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 مقدمه:  
 

 

  و  هافعالیت  اساسی ارکان ورزش صرفا فعالیت بدنی یا نوعی تفریح و سرگرمی نیست و از و بدنیامروزه تربیت 

باشد. بر همین المللی میمحیطی، سیاسی و بینبهداشتی، زیست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،    هایریزیبرنامه

جایگاه بهترین  نمایندگان فدراسیون  استراتژیک  اولویت  ترینمهم  به  اساس،کسب  عنوان  به  ورزشی،  های 

 است.    شده تبدیل دنیا مختلف کشورهای های جهانی، درفدراسیون

  یو متول  ( در ایرانITTFی)جهان  یونفدراس  یندهبه عنوان نما  یران نیز ا   یزم  یرو  یستن  یونفدراسدر این میان،  

اندازی متناسب با نیازهای روز ورزش تنیس روی میز، وجود  با داشتن چشم یز در کشور،م  یرو یسورزش تن

یافته و متعاقب آن ارتقاء سطح علمی و عملی الزم در امر آموزش  یک چارچوب و ساختار مشخص و سازمان

  یجادتا با اآورد  د. لذا تشکیل دپارتمان آموزشی جهت تحقق این مهم، فرصتی را فراهم میدانرا ضروری می

-ی استراتژیک و خط ها ریزیبرنامه  فدراسیون جهانی تنیس روی میز و هدفمند و همسو با اهداف    یساختار

 د.  های راهبردی، گامی در جهت ارتقاء همه جانبه ورزش تنیس روی میز در کشور برداشته شومشی

در این راستا، دپارتمان آموزشی تنیس روی میز با توجه به رسالت خویش که پیشبرد امر آموزش در تنیس  

اندازی در جهت توسعه  باشد، چشم ن میوزارت ورزش و جوانا  یهاسو با اهداف و برنامههمروی میز کشور و  

ولین و ورزش بانوان، همکاری با های گوناگون از قبیل: ورزش معلورزش تنیس روی میز در کشور در حیطه

بستگی المپیک، حفاظت از ورزشکاران و سایر موضوعات کمیته ملی المپیک کشور در موضوعاتی از قبیل: هم

به روز دنیا، به روزرسانی دانش ورزش تنیس روی میز کشور بر اساس تغییرات فدراسیون جهانی تنیس روی  

های ورزشکاران در سطوح مختلف )اعم از ورزشکاران در سطوح  میز، آموزش و توسعه علم و آگاهی خانواده

میز در کشور به عنوان ورزشی مردمی را دنبال   و قهرمانی( و در نهایت توسعه ورزش تنیس روی  همگانی 

های محیطی در جهت ارتقاء  کند و تالش دارد با  شناسایی نقاط قوت و ضعف و بررسی تهدیدها و فرصتمی

 کشور گام بردارد.ورزش تنیس روی میز  
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 آموزش  دپارتمان یف : اهداف و وظااولفصل 

 : اهداف 1ماده 

 : کالن   اهداف 

 میز کشور روییستن یمنابع انسان یو تخصص یعموم یهاارتقاء سطح دانش و مهارت  .1

 میز روییس رشته تن یو کارکردها  یتعموم مردم نسبت به اهم یهایارتقاء آگاه . 2

 ی: اختصاص   اهداف 

 یالملل ین و ب  یمل یکردن چرخه آموزش مطابق با استانداردهاینهنهاد .1

 اطالعات   یو تکنولوژ یمجاز یاز فضا یمند هبهر .2

  یالملل  ینو ب  یمل ی آموزش ینخبگان و مراکز علم ین،متخصص یت از ظرف یمند هبهر .3

 و عموم مردم  یآموزش در نگرش منابع انسان  یتو اهم یگاهارتقاء جا .4

 

 یف : وظا 2ماده 

 آن  یو بروز رسان یون تنیس روی میز آموزش فدراس ی برنامه راهبرد ینتدو. 1

استانداردهاینهنهاد .2 اساس فرا  یآموزش  یکردن  آموزش  ین تدو  ی،آموزش  یازسنجین  یند بر  ی  اجرا  ی،برنامه 

 یآموزش یها یتاستاندارد فعال یینامه اجرا  یوه مطابق با ش یابیو نظارت و ارزش یآموزش برنامه

 یک نظام آموزش الکترون یسازیاده و پ (IT) اطالعات یاز تکنولوژ یریگبهره .3

دپارتمان توسعه و عملکرد  داخل و خارج از کشور و    یو آموزش  یو تعامل مستمر با مراکز علم  یهمکار  .4

 جهانی  یونفدراسپیشرفته 

 و دوره های مدرسی  و داوری  یگریکوتاه مدت مرب یهانامه دوره  یینآ  ینظارت بر حسن اجرا .5

 آموزش  یطهاز افراد متخصص در ح یریگبهره .6

 ...(مکتوب و یآموزش یداتتول ی،آموزش یعلم یهایلم ف) یعموم یآموزش یو انتشار محتوا یهته. 7
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برکل  یتهدا  یزی،ربرنامه .8 نظارت  ب  یمل  یشآموز  یها  یت فعال  یه و  مختلف    یهاکمیته    در  یالملل  ینو 

 یون  فدراس

 یونبه اهداف فدراس یلدر ن یآموزش یهایتفعال یانعکاس اثربخش . 9

 ی آموزش یهانمودن آموزش در سراسر کشور در دوره  . یکسان10

 ها شده در دورهدر دروس ارائه  یبازنگر . 11

 ی آموزش  یزیدفتر برنامه ر  یهامنطبق با دستورالعمل  یو علم  یو جلسات مختلف آموزش  ینارسم  یبرگزار .  12

 یو مقررات جار  ینبر اساس قوان یون به فدراس یارسال یمدارک آموزش یسازو همسان یبررس. 13

 و جوانان و آکادمی ملی المپیک  وزارت ورزش  یآموزش یزی و تعامل مستمر با دفتر برنامه ر یهمکار  .14

ها و مشارکت آن   همکاری  را باها  کمیته  یگرد  یآموزش  یازهایآموزش موظف است که ن  دپارتمان:  1  تبصره 

 .ید جهت اجرا مصوب و ابالغ نما  یتو در نها  ینتدو یزی،ربرنامه

 

 یالت : ساختار و تشکدوم فصل

 دپارتمان   یالت : تشک 3  ماده 

 :شاملآموزش  دپارتمان  ❖

 آموزش  یشورا ➢

 دپارتمان  یسرئ ➢

 دپارتمان یردب ➢

 دپارتمان: مختلف  یهابخش ❖

 آموزش مربیان ✓

 آموزش داوران   ✓

 آموزش عمومی  ✓
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 آموزش   دپارتمان   ی ها احراز پست   یط شرا   : 4ماده  

  یورزش  یهایونفدراس  ی و استخدام  ینامه اداریین آ  4به ماده    یت دپارتمان آموزش با عنا  یاعضا  یعموم  شرایط 

 :باشد  یم یلذ  شرح به

 

 ی: عموم   شرایط 

 ی اسالم  یدولت جمهور یتتابع -

 اسالم  ین مب ین و د یاسالم یاعتقاد به نظام جمهور -

 سال سن   26داشتن حداقل  -

 یان( آقا یبرا)خدمت  یاندارا بودن برگ پا -

 یو عدم اشتهار به فساد اخالق  یصالحمقامات ذ  یید با تا ییجزا یت نداشتن سابقه محکوم -

 به مواد مخدر یادعدم اعت -

 

 آموزش:    شورای 

آموزش  یعلم   یالتتشک س  یو  منظور  تع  گذارییاست به  مش   یینو  فدراسیونآموزش   هاییخط    یتفعال  ی 

و داوران و  و  دپارتمان  یسو شامل رئ  ید نمایم مربیان  استعدادیابی،  کارشناس خبره    6  رئیس کمیته های 

یون و در صورت تایید نهایی فدراسدبیر  آموزش به    دپارتمان  یسرئ  یشنهادبا پ  یان متخصصینباشد که از میم

 شوند.ی می معرف  به رئیس فدراسیونجهت صدور ابالغ 

 وظایف شورا: 

 ( شرکت در جلسات شورای آموزش 1

 ها جهت پیشبرد اهداف آموزشی ارائه نظرات و تحلیل( 2

 موزشی ارائه شده در شورای آموزش ظهار نظرهای کارشناسی جهت مطالب آ ( ا3
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 : دپارتمان   رئیس 

دپارتمان   یسرئ  عنوان  را به  یفرد  یط و دارای تجربه در امور آموزش، افراد واجد شرا  یاناز م یونفدراس  دبیر

   گردد.صادر میفدراسیون تنیس روی میز به رئیس فدراسیون پیشنهاد و پس از تائید ایشان ابالغ آموزش 

 

 یون: دپارتمان آموزش فدراس   یس رئ   ی اختصاص  شرایط 

 کارشناسی  تحصیلی مدرک حداقل  •

 داشتن تجربه و تخصص در امر آموزش  •

 میز رویرشته تنیس در  1درجه  یگری و داوریدارا بودن حداقل مدرک مرب  •

 

 :یون آموزش فدراس   یف رئیس دپارتمان وظا   شرح 

 یونفدراس دبیر یبا هماهنگ  یازمورد ن یدپارتمان و واحدها یالتتشک یسازمانده  .1

 چرخه استاندارد آموزش در سطح کشور یش و پا یریت مد  .2

تدوین شده در فدراسیون تنیس روی  نامه    ئینبر اساس آ  یآموزش  یمحتوا  یو بروزرسان  ینمشارکت در تدو .3

 میز 

آخر  .4 برنامه  یناخذ  و  محتوا  فدراس  یآموزش  یهادستاوردها،  بوم  ی جهان  یوناز  در ی و  آن    آموزش  کردن 

 یونفدراس

وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم و وزارت آموزش  و آموزش   یزیارتباط مناسب با دفتر برنامه ر یبرقرار .5

 و پرورش جهت پیشبرد اهداف آموزشی فدراسیون

 یونفدراس یهاکمیته  یر ارتباط مناسب با سا یبرقرار .6

 یک المپ یمل  کمیته آکادمیتعامل با  .7

   یاستان یهایئت و ه  یونفدراس ی آموزش یازهاین یید و تا یررسب .8

 فدراسیون تنیس روی میز  ییمنطبق با دستورالعمل اجرا یازسنجین یند فرآ یاجرا .9

 ی استان یها یئت آموزش ه کمیته عملکرد  یابینظارت و ارزش. 10

 ی استان یها یئت آموزش ه کمیته  جلسات ساالنه با یبرگزار .11
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تکم  یلتحل  ی،آموزش  یهادوره  یبرگزار  یهاینههز  یبررس .  12 مال  یلو   ی هایتفعال  یشنهادیپ  یجداول 

 به دبیر فدراسیون  هر سال ی درآموزش

 فدراسیونبراساس ضوابط اعالم شده  ینمدرس یو علم  یفن یت صالح یین و تع یبررس. 13

 یآموزش یندهایفرا یلتوسعه و تسه یبرا یمجاز  یاستفاده از فضا . 14

 سو با سامانه جامع اطالعات وزارت ورزش و جوانانهم  یبانک جامع اطالعات آموزش یلتشک .15

   یونفدراس  یسجهت امضاء رئ  ی صادر شده توسط دپارتمان آموزشهاینامه گواه  یهو ته یبررس .16

 یون فدراس یمدارک آموزش یه و امضاء کل یید تا. 17

 دپارتمانو اعضاء  یردب . پیشنهاد18

 آموزش  دپارتمانمکاتبات  یهکل یامضا .19

 ی جلسات آموزش یماتدر مصوبات و تصم یهماهنگ  یجادا .20

 ی زمان و مکان جلسات فوق العاده و ادوار یینتع .21

 

 : یون آموزش فدراس   دپارتمان   یر دب 

جهت صدور ابالغ  معرفی و در صورت تایید نهایی  یون فدراس دبیربه  ،انتخاب  دپارتمان آموزش یستوسط رئ 

 .شودی می معرفبه رئیس فدراسیون 

 

 ی: اختصاص  شرایط 

 داشتن تجربه در امور اجرایی  •

 میز رویرشته تنیس در  یگری و داوریدارا بودن حداقل مدرک مرب •

 :یر دب   یف وظا   شرح 

 ف محوله یآموزش متناسب با شرح وظا دپارتمان یرخانهدب یسازمانده •

 دستور جلسه  یهته •

 مصوبات یگیری صورت جلسات و پ  یهو ته  ی(بدون حق را)آموزش   یشرکت در جلسات شورا •

 محوله به کارشناسان  یفوظا  ینظارت بر حسن اجرا •
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 دپارتمان  یسبه رئ اقدامات انجام شده  یجاعالم نتا •

 جهت شرکت در جلسات دپارتماندعوت از اعضاء  •

 ی آموزش یهادوره ینو ناظر  ینمدرس ی،استان یهایئت الزم با ه یهایانجام هماهنگ  •

 

 

 

 

 :آموزش دپارتمانمجموعه  یرز یهابخش

 مربیان، داوران و آموزش عمومی 

  جهت صدور ابالغ  نهاییدپارتمان به دبیر فدراسیون پیشنهاد و در صورت تائید  یستوسط رئرئیس هر بخش  •

 ند. شوی می معرف یونفدراس یسرئ به

عضو با انتخاب رئیس بخش مربوطه، تایید رئیس دپارتمان و دبیر فدراسیون   4اعضاء هر زیرمجموعه شامل  •

 گردند. جهت صدور ابالغ به رئیس فدراسیون معرفی می 

 

 یف: وظا   شرح 

   یآموزش  یمحتوا یو بروزرسان ین مشارکت در تدو •

   یآموزش یهادستاوردها، محتوا و برنامه  ین آخر پیگیری •

 آموزش   یطهدر ح یکارشناس یهایلو تحل یشنهاداتارائه نظرات، پ •

 یونفدراس یآموزش یازهاین یید و تا  یبررس  •

 یجهمحوله تا حصول نت یف وظا یگیریپ •

 دپارتمان  یرو ارائه گزارشات اقدامات صورت گرفته به دب یهته •

 ...(مکتوب و یآموزش یداتتول ی،آموزش یعلم یهایلم ف) یعموم ی آموزش یو انتشار محتوا یهته •

 جلسات   یل تشک   ی : چگونگ 5  ماده 

 .شودیم یلتشک دپارتمان یسجلسات به درخواست رئ •
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های زیر مجموعه دپارتمان و رئیس  از بخشجلسات با حضور اعضاء شورای آموزش، رئیس هر یک   •

 گردد. های استعدادیابی، مربیان و داوران تشکیل می کمیته

 .یابد ی م یتجلسات با حضور دو سوم اعضا رسم •

 .اعضا مصوب خواهد شد  یت اتخاذ شده با موافقت اکثر یماتتصم •

 در جلسات  یدون حق راب یهمانتواند از کارشناسان مربوطه به عنوان میم دپارتماندر صورت لزوم  •

 به عمل آورد. دعوت

  و  شوند ی برگزار م یونفدراس دبیر آموزش و موافقت   دپارتمان یس رئ یشنهادالعاده با پفوق  یهاجلسه : 1  تبصره 

 .است  یادوار یهامصوبات جلسه  یطالعاده تابع شرافوق  یهاجلسه مصوبات

 

 ی : امور مال سوم فصل

 ی : امور مال 6  ماده 

 .باشد یم یورزش یهایون فدراس یو معامالت یمال ی، نامه اداریینتابع آ ین دپارتمانا  یمال مقررات

 بازنگری: 

های مسئولین بخششورای آموزش و  ،  دبیر فدراسیون، رئیس دپارتمان  یشنهادو به پ  یازنامه براساس نئینآ  این

 .گیردمیقرار   یمورد بازنگر دپارتمان آموزش فدراسیون

   

شش ماده در شورای آموزش نهایی و با تصویب فدراسیون تنیس روی میز  این آیین نامه در سه فصل و  ❖

 باشد.  االجرا می الزم   1399از آبان ماه  
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