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  مقدمه:

ورزش را فعالیت هاي جسمی آدمی که تحت قوانین مدون انجام می گیرد تعریف   ):1998اشنایدر و اشیرایتزر (

  کرده اند .

تجهیزات و امکانات ویژه اي با ابعاد زمانی و ورزش نوعی فعالیت جسمی رقابتی است که  ) :1988واندر زواگ (

  مکانی واحدي بهره می گیرد و تالش براي کسب رکورد اهمیت بسیار چشمگیري دارد.

هر گونه فعالیت, تجربه , فعالیت هاي شرکت هاي تجاري در جهت ایجاد تناسب اندام ,  پیتر فیلدینگ و میلر:

  تفریح , فعالیت هاي قهرمانی یا اوقات فراغت

از یک فعالیت رقابتی نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروي جسمانی شدید و یا استفاده از  ورزش عبارت است

به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی وبیرونی تحریک می    پیچیده مهارت هاي جسمانی

  شوند .

  تالش می نمایندیک هدف واحد   تیم ورزشی عبارتست از یک مجموعه که براي دستیابی به

  ساختار یک تیم ورزشی :

  کارشناس تغذیه -6   روانشناس -5   ماساژور -4مربی بدنساز  -3مربی یا مربیان  -2   سر مربی -1

  تدارکات  – 10سرپرست  -9پزشک  -8فیزیو تراپ  -7

  



  ورزشی   ساختار باشگاه

  تدارکات - 6  سرپرست -5 کادر فنی -4   ساختار اداري -3 مدیر عامل -2هیئت مدیره  -1

  بازرس - 4اعضا ء  -3رئیس هیئت مدیره  -2   مدیر عامل -1  هیئت مدیره :

  مسئول روابط عمومی و تبلیغات - 3  مسئول امور مالی -2مسئول امور اداري و پشتیبانی  -1  ساختار اداري :

  مسئول امور بازرگانی و بازار یابی- 5مسئول امور فرهنگی  -4

  کادر فنی :

فیزیو  -7  کارشناس تغذیه -6  روانشناس -5   ماساژور -4مربی بدنساز  - 3ربی یا مربیان م -2   سر مربی -1

  پزشک -8تراپ 

  تدارکاتچی  – 2مسئول تدارکات  -1سرپرست :

  تعاریفی از مدیریت :

  کار کردن با افراد و به وسیله افراد را براي تحقق هدفهاي سازمانی مدیریت می گویند .

  رت است از دستیابی به هدفهاي سازمان از طریق هدایت و رهبريتعریف دیگر مدیریت عبا -

  تعاریف صاحبنظران و اندیشمندان علم مدیریت در قرن بیستم از مدیریت :

, سازماندهی , هدایت و نظارت بطوریکه    مدیریت یعنی هماهنگی همه امکانات و منابع از طریق برنامه ریزي

  هدفهاي مشخص تحقق پذیرد .



ندي است که بوسیله آن فعالیت هاي فردي و گروهی در جهت هدفهاي مشترك , همسو و مدیریت فرای

  هماهنگ می شود .

از کنترل عملیات سازمان , بطوري که بتوان در جهت تحقق اهداف سازمان به گونه اي   مدیریت عبارت است

  موثر تر و با نهایت صرفه جویی گام برداشت .

  مدیریت ورزشی چیست؟

هر نوع ترکیبی از مهارت هاي مرتبط با برنامه ریزي سازماندهی , هدایت , کنترل , بودجه بندي  عبارت است از

  و ارزشیابی   , راهنمایی

  آن مرتبط با ورزش یا فعالیت جسمی است .   دربافت سازمان یا اداره اي که فراورده یا خد ما ت اولیه

  مدیریت ورزشی به دوشکل وجود دارد :

  مرتبط با ورزش و جود دارد . حرفه اي است که در آن مشاغل مدیریتی متنوعی حیطه اي از تالش -1

حوزه اي است که برکسب آمادگی حرفه اي از طریق آموزش یک رشته تحصیلی اشاره دارد و در بسیاري از  -2

  موسسات عالی دیده می شود .

  تعریف سرپرستی :

بعضی از مفاهیم جانبی را نیز مانند استفاده منطقی  سرپرستی اساساً به مفهوم مدیریت خوب است . این تعریف

  از منابع, احیاي منابع و حفظ منابع با ارزش را در بر میگیرد .  و معقوالنه

  تفاوت مدیریت با سرپرستی :



حیطه وظایف مدیریت در برنامه ریزي,کنترل و نظارت خالصه می شود در حالیکه وظیفه سرپرست غالباً 

  است اجرایی

  شخصیتی سرپرست:ویژگیهاي 

سرپرستان بخاطر اینکه از عهده وظایف و مسئولیتی که درقبال بازیکنان , کادر فنی و مسئولین دارند   انرژي :

  نیازمند انرژي و تالش گسترده اي هستند . تا بتوانند از عهده ساعت ها کار و تالش بر آیند .

مسئولیتی    عهده دارند و باورهاي خود در جهت سرپرستان باید به وظیفه اي که بر  ایمان به مقصود و جهت :

     که به آنها محول شده است ایمان داشته باشنداهداف سرپرستان روشن وقطعی است.

تملک و طلب بعضی از منافع مشتق شده است . این    کلمه اشتیاق از یک اصطالح یونانی به معنی اشتیاق :

     ارتباط است کلمه با سر زندگی و فعالیت براي یک مقصد نیز در

داشته باشند. افراد داراي کمال, اعمال    اطمینان و اعتماد کامل   ورزشکاران و کادر تیم باید به سرپرست : کمال

  خود را با صالحیتی که از آنها انتظار می رود هماهنگ می سازند .

  تیم باشد شفقت و محبت با سایر اعضا    ارتباط سرپرست باید بر پایه دوستی و دوستی و شفقت :

سرپرستان باید به نتایجی برسند.اهداف تیم باید عینیت پیدا کنند و سرپرستان در وظایف محوله و    قاطعیت :

  اعمال این وظایف باید قاطعیت داشته باشند.

در اینجا منظور از هوش , بهره هوشی نیست هر چند یک سرپرست باید از ضریب هوشی خوبی برخوردار  هوش :

هوش با چگونگی اجراي اهداف حرفه اي در ارتباط است , آن عبارت است از توانایی ارزیابی شرایط و باشد . بلکه 

         سپس توانایی درك خط مشی که باید براي اعمال اتخاذ شود .



سرپرست باید خود در رشته ورزشی تخصص داشته باشد تا حتی االمکان با آن ورزش و  شناخت رشته ورزشی :

    ات آن آشنایی کامل داشته باشد .قوانین و مقرر

احترام به دیگران خصلت نیکویی است که با احترام به خود شروع می شود . احترام به خود   احترام به دیگران :

تعهد براي عینیت     شناخت و قبول خصوصیات و توانایی هاو همچنین مستلزم      مستلزم خود آگاهی ,

  ست و این فرایند به معنی قبول ارزش و جایگاه خود است .بخشیدن به این خصوصیات و توانایی ها

طرز تکلم و شیوه سخنوري خیلی مهم است . باید از شیوه ارتباط موثر آگاه بود . سرپرستان  طرز سخن گفتن :

جلسات شرکت کنند و امور جاري    باید در   باید در نوشتن و روان صحبت کردن توانمند باشند . آنها پیوسته

   تیم در مواقع مقتضی دفاع نمایند . یگیري نمایند . و همچنین از حقوقتیم را پ

 اردو

به فعالیتی اطالق می گردد که توسط گروهی از فراگیران تحت نظارت مربیان با اهداف و برنامه هاي خاص و 

  سازماندهی مشخص درفضایی خارج از محیط اموزشگاه خود انجام می پذیرد..

  انواع اردو:

  .چند روزه2          .یک روزه1

.یک روزه : به اردوهایی اطالق می شود که دانش اموزان از صبح ان روز تا بعد از ظهر همان روز در مکان 1

برگزاري اردو با توجه به برنامه هاي از پیش تعیین شده فعالیت نمایند و شب در اردوگاه نمانده و به خانه هاي 

  خود برگردند........

زه : به اردوهایی اطالق می گردد که دانش اموزان شرکت کننده در اردو با توجه به برنامه .اردوهاي چند رو2

ریزي در مکان اردوگاه روزها فعالیت نموده و شب را در اردو گاه استراحت نموده و افراد در طول مدت برگزاري 

  اردو از منازل خود دور میباشند...........



  تعریف اردو :

رزشکارانی که با تمام امکانات اجرایی به جایی فرستاده می شوندکه این هدفها می تواند عبارت است مجموعه و

  به صورت هدفهاي فرهنگی واموزشی و ورزشی ویا ترکیبی از این سه نوع باشد.......

اموزش در این اردوها به تمام فعالیتهایی اطالق می گردد که فراگیران را در درك عوامل محیطی و استفاده 

  النه از ان امکانات اموزش می دهند که به صورت اجاري واقعی در فضاي باز یا بسته صورت می گیرد .عاق

   
در اجتماعات اولیه تقریبا همه چیز در طبیعت اموخته می شد و اموزش مستقیما به محیط طبیعی ارتباط پیدا _

میبایست در سیستمهاي تعلیم وتربیت می کرد .با توسعه دانش بشري این امر ضرورتا کاهش یافت واین خال ،را 

 فعال با برنامه هاي پیش بینی شده پرکرد........

 »اردوهاي ورزشی»

  شود که با اهداف از پیش تعیین شده،براي برگزاري مسابقات می  هاي گروه خاصی از افراد گفته به فعالیت

سم آنان،در محیطی امن و آرام صورت روح و ج  گوناگون ورزشی،به منظور شناسایی استعدادهاي افراد و پرورش

 .گیرند می

کنندگان،از  از تمامیت جسمانی،روانی و حیثیتی شرکت  ترین حقوق سرپرستی اردوهاي ورزشی،مراقبت لذا مهم

هایشان است.سرپرست در این مسئولیت با  خانواده  ها تا زمان مراجعت و تحویل آنان به ي تحویل گرفتن آن لحظه

ي کافی و ضعف  سو کثرت تعداد و از سوي دیگر صغرسن،فقدان تجربه واجه است.از یکبزرگی م  مخاطرات

ترین اشتباهی ممکن است به  کوچک  کند که جا حساس و دشوار می بر احساسات،کار را تا آن  ورزشکاران در غلبه

ترین  ت اردو،بزرگسرپرس  هاي الزم تدبیري،ناشایستگی و فقدان،آگاهی منجر شود.بی  ي غیرقابل جبرانی حادثه

متخلف میسر   دهد و جبران این ضایعه با هیچ واکنشی علیه سرپرست فنا می  اي به هاي ملت را در لحظه سرمایه

 .نخواهد بود



رسانی حقوقی است،به  از وقوع حوادث از طریق اطالع  که جلوگیري حقوق ورزشی«ي مهم با توجه به وظیفه

 .پردازیم سرپرست و مربی اردوي ورزشی می  ن،به شرح وظایف اصلیمنظور آشنایی مربیان ورزش و سرپرستا

 احراز سالمتی

ي اوست و  تکلیف،یعنی احراز سالمتی،بر عهده  پردازد،این گاه که ورزشکار تحت نظر مربی به فعالیت می آن

کند.از نظر حقوق   موظف است تا قبل از ارجاع هر حرکتی به ورزشکار،از سالمت او اطمینان حاصل

اثر   کنندگان در اردو از وظایف سرپرست اردو یا مربی نیست،ولی چون اولین ورزشی،تشخیص بیماري شرکت

نزدیک به دو برابر در مدت بسیار کوتاهی است،احتیاط   به رقمی 07فعالیت ورزشی افزایش ضربان قلب از حدود 

ي مراقبتی  عالتیی مطمئن باشد.وظیفهف  کننده براي تحمل بار چنین کند که مربی از توانایی شرکت اقتضا می

هاي ورزشی را  ي شرکت در اردو و انجام فعالیت ي پزشکی،اجازه کند که بدون تأییدیه می  سرپرست اردو ایجاب

 .ندهد

 آموزش متناسب.2

هاي الزم در امر آموزش،اصول  ناگوار و بااتکار به آگاهی  مربی موظف است،به منظور جلوگیري از وقوع حوادث

ها،الزام  ورزشکار،آموزش حرکات و مهارت  سازي را معمول دارد.به عبارت دیگر،مربی باید باري آماده  نیایم

چنین مربیانی از وظایف   هاي ورزشی و غیره،صالحیت فنی داشته باشد.انتخاب فعالیت  ورزشکار به انجام

،الزام ورزشکار به انجام حرکتی ها ها و مهارت اصول مذکور،آموزش غلط حرکت  توجهی به سرپرست اردوست.بی

  هایی که قادر به اجراي آن نیست،غفلت از آموزش مهارت  که نه از نظر مهارتی و نه از نظر توانایی جسمی

ساز مسئولیت قانونی مربیان و  ي دیگر،زمینه ها نکته ها آگاه باشد،و ده ورزشکار باید براي فرار از حادثه از آن

 .ندشو اردو محسوب می  سرپرست



 بازدید و بررسی.3

از وسایلی است که به موجب مقررات مربوطه تعیین   ها،ورزشکار ملزم به استفاده در اکثر قریب به اتفاق ورزش

اند. این وسایل گاهی شخصی و گاهی عمومی هستند.نواقص، نامرغوب بودن یا غیرمجاز بودن این وسایل  شده

شود.طراحی و ساخت این   نده یا حریف و یا سایر اشخاصکن صدمه به ورزشکار استفاده  ممکن است موجب

مراقبتی مربی   ي ي فنی آن، از نظر ایمنی نیز کامال مورد توجه بوده است.بنابراین وظیفه وسایل،عالوه بر جنبه

پذیر  بخشد.چنین اطمینانی جز با بازدید دقیق وسایل امکان می  ورزش،اطمینان از سالمت این وسایل را ضرورت

ي ناگواري که به  مربیان است و بسته به نتیجه  بناي مسئولیت قانونی و قصور در انجام این وظیفه،سنگ نیست

ترین  آید، مربی مسئولیت کیفري یا مدنی خواهد داشت.در بازدید از وسایل ورزشی،یکی از مهم وجود می

ي زمانی زیاد  فاصله  را اگر اینباید در آخرین لحظات قبل از شروع انجام شود.زی  نکات،زمان بازدید است که

 .دیگري را منتفی دانست  باشد،نباید امکان سوءاستفاده یا مشکالت

 ورزشی  هاي دهی و تجانس در فعالیت سازمان.4

که بتوان با تفکیک ورزشکاران از نظر سنی،مهارت و   منظور از سازماندهی فعالیت ورزشی،اعمال مدیریتی است

کنندگان و عدم  امور به اختیار شرکت  قدام کرد که از وقوع حادثه جلوگیري شود.واگذارياي ا نوع فعالیت، به گونه

 .دهی، اگر به حادثه منجر شود،مسئولیت آن با مربی است مداخله در سازمان

 هاي متعادل رقابت  ي ها و اجازه شناخت توانایی.5

ورزشکار آگاه باشد و هم از میزان آمادگی و مربی باید هم از میزان فشار و آثار یک حرکت ورزشی بر بدن 

 .کند  توانایی او،تا با رعایت جوانب امر،انجام آن فعالیت ورزشی را مجاز یا ممنوع



  ورزشکار بینجامد،برحسب شرایط ممکن است موجب  اي براي قصور در هریک از این دو تکلیف اگر به حادثه

 .مسئولیت قانونی شود

 شیهاي ورز نظارت بر فعالیت

اي(آماتور)و  ي ورزشکاران اعم از مبتدي، ماهر،کودك،نوجوان،بالغ،غیرحرفه هاي ورزشی براي همه فعالیت

خود ورزشکار منحصر نیست،بلکه سایر   اي، به صورت بالقوه متضمن خطرات بسیاري است.این خطرات به حرفه

توند مانع از به فعل  که می  ترین عواملی همگیرد.یکی از م ها را نیز دربرمی اشخاص مانند حریف، تماشاگر و غیر آن

 .ي فعالیت ورزشی است درآمدن بسیاري از این خطرها شود، حضور و نظارت مربی در صحنه

 توجه به شرایط جوي.7

تواند با هدف اصلی ورزش که  شرایط نامساعد حوي مانند رعد و برق،گرما،سرما،طوفان، صاعقه و مانند آن می

و توانمندي ورزشکار است،در تعارض باشد. سرپرست اردو موظف است شرایط جوي فضاي سالمتی،نشاط   تأمین

ي آن براي سالمت  هاي ورزشی و یا ادامه ورزش را در نظر بگیرد و در صورتی که انجام اردو و فعالیت

رایط اگر ش  کنندگان مضر باشد،به هر نحو ممکن از بروز حادثه جلوگیري کند.در غیر این صورت،یعنی شرکت

اند،  کنندگان را ملزم به فعالیت در چنین شرایطی کرده شرکت  نامساعد سبب حادثه شود،سرپرست و مربین که

 .ي حادثه،مسئول خواهند بود شوند و برحسب نتیجه مقصر تلقی می

 کمک به ورزشکار مصدوم.8

یرا سمت مربیگري و حضور قانونی سرپرست و مربی است.ز  کمک به ورزشکار که به علتی مصدوم شده،از تکالیف

ي آن و نیز مسئولیت ناشی از  در صحنه اقتضا دارد که در حدود توانایی،به مصدوم کمک کنند. نوع کمک و نحوه

 .به شرایط دارد  قصور،بستگی
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باشگاه داري به علل مختلف حتی با حداقل امکانات وجود ندارد . فعالیت ورزشی صرفاً در حد یک تیم و با توجه 
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  دعوت از بازیکنان براي حضور در تمرینات -1
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                 توجیه بازیکنان در خصوص حضور در مسابقات و نحوه برخورد و بازي جوانمردانه -7

  سرپرستی اردوهاي ورزشی

سطوح مختلف خصوصاً تیم هاي ملی و   در   ان اصلی آماده سازي ورزشکاراناردوهاي ورزشی یکی از ارک

  باشگاههاست. چنانچه برنامه ریزي ومدیریت

اینگونه اردوها به شکل صحیح انجام پذیرد می تواند در ماموریت اصلی خود که همانا آماده سازي ورزشکاران 

  است , موفق بوده و حداکثر بهره وري را در

  . بر داشته باشد

  زمانبندي اردوهاي ورزشی

  ماه ) 1هفته تا  1* اردوهاي کوتاه مدت ( از    روز ) 3تا  2اردو هاي مقطعی ( 

  )   ماه 3* اردوهاي دراز مدت ( بیش از    )   ماه 3ماه تا  1اردوهاي میان مدت ( از 

  وظا یف سرپرست اردو

  برقراري نظم و انضباط کلی : -1

آمدن و رفتن نیست , بلکه کارها را با استاندارد هاي تهیه و تدوین شده هماهنگ نظم و انضباط فقط به موقع  -

  کردن و با عشق و عالقه در کنار هم به جوانان خدمت کردن نیز از جمله برقراري نظم و انضباط است .



ا س چک پیگیري در حفظ و نگهداري روزانه , هفتگی , ماهانه و سالیانه اردو , حفظ و نگهداري باید براس -

از قلم نیفتد . اماکن جنبی اطراف استخر و سرویس ها    لیست هاي تدوین شده از قبل صورت پذیرد تا موردي

  اهمیت ویژه اي دارد.

نظارت و ارزشیابی بر امور اردو بر اساس دستور العمل و چک لیست هاي تعیین شده نظارت و ارزشیابی  -

می تواند نقش به سزایی در بهبود ارائه خدمات    رد انجام گیردچنانچه براي پیشرفت و به منظور اصالح عملک

  داشته باشد .

تشویق کادر اداري متعهد بر اساس نظام تشویق و تنبیه : کارکنان متعهد و ملزم به انجام کارهاي روزانه , باید بر 

  اساس مقررات تشویق شوند .

ها اگر به صورت مرتب و با برنامه انجام گیرد ,  ارتباط نزدیک با ورزشکاران , مربیان و مدیران این ارتباط

می توانند مورد استفاده قرار   بهینه   خدمات   براي   که   می دهند   انتقال   اردو   مدیریت به   اطالعات مفیدي را

  گیرند

     کنترل ورود و خروج :

سیستم دقیق و مرتب با استفاده از کارت هاي شناسایی که در روز اول توسط مدیریت و طبق برنامه همراه با 

  تهیه می شود , می توان کار کنترل افراد مزاحم را به خوبی انجام داد .

  تدوین برنامه هاي تفریحی روزانه و هفتگی

 سرپرستی کاروان هاي ورزشی



وظایف سرپرستان ومدیران تیم هاي ورزشی در مراحل مختلف، متفاوت و در عین حال بسیار ضروري و حیاتی 

بسیاري از ناهماهنگی ها جلوگیري کند. به طور  است که عمل به آنها در زمان هاي مناسب می تواند از بروز 

خارج از کشور(بین المللی) باشد. بدیهی کلی اعزام تیم ها به مسابقات ممکن است در سطح کشور(ملی) و یا به 

  .است که وظایف سرپرستان براي هر یک از مسابقات متفاوت خواهد بود

نحوه اداره و سرپرستی تیمها و هیئت هاي ورزشی بستگی مستقیم به تعداد افراد هر یک از آنها دارد. طبقه 

خواهد کرد تا با سازماندهی مناسب , در سازمان کمک  بندي تیم هاي ورزشی از لحاظ تعداد افراد به مدیریت

  بین المللی و قاره اي یا المپیک حضور یابند . مسابقات جهانی و بازیهاي

هنگامی که یک تیم با شگاهی یا ملی در مسابقه برون مرزي شرکت می کند سرپرست تیم مسولیت کلیه امور 

 5تا  2هیئت کوچک ورزشی از ورزشکاران  تیم را به عهده دارد . براي شرکت در بازیهاي منطقه اي معموالً

هر یک از رشته ها سرپرست جداگانه دارند و سرپرستی کل گروه با سرپرست  رشته ورزشی تشکیل می شود .

   هیئت است.

  نحوه سازماندهی و برنامه ریزي اعزام برون مرزي

یا تیم از بین افراد با تجربه  براي اعزام یک تیم یا هیئت ورزشی به مسابقات برون مرزي ابتدا سرپرست هیئت

انتخاب می شود . سرپرستی یک تیم با سرپرستی هیئت ورزشی از نظر وظایف و نوع مسئولیت تفاوت هاي 

  سرپرست هیئت , مطالعه و بررسی دقیق می تواند به موفقیت کار منتهی شود.  – بسیاري دارد ؛ لذا در انتخاب

  ز اعزامورزشی قبل ا    وظایف اصلی سرپرست کاروان



جدول با هفت ستون عمودي و ستون هاي افقی به تعداد موضوع    این تقویم از یک  تقویم روز شمار کاري : -1

شرح    عناوین ستون هاي عمودي به ترتیب عبارت است از : ردیف ,  عملیات تشکیل می شود .

  و , مسئول پیگیري و نظارت   , زمان پایان  زمان شروع   مسئول اجرا ,   ,   عملیات

  مالحظات . جدول روز شمار به ترتیب زمان شروع عملیات تنظیم می شود.

کادر اجرایی متشکل از افرادي است که در بخش هاي مختلف به سرپرست هیئت  انتخاب کادر اجرایی : -2

بین تالشگر , با حوصله , خستگی ناپذیر , آشنا به میادین    باید کار آمد,   افراد  ورزشی کمک می نمایند . این

    انگلیسی باشند .   المللی و مسلط به زبان

لوازم و وسایل و البسه ورزشی مورد نیاز هر یک از   تهیه فهرست وسایل مورد نیاز هر یک از تیم هاي ورزشی: -3

تیم هاي اعزامی را سرپرست هر تیم طی فهرستی اعالم می کند . سرپرست کاروان بررسی و تایید می کند و 

    از اعزام کلیه وسایل تهیه می شود .حداقل یک ماه قبل 

برخی از وسایل و لوازم براي تمامی اعضاي کاروان به طور   تهیه فهرست وسایل مورد نیاز هیئت اعزامی : -4

عمومی تهیه می شود از قبیل داروها و لوازم پزشکی , لوازم التحریر و وسایلسبک اداري , مواد غذایی از قبیل 

  و ... که حداقل دو هفته قبل از اعزام باید بسته بندي وآماده شود . د ها هدایاشکالت و خشکبار , یاد بو

براي هر یک از اعضا کاروان باید لوازم و وسایل متحد    تهیه فهرست لوازم شخصی مورد نیاز اعضا کاروان: -5

پیراهن ) کفش ,  یک ماه قبل از اعزام تهیه نمود. این وسایل شامل لباس( کت و شلوار , و   الشکل را حداقل

  گرمکن , کفش ورزشی و وسایل شخصی است .

  تهیه بلیط , گذرنامه , ارز و روادید : -6



یکی از وظایف مهم و اساسی سرپرست کاروان ورزشی ارتباط مستمر با    ارتباط با کمیته برگزاري مسابقات : -7

, تاسیسات و اماکن ورزشی ,  در مورد   کمیته برگزاري مسابقات در کشور مقصد در مورد کسب اطالعاتی

ازاین   و نقل , سازماندهی برنامه تمرینات و مسابقات تیم هاي شرکت کننده و   امکانات اسکان , تغذیه و حمل

  قبیل موارد است

  در مورد کشور میزبان   کسب اطالعات الزم -8

اه قبل از اعزام , تنظیم در فاصله شش م : برگزاري جلسات منظم با سرپرستان و مربیان تیم هاي اعزامی -9

  برنامه جلسات ماهانه با سرپرستان

و مربیان تیم هاي شرکت کننده بمنظور بررسی مشکالت و دریافت گزارش پیشرفت کارهاي تدارکاتی و برنامه  

  هاي تمرینی امري ضروري است .

گردد و سرپرست کاروان به فاصله دو هفته قبل از اعزام این جلسه برگزار می    برگزاري جلسه عمومی :  – 10

سفر هر فرد با توجه به مسئولیت و شرح وظایف  موظف است موضوعات و نکات مهمی که قبل , در حین تا پایان

  گوشزد می نماید.  باید رعایت کند به ایشان

   نظارت بر نحوه انجام تمرینات تیم هاي اعزامی 11

به فاصله یک هفته تا ده روز قبل از اعزام :  زشیاعزام چند نفر به کشور میزبان قبل از حرکت هیئت ور -12

نفر از افراد  7تا  4اولین گروه از هیئت اعزامی , با توجه به تعداد تیم هاي شرکت کننده و نفرات اعزامی بین 

محل مسابقات    کادر سرپرستی جهت انجام کارها و هماهنگی با مسئوالن برگزاري مسا بقات در کشور مقصد به

  د شد.اعزام خواهن

  کاروان   برنامه ریزي در مورد نحوه اعزام -13



  برنامه ریزي در مورد نحوه بازگشت کاروان -14

   تهیه گزارش دقیق از کارهاي انجام شده -15

  وظایف سرپرست کاروان در کشور میزبان :

  تشکیل جلسه هاي هماهنگی با سرپرستان تیم هاي شرکت کننده هر شب در ساعت معین -1

  جلسه هاي هماهنگی با کادر اجرایی همه روزه در ساعت تعیین شدهتشکیل  -2

  نظارت دقیق بر حسن انجام وظیفه کادر اجرایی و دفتر سرپرستی -3

  کنترل حضور منظم تیم هاي شرکت کننده در تمرینات و مسابقات -4

  حضور در جلسات تمرینی تیم هاي شرکت کننده حداقل یک تا دو بار در طول بازیها -5

  حضور در مسابقه هاي تیم هاي مختلف ورزشی طبق برنامه ریزي دقیق -6

  مطالعه و بررسی گزارش کتبی روزانه سرپرستان تیم ها و رسیدگی به مشکالت و مسائل آنها -7

  حضور در جلسات روزانه سرپرستان هیئت هاي ورزشی کشورهاي شرکت کننده -8

  ذیه اردوي ورزشکاراننظارت بر امور پزشکی , اسکان , بهداشت و تغ -9

  تماس مستمر با کمیته برگزاري بازیها جهت طرح موضوعات مورد نظر  – 10

  کنترل ورود و خروج و وضعیت حضور و غیاب کلیه اعضاي کا روان در پایان هر روز -11



  تشویق مادي و معنوي ورزشکارانی که موفق به کسب مدال می شوند -12

  تفریحی با حضور تمامی اعضا کاروان – ی فرهنگیجلسه عموم 3تا  2تشکیل حداقل  -13

  نظارت بر نحوه حضور سرپرستان تیم هاي شرکت کننده در جلسات فنی -14

  نظارت دقیق بر نحوه انجام هزینه ها در هرروز -15

  نظارت بر نحوه توزیع یادبودها و هدایا به هیئت هاي شرکت کننده از سایر کشورها - 16

 برنامه هاي بازگشت گروههاي ورزشی به کشورنظارت دقیق بر  -17

 نحوه سازماندهی وبرنامه ریزي اعزام برون مرزي

 تقسیم بندي گروههاي ورزشی

 طبقه بندي سطح مسابقات         •

 مسابقات منطقه اي         •

 مسابقات قهرمانی قاره اي         •

 مسابقات بین المللی         •

 بازیهاي قاره اي         •

 بازیهاي آسیایی

 بازیهاي آفریقایی

  بازیهاي پان امریکن

 مسابقات قهرمانی جهان         •



 بازیهاي المپیک         •

 اعزام از قبل ورزشی   وظایف اصلی سرپرست هیات

 تقویم روز شمار کاري         •

 انتخاب کادر اجرایی         •

   ورزشی ي تیمها   از  یک     هر   نیاز مورد وسایل   فهرست   تهیه         •

 تهیه فهرست وسایل مورد نیاز هیات اعزامی         •

 تهیه فهرست لوازم شخصی مورد نیاز اعضاي هیات         •

 ارتباط با کمیته بر گزاري مسابقات         •

 کسب اطالعات الزم در مورد کشور میزبان         •

 سرپرستان و مربیان تیمهاي اعزامیبرگزاري جلسات منظم با          •

 برگزاري جلسه عمومی         •

 نظارت بر نحوه انجام تمرینهاي تیمهاي اعزامی         •

 اعزام چند نفر به کشور میزبان قبل از حرکت هیات ورزشی         •

 برنامه ریزي در مورد نحوه اعزام هیات          •

 ه بازگشت هیاتبرنامه ریزي در مورد نحو         •

 تهیه گزارش دقیق از کارهاي انجام شده         •

 وظایف سرپرست کاروان در کشور میزبان         •

 . تشکیل جلسه هاي هماهنگی با سرپرستان تیمهاي شرکت کننده هرشب در ساعت معین         •



 . ین شدهتشکیل جلسه هاي هماهنگی با کادر اجرایی همه روزه در ساعت تعی         •

 . نظارت دقیق بر حسن انجام وظایف کادر اجرایی و دفتر سرپرستی         •

 .کنترل حضور منظم تیمهاي شرکت کننده در تمرینات و مسابقات         •

 .ول بازیهاط در بار دو تا یک  حاقل کننده  شرکت تیمهاي  حضور در جلسات تمرینی         •

 . حضور در مسابقه هاي تیمهاي مختلف ورزشی طبق برنامه ریزي دقیق         •

 .مطالعه و بررسی گزارش کتبی روزانه سرپرستان تیمها و رسیدگی به مشکالت و مسائل آنها         •

 . حضور در جلسات روزانه سرپرستان هیاتهاي ورزشی کشور هاي شرکت کننده         •

 . ورزشکاران اردوي  ی ، اسکان ، بهداشت و تغذیهنظارت بر امور پزشک         •

 . تماس مستمر با کمیته برگزاري بازیهاي جهت طرح موضوعات مورد نظر         •

 . کنترل ورود ،خروج ووضعیت حضور و غیاب کلیه اعضاي کاروان در پایان هر روز         •

 .مدال می شوندتشویق مادي و معنوي ورزشکارانی که موفق به کسب          •

 . کاروان اعضاي تمامی حضور با تفریحی  جلسه عمومی فرهنگی 3تا 2تشکیل حداقل          •

 .برنامه ریزي در مورد حضور تعدادي از اعضاي کاروان ورزشی براي مراسم برافراشتن پرچم         •

بدنی و رؤساي فدراسیونها از دهکده تدوین برنامه بازدید مسئوالن کمیته ملی المپیک سازمان تربیت          •
 .بازیها

 .تدوین برنامه بازدید خبر نگاران ،عکاسان و نمایندگان صدا و سیما از دهکده بازیها         •

 . تهیه متن سخنرانی براي مراسم برافراشتن پرچم         •

 . نظارت برنحوه حضور سر پرستان تیمهاي شرکت کننده در جلسات فنی         •

 . مطالعه گزارشهاي روزانه واصله از بخش پزشکی مسئوالن اجرایی کاروان         •



 .تماس مستمر با مسئوالن کمیته ملی المپیک ، سازمان تربیت بدنی و روساي فدراسیونهاي ورزشی         •

 .تمرین رژه ورزشکاران براي مراسم افتتاح بازیها         •

 یاد بود ها و هدایا به هیاتهاي شرکت کننده از سایر کشور ها نظارت برنحوه توزیع         •

 . دعوت از سرپرستان کشور هاي دوست و مسلمان جهت بازدید از اردوي ورزشکاران کشورمان         •

 . نظارت دقیق بر نحوه انجام هزینه ها در هر روز         •

 پرداختی وجوه با   کمیته بر گزاري بازیها در ارتباط محاسبه هزینه هاي انجام شده و تسویه حساب با         •
 . ( نقل و حمل و تغذیه ، اسکان(  فرد هر براي

 . ساعت قبل از باز گشت آخرین گروه 24بررسی صورتحساب هتلها و تسویه حساب حداقل         •

 . نظارت دقیق بر برنامه هاي بازگشت گروهاي ورزشی به کشور         •

 سیم بندي گروههاي ورزشیتق         •

  

   

   

 


