ا یضفاّ خیتار.تزرسی ٍتصَیة ػٌاٍیي پزٍصُ ّای تحقیقاتی  هزتثط تا  3-4

ُ در تزاساس فزایٌذ پیص تیٌی ضذ زاىیٍرسش ا یضفاّ خیتار.تزرسی ٍ تصَیة طزح ّای تحقیقاتی هزتثط تا 3-5
 فلَچارت پیطٌْادی پیَست کِ جشالیٌفک دستَرالؼول حاضز هحسَب هی ضَد. 

 زاىیٍرسش ا یضفاّ خیتار.اًتخاب ًاظزیي ٍ هطاٍراى  پزٍصُ ّای  3-6

 زاىیٍرسش ا یضفاّ خیتار تحقیقاتی یطزح ّا یا داٍراى اًتخاب داٍر .3-7
  

 اجزا: 3ماده 

داد ٍ در صَرت لشٍم جلسات فَق الؼادُ رٍس یک تار تطکیل جلسِ خَاّذ  26ّز  حذاقل ذاریتگضَرای سیاس.2-4

 تطکیل خَاّذضذ. 

 ّا ّوکاری ًوایٌذ.  زٍصُهطاٍر یا ًاظز پزی، جذاری  هجاس خَاٌّذ تَد تِ ػٌَاى هگضَرای سیاستاػضای  .3-4
 کارگزٍُ ّای تخصصی تطکیل دّذ.  ،ًذ تِ هٌظَر تسزیغ در رًٍذ اهَرهی تَا ذاری گضَرای سیاست .4-4

دتیز  ذاری تگضَرای سیاساًتخاب هی ضًَذ ٍ یکی اس اػضای  ذاری تگضَرای سیاساػضای کارگزٍُ تا ًظز : 3تبصزه 

  ضذ.کارگزٍُ ّای تخصصی اًتخاب خَاّذ یکی اس
ت تَجِ تِ ضزٍرتا است، لیکي  ذاریتگضَرای سیاسهصَتات کارگزٍُ ّای تخصصی تِ هٌشلِ هصَتات  :4تبصزه 

کزد لگشارش ػوتخصصی هَظفٌذ کارگزٍُ ّای  دتیزاى کارگزٍُ ّا،تز رًٍذ فؼالیت ّای  ذاری گضَرای سیاستاضزاف 
 هطزح ًوایٌذ. ذاری گضَرای سیاستدر را  ٍ هصَتات خَد

 

گذاری تاریخ شفاهی ورسش ایزان، مورخ جلسه شورای سیاست ششمیه تبصزه، در  4ماده و3با ایه آییه وامه 

به تایید اعضاء شورا رسید و با تصویب و ابالغ رئیس کمیته ملی المپیک اس تاریخ مذکور السم االجزا      33/5/79

 می باشد.

 سید رضا صالحی امیزی                                                            

  رییس کمیته ملی المپیک                                                              


