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 مقدمه

شکاران و رئیس کمیته و  صی و عمومی با ورز صو با عنایت به تأکید های مکرر مقام معظم رهبری در دیدارهای خ

اساسنامه  و توجه ویژه کمیته به امور فرهنگی در ورزش  4ذیل ماده -ر  -پ  -و جزئ های  الف  3به استناد ماده 

صا بازیهای پارالمپیکی و به  صو شور خ شاعه و تعمیق ک صول منظور ا صلت های جوانمردی، منش پهلوانی، ا خ

سطح معنویت و بهبود شکاران و ارتقای  گروهی  و فردی رفتارهای اخالقی، فرهنگی و ارزش های ملی در بین ورز

و مرامنامه اخالقی ؛این دستتتور العمل تهیه و در راستتتای اجرای بند الف ماده  دینی های آموزه پایه بر جامعه هدف

 17/8/1400ظور برنامه ریزی و راهبری کلیه امور و اجرای تصتمیما  کمیته در جلهته مور  استاستنامه، به من 16

 هیئت اجرایی طرح وتصویب گردید.

  .نعاریف 1ماده  .1

ای عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شسسیتسسیو ی وسی م سست ای دارای ( موسسس سسهNPC: کمیته ملی پارالمپیک )کمیته

 های نژادیی مذهبی و سیاسی اسو.گرایش گونهاست الل مالی و به دور از هر

ضاء مجمع عمومی اجراییهیئت شش نفر منتیب از بین اع ضاء آن هیئو رئی ه و  سو و اع : هیئو اجرایی از ارکان کمیته ا

 ه تند.

 اساسنامه کمیته تشکیل می گردد؛ 16: کمیهیون فرهنگی کمیته که بر اساس بند ج ماده کمیسیون فرهنگی 

 ورزشی که تحت نظر و حمایت کمیته ملی پارالمپیک تشکیل می گردد؛اردوهای اردو: 

 

ست که نظار  بر  ناظر فرهنگی: صی ا شی را بر عهده فعالیت های فرهنگی  یتو کیف یتکم شخ اردوهای ورز

 دارد؛

استت که متمن برخورداری از شتاخا های عمومی و  ورزشتی اخالق و پهلوانی مربی فرهنگمربی فرهنگی: 

 تخصصی مورد نیاز، موفق به اخذ گواهینامه رسمی مربی گری فرهنگی که مورد تأیید مدیر فرهنگی کمیته باشد؛

 ورزشکاران شرکت کننده در بازی های پارالمپیک تابهتانی و زمهتانی؛ ورزشکاران :

سیون پیام رسان ایرانی که در کنار اتسروش پالس:  سیون اداری، مبنای ارتباطی مهئولین فرهنگی کمیته و فدرا وما

 های تابعه آن با هم و با ناظران و مربیان فرهنگی می باشد.

 

 .اهداف 2ماده 

 ای در حوزه فرهنگی ورزش؛های فکری، ساختاری و برنامهارتقای ظرفیت .1

 ترویج فرهنگ و منش پهلوانی در میان ورزشکاران و مربیان ورزش؛ .2

 ای در میان ورزشکاران و مربیان؛ارتقای سطح معنویت، اخالق ورزشی و اخالق حرفه .3
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 ایجاد بهتر الزم برای نهادینه سازی الگوهای فرهنگی مطلوب در فضاهای ورزشی کشور؛ .4

 و مرامنامه ورزش کشور. دینی های آموزه پایه بر گروهی جامعه هدف و فردی رفتارهای بهبود .5

 کردها.راهبردها و روی3ماده 

صی فعاالن فرهنگی در آموزش و تربیت مربیان فرهنگی ورزش با بهره گیری از ظرفیت .1 ص های علمی و تخ

 رویکرد توسعه منابع انهانی؛

 استفاده از تجارب و الگوهای فرهنگی اثربخش با رویکرد توانمندسازی فرهنگی ورزشکاران و مربیان؛ .2

ها با ها و باشگاهتقویت جایگاه امور فرهنگی در فدراسیونبه کارگیری نظام مند مربیان فرهنگی ورزش برای  .3

 سازی؛رویکرد ظرفیت

گرایی و معنویت گرایی در های آموزشتتتی فرهنگی و اخالقی با رویکرد تعالیتوستتتعه کمی و کیفی برنامه .4

 ورزش؛

یان و بهره مندی از ظرفیت .5 های بخش ورزش در حفظ و تقویت ستتتالمت اجتماعی ورزشتتتکاران و مرب

 های اجتماعی ایشان با رویکرد پیشگیرانه.شناسایی و مقابله با آسیب

 

 

 سطوح دوره های تربیت مربی فرهنگی.  4ماده 

 مربی فرهنگی سطح سه 

 مربی فرهنگی سطح دو 

 مربی فرهنگی سطح یک 

 . ویژگی ها و شرایط شرکت کنندگان در دوره های تربیت مربی فرهنگی5ماده  

 الف( شرایط عمومی:

 التزام عملی به والیت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛ .1

هن  .2 سه و دو همچنین دارا بودن ح سطح  شهر  برای مربیان فرهنگی  سوء  شینه و  سوء پی شتن  ندا

 شهر ، برای مربیان فرهنگی سطح یک؛

شتن حداقل .3 سه،  26ندا سطح  سطح دو و  29سال تمام برای  سطح 32سال تمام برای   سال تمام برای 

 یک؛

 متأهل . .4
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 ب( شرایط اختصاصی:

 حداقل دو سال فعالیت ورزشی مهتند، با تأیید مدیر فرهنگی کمیته ؛ .1

 دارا بودن حداقل سه سال سابقه اجرایی در فعالیت های فرهنگی به تأیید مدیر فرهنگی کمیته ؛ .2

 هشتم حوزوی؛داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های علوم انهانی یا اتمام پایه  .3

برای شرکت در دوره های مربی گری سطح دو و یک دارا بودن مدرک مربی گری سطح قبل که حداقل  .4

 سه سال از تاریخ اخذ آن گذشته باشد، مروری است؛

سطح دو و  .5 شرکت در دوره مربی گری  سابقه مربی گری فرهنگی موثر برای  سال  شتن حداقل یک  دا

 فرهنگی برای شرکت در دوره مربی گری سطح یک. حداقل دو سال سابقه مربی گری موثر

برای شرکت در دوره مربیگری فرهنگی سطح یک دارا بودن مدرک مربی گری، داوری یا قهرمانی  . 1تبصره

 ملی و باالتر در یکی از رشته های ورزشی الزم است؛

 در مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اولویت با رشته های تحصیلی مرتبط با علوم اسالمی، تربیتی . 2تبصره

 یا فرهنگی است.

 .وظایف مربیان فرهنگی6ماده 

 دانش افزایی و مهار  افزایی فرهنگی خود و جامعه هدف؛ .1

 همکاری و مشارکت در تدوین تقویم، مقررا  و برنامه های فرهنگی مرتبط؛ .2

 اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ابالغی؛ .3

 و ورزشکاران؛ اهتمام به رعایت موابط فرهنگی از سوی سرپرستان، مربیان .4

 شناسایی آسیب ها و نیازهای فرهنگی و پیگیری رفع آن ها؛ .5

 استفاده از تجارب فرهنگی و انتقال آن به مهئولین و گروه های ذی ربط؛ .6

 رصد و ارزشیابی عملکرد فرهنگی تیم و اعضاء آن؛ .7

 ارائه گزارش عملکرد فرهنگی به مهئولین ذی ربط؛ .8

 اجرایی تیم در اجرای وظایف محوله؛همکاری و هم افزایی با کادر فنی و  .9

 انجام سایر وظایف محوله. .10

کمیته های فرهنگی هر فدراستتیون و ستتایر نهادهای ورزشتتی حداقل یکی از مربیان  درتبصتتره :الزم استتت 

 فرهنگی عضو باشند.
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 3.دروس دوره تربیت مربی فرهنگی سطح 7ماده 

 3عنوان دروس دوره تربیت مربی فرهنگی  سطح  ردیف
مدت زمان ارائه به 

 ساعت

 4 آشنایی با فرهنگ و ورزش در مبانی اندیشه اسالمی   .1

2.  
آشنایی با دیدگاه حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری در حوزه ورزش و 

 فرهنگ
4 

 4 آشنایی با مفهوم شناسی فرهنگ  .3

 4 آشنایی با مقررات فرهنگی در حوزه ورزش  .4

 4 آشنایی با اصول و مبانی تربیت   .5

 6 1آشنایی با مهارت ها و تجارب فرهنگی تربیتی در ورزش   .6

 2 1فرصت ها و چالش های رسانه ای در ورزش   .7

 4 آشنایی با ساختارهای ملی و بین المللی ورزش  .8

 4 1آشنایی با اخالق در ورزش   .9

 4 1آشنایی با فرهنگ و مرام پهلوانی   .10

 6 1فقه عمومی و مسائل شرعی ورزشی  آشنایی با   .11

 4 آشنایی با روش آموزش و تولید محتوای فرهنگی در ورزش  .12

 2 1آشنایی با روش ها و مهارت های تبلیغی و ارتباطی   .13

 2 آشنایی با روان شناسی ورزشی  .14

 2 آشنایی با جامعه شناسی ورزشی  .15
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 4 آشنایی با چالش ها و راهبردهای فرهنگی در حوزه ورزش  .16

 60 جمع کل

 

 2. دروس دوره تربیت مربی فرهنگی سطح 8ماده 

 2عنوان دروس دوره تربیت مربی فرهنگی  سطح  ردیف
مدت زمان ارائه به 

 ساعت

 2 2آشنایی با مهارت ها و تجارب فرهنگی تربیتی در ورزش   .1

 2 2فرصت ها و چالش های رسانه ای در ورزش   .2

 2  2آشنایی با اخالق در ورزش   .3

 2 2آشنایی با فرهنگ و مرام پهلوانی   .4

 4  2آشنایی با فقه عمومی و مسائل شرعی ورزشی    .5

 2 2آشنایی با روش آموزش و تولید محتوای فرهنگی در ورزش   .6

 2 2آشنایی با روش ها و مهارت های تبلیغی و ارتباطی   .7

 2 آشنایی با مبانی مشاوره فرهنگی   .8

 4 فرهنگیآشنایی با اصول و مبانی مدیریت   .9

 2 2آشنایی با مقررات فرهنگی در حوزه ورزش   .10

 2 2آشنایی با چالش ها و راهبردهای فرهنگی در حوزه ورزش   .11

 2 1دیپلماسی  عمومی  با تأکید بر دیپلماسی ورزشی   .12

 28 جمع کل
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 1.دروس دوره تربیت مربی فرهنگی سطح 9ماده 

 1عنوان دروس دوره تربیت مربی فرهنگی  سطح  ردیف
مدت زمان ارائه به 

 ساعت

 2 مهارت ها و تجارب فرهنگی تربیتی در ورزش با رویکرد بین المللی  .1

 2 3فرصت ها و چالش های رسانه ای در ورزش   .2

 2 در عرصه بین المللاخالق ورزش   .3

 2 المللدر عرصه بین راهکارهای ترویج فرهنگ و مرام پهلوانی   .4

 2 3فقه و مسائل شرعی ورزشی   .5

 2 3روش ها و مهارت های تبلیغی و ارتباطی   .6

 2 مقررات فرهنگی در حوزه بین الملل ورزش   .7

 2 3چالش ها و راهبردهای فرهنگی در حوزه ورزش   .8

 2 اهم مسائل روز ملی و بین المللی   .9

 2 آشنایی با فرهنگ اقوام و ملل  .10

 2 2تأکید بر دیپلماسی ورزشی  دیپلماسی  عمومی  با  .11

 22 جمع کل

 

.کمیهیون فرهنگی کمیته می تواند متناسب با نیاز، عناوین و مد  زمان دروس دوره های تربیت مربی 10ماده 

 فرهنگی در سطوح یک، دو و سه را مورد بازبینی قرار دهد.



 تعالی باسمه

 8 فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک ج.ا.ا

گزارش حضور مربی فرهنگی اردو را . پس از اتمام اردو دبیر اجرایی فدراسیون مربوطه می بایهت 11ماده 

 برای دبیر اجرایی کمیته ارسال نماید.

 .حق الزحمه مربیان فرهنگی12مائه 

حق الزحمه  مربیان و ناظران فرهنگی به صتتور  روزانه و بر استتاس جدول ذیل محاستتبه شتتده و توستتط کمیته 

 پرداخت خواهد شد.

 جدول حق الزحمه مربیان فرهنگی پارالمپیک

 ردیف
 سطح

 مربی گری 

پایه حق الزحمه  

روزانه برای 

 مربیان بومی 

 )ریال (

 افزایش نسبت به حق الزحمه پایه

 آخرین مدرک تحصیلی
سابقه مربی 10%

 گری فرهنگی

مربیان استان 

 همجوار

مربیان استان 

کارشناسی ارشد  غیر همجوار

 حوزه10یا پایه

دکترا یا دو سال 

 خارج حوزه

 %20+ %10+ 3.000.000 سطح سه  .1
سه سال به 

 باال
+10% +20% 

 %20+ %10+ 3.500.000 سطح دو  .2
پنج سال به 

 باال
+10% +20% 

 %10+ - 4.000.000 سطح یک  .3
هفت سال به 

 باال
+10% +20% 

 

تبصره :مبلغ پایه همه ساله پس از تأیید هیئت اجرایی توسط رییس کمیته به مدیر فرهنگی جهت اجرا ابالغ  

 می شود.

در اردوها متناسب با موابط ابالغی فعالیت های فرهنگی  یتو کیف یتکم.وظیفه ناظر، نظار  بر 13ماده 

 کمیته  است.

 . انتخاب ناظر  به تشخیا و تایید مدیر فرهنگی کمیته است . 14ماده 
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 .شاخص های ارزیابی اردوهای ورزشی15ماده 

 جدول شاخص های نظارت ناظران فرهنگی اردوهای ورزشی پارالمپیکی

ف
دی

ر
 

 مستند عنوان نظارت
از

متی
ا

 
 توضیحات

 وجود مربی فرهنگی در اردو  .1

فرهنگی اردوهای پیوست  3بخش هت بند -1

 ورزشی

شرح وظایف مهئول فرهنگی  2بند  -2

 فدراسیون های ورزشی

 
 20در مواردی که تیم اعزامی کمتر از 

نفر باشد وظایف مربی فرهنگی به 

 سرپرست تیم واگذار می گردد.

2.  
استفاده بهینه از اوقا  فراغت افراد حامر در اردو 

 برای دست یابی به اهداف فرهنگی و تربیتی

پیوست فرهنگی اردوهای  6ش هت بند بخ

 ورزشی
  

3.  
اجرای محتواها و برنامه های فرهنگی و تربیتی 

 تدوین شده طی مد  برگذاری اردوهای ورزشی

پیوست فرهنگی  3بخش واو بند 

 اردوهای ورزشی
 

طبق موارد پیشنهادی و نمونه قید شده 

مورد)به جز  10در ماده ز حداقل 

وظایف موارد ذکر شده در شرح 

 فرهنگی مربیان فنی(

4.  
برگزاری جلها  توجیهی و هماهنگی با رئیس 

 انجمن و اعضای تیم در موموعا  فرهنگی

شرح وظایف مهئولین فرهنگی  3بند 

 فدراسیون های ورزشی
 

 مهئولین فرهنگی فدراسیون ها

5.  
انجام هماهنگی الزم )با میزبان( جهت فراهم 

 اردونمودن نیازمندی ها و شرایط فرهنگی 

شرح وظایف مهئولین فرهنگی  4بند 

 فدراسیون های ورزشی
 

6.  
نظار  بر رعایت تعهدا  فرهنگی و مرام نامه 

 اخالقی کمیته ملی پارالمپیک در طول اردو و اعزام

شرح وظایف مهئولین فرهنگی  5بند 

 فدراسیون های ورزشی
 

 تشکیل پرونده فرهنگی برای تیم و اعضای آن  .7
مهئولین فرهنگی  شرح وظایف 8بند 

 فدراسیون های ورزشی
 

8.  

همه جانبه تیم در شرایط و اماکن مختلف  مدیریت

در اجرای برنامه های فرهنگی و رعایت شؤون 

 اخالقی

شرح وظایف فرهنگی سرپرستان  4بند 

 تیم ها
 

 سرپرستان

9.  
مدیریت اعضای تیم در رعایت پوشش مناسب و 

 مختلفآراستگی ظاهری در فعالیت ها و اماکن 

شرح وظایف فرهنگی سرپرستان  7بند 

 تیم ها
 

10.  
همکاری با مربی فرهنگی و سرپرست تیم در 

 حهن اجرای برنامه های فرهنگی

شرح وظایف فرهنگی سرمربی تیم  1بند 

 ها
 

 سرمربیان فنی

 پیشگامی در فعالیتهای فرهنگی با توجه به نقش الگویی مربی  .11
 شرح وظایف فرهنگی سرمربی تیم 3بند 

 ها
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12.  

آغاز تمرینا  ورزشی روزانه، با مراسم 

پخش و همخوانی سرود  -رسمی)قرائت قرآن 

 ملی(

شرح وظایف فرهنگی سرمربی تیم  4بند 

 ها
 

13.  
توجه به زمان اقامه نماز جماعت در برنامه ریزی 

 ها

شرح وظایف فرهنگی سرمربی تیم  4بند 

 ها
 

14.  
همکاری با مربی فرهنگی و سرپرست تیم در 

 حهن اجرای برنامه های فرهنگی
  شرح وظایف فرهنگی ورزشکاران 1بند 

  شرح وظایف فرهنگی ورزشکاران 2بند  پایبندی به تعهدا  فرهنگی و رعایت مرام نامه اخالقی  .15 ورزشکاران

  شرح وظایف فرهنگی ورزشکاران 3بند  مشارکت فعال در برنامه های فرهنگی اعالم شده  .16

  شرح وظایف فرهنگی ورزشکاران 4بند  اقامه نماز جماعتحضور فعال در   .17

 

کم و با  1متوسط، با امتیاز  2کامل، با امتیاز  3شنایی و به ترتیب ؛ با امتیاز  3. امتیاز ارزیابی از صفر تا 16ماده 

 امتیاز صفر بدون امتیاز محاسبه خواهد شد.

 .حق الزحمه ناظران فرهنگی17ماده 

سبه و پرداخت حق الزحمه ناظران  سه و افزایش های آن، محا سطح  ساس حق الزحمه مربی فرهنگی  فرهنگی بر ا

 خواهد شد.

. مدیر فرهنگی کمیته حهب ویژگی های مربیان و ناظران فرهنگی یا رمایت از نتیجه کار ایشان می 18ماده 

مقام مجاز برای ایشان در حق الزحمه دریافتی ناظران و مربیان فرهنگی با تایید  %20تواند پاداشی تا سقف 

 نظر بگیرد.

.مبنای اطالع رسانی های غیر رسمی ناظران و مربیان فرهنگی توسط کمیته و فدراسیون های تابعه آن 19ماده 

سامانه پیام رسان ایرانی سروش پالس است و حهب موابط ابالغی سازمان حراست کل کشور و مصوبا  

 پیام رسان های غیر بومی جهت انجام این امور ممنوع می باشد شورای عالی فضای مجازی کشور استفاده از

مجاز است متناسب با نیاز و شرایط روز نهبت  به تغییر پیام رسان داخلی سروش  کمیته.تبصره : کمیهیون فرهنگی 

 پالس، جهت اطالع رسانی اقدام نماید.

 

 . فرایند به کارگیری مربیان فرهنگی20ماده 



 تعالی باسمه

 11 فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک ج.ا.ا

 برگزاری اردو توسط فدراسیون مربوطه با اطالع مهئول فرهنگی فدراسیون؛برنامه ریزی جهت  .1

 پیشنهاد مربی فرهنگی اردو توسط مهئول فرهنگی فدراسیون مربوطه به مهئول فرهنگی کمیته ؛ .2

 تأیید مربی فرهنگی توسط مهئول فرهنگی کمیته ؛ .3

 اردو در آن به استان ها و کمیته ؛ ارسال بخشنامه اردو توسط فدراسیون با امافه نمودن نام مربی فرهنگی .4

هئول فرهنگی  .5 سط م سال پیش نویس حکم مربی فرهنگی برای اردو/ اردوها برای دبیر اجرایی کمیته تو ار

 کمیته ؛

باپیشنهاد مربی فرهنگی فدراسیون و با تایید  مدیر فرهنگی  توسط دبیر اجرایی صدور حکم مربی فرهنگی .6

 کمیته 

 بی فرهنگی به اردو توسط بخش اداری و پشتیبانی کمیته؛تهیه بلیط رفت و برگشت مر .7

 همکاری سرپرست و سرمربی اردو با مربی فرهنگی و بالعکس در انجام وظایف ابالغی طرفین؛ .8

 ارائه گزارش مربی فرهنگی به مهئولین فرهنگی پارالمپیک و فدراسیون مربوطه؛ .9

بیر فدراسیون مربوطه به دبیر اجرایی کمیته ارسال گزارش تعداد روز حضور مربی فرهنگی در اردو توسط د .10

 جهت صدور دستور پرداخت.

سط دبیر  صدور حکم تو سا به معرفی مربی فرهنگی اردو جهت  صره :مدیر  فرهنگی کمیته  می تواند رأ تب

 اجرایی کمیته اقدام نماید.

 . فرایند به کارگیری مربیان فرهنگی21ماده  

 فدراسیون مربوطه با اطالع مهئول فرهنگی فدراسیون؛برنامه ریزی جهت برگزاری اردو توسط  .1

 ارسال بخشنامه اردو توسط فدراسیون به استان ها و کمیته ؛ .2

ارسال پیش نویس حکم ناظر فرهنگی برای اردو/ اردوها برای دبیر محترم اجرایی پارالمپیک توسط مهئول  .3

 فرهنگی پارالمپیک؛

 شنهاد و تایید مدیر فرهنگی کمیته باپی توسط دبیر اجرایی صدور حکم ناظر فرهنگی .4



 تعالی باسمه

 12 فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک ج.ا.ا

 تهیه بلیط رفت و برگشت ناظر فرهنگی به اردو توسط بخش اداری و پشتیبانی کمیته؛ .5

 همکاری سرپرست و سرمربی اردو با ناظر فرهنگی در انجام وظایف ابالغی؛ .6

 ارائه گزارش ناظر فرهنگی به مهئول فرهنگی کمیته .7

به تصویب  هیئت اجرایی کمیته رسید و  از این تاریخ  17/8/1400در مورخه تبصره  6ماده و  21این آیین نامه در 

 تصویب  الزم االجراست.

 

 

 امضاء امضاء امضاء امضاء

 امضاء امضاء امضاء امضاء

 

 


