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چهاردهمین وبینار آموزشی
مپیککمیسیون همبستگی ال

روند توسعه ورزش بانوان: موضوع
16تا 14–بهمن 27چهارشنبه : زمان



روند توسعه ورزش زنان



ورزش زنان قبل از پیروزی انقالب اسالمی-

ورزش زنان پس از پیروزی انقالب اسالمی-
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تغییر نگرش منفی نسبت به فعالیت های ورزشی زنان-

ایجاد باور در جامعه و خانواده ها نسبت به ضرورت و اهمیت ورزش برای زنان-
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....تربیت نیروی انسانی مربی، داور، مدیر و -

قانونمند کردن فعالیت های انجمن های ورزشی زنان در مجلس شورای اسالمی-
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ورزش بانوانمعاوت جهت ایجاد ساختار در سطح -

تثبیت و درج برنامه های ورزشی زنان در برنامه ریزی کالن کشور  -

...(برنامه اول، دوم و سوم توسعه و )
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ایجاد فضای ورزشی خاص زنان در برنامه اول، دوم و سوم توسعه-

تخصیص ردیف اعتباری بودجه جهت ورزش زنان-
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، همدلی و همفکری بین سازمان تربیت بدنی وقت، وزارت آموزش و پرورش-

وزارت علوم، دستگاه های دولتی و نهادها

و الگو دهی ورزش زنان در جمهوری اسالمی ایران به دیگر کشورهای اسالمی-

زنان مسلمان جهان
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ش زنانتغییر نگرش رسانه های ورزشی نسبت به انعکاس اخبار فعالیت های ورز-

دیکی از دستاوردهای انقالب اسالمی ایجاد فدراسیون ورزش اسالمی زنان بو-
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توسعه ورزش همگانی

پس از پیروزی انقالب اسالمی



صدور مجوز برای فعالیت رشته های ورزشی جدید-

پیگیری فعالیت ورزشی زنان در استانها و شهرستانهای مختلف-
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فعال شدن باشگاه های ورزشی زنان در بخش خصوصی-

هماهنگی با ارگانها و نهادها برای فعال شدن بخش ورزش زنان-
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تربیت نیروی انسانی الزم در بخش ورزش-

توسعه ورزش آمادگی جسمانی در محالت، پارکها و مجامع ورزشی-
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برگزاری همایش های متعدد پیاده روی-

برگزاری مسابقات دوستانه در محالت، شهرستانها، استانها و کشور-
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برگزاری جلسات هماهنگی بین مسئولین و دستگاه های مختلف-

ایجاد تغییرات ساختاری مناسب برای ورزش زنان از جمله آموزش و پرورش،  -

...شهرداری ها و 
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اه ها برگزاری مسابقات اسالمی ورزش زنان و آماده سازی زنان در کانونها، باشگ-
و مراکز ورزشی برای حضور قویتر

...تی و فعال شدن تعداد کثیری از زنان در رشته های مختلف توپی، آبی، رزمی، راک-
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ساله کشوری5توجه به ورزش همگانی زنان در برنامه های -

و تخصیص اعتبارات همگانی بر اساس ارزیابی فعالیت فدراسیون ها و ادارات کل ورزش-

جوانان به تفکیک زنان و مردان
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توسعه ورزش قهرمانی

پس از پیروزی انقالب اسالمی



تشکیل انجمن های ورزشی بانوان-

تربیت مربیان کارآزموده برای هدایت تیم های ورزشی-
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تربیت داوران جهت امر قضاوت-

شوریبرگزاری منطقه ای مسابقات در سطح شهرستانها، استانها و قهرمانی ک-
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تشکیل لیگهای قهرمانی در رشته های مختلف-

ی زنانتاسیس شورای همبستگی ورزش اسالمی زنان و برگزاری مسابقات اسالم-
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شرکت در مجامع بین المللی جهت دریافت مجوز پوشش ورزشکاران-

شرکت در مسابقات بین المللی-
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تمهیدات الزمحضور در بازیهای آسیائی و تهیه انگیزه -

یته عضویت زنان در مجامع تصمیم گیری مثل شورای عالی ورزش و هیأت اجرائی کم-

ملی المپیک
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اختصاص اعتبارات خاص قهرمانی ویژه زنان-

قهرمانی شرکت در جلسات استانی جهت ترغیب مسئولین استانها برای توسعه ورزش-

زنان

25



برگزاری جلسات هماهنگی با نهادها و ارگانها جهت ارتقاء ورزش قهرمانی زنان-

ساله کشوری5توجه به ورزش قهرمانی زنان در برنامه های -
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کبرقراری عدالت در پرداخت پاداش و جایزه زنان ورزشکار در بازیهای آسیایی و المپی-

تالش در جهت برقراری حقوق و مزایای مساوی با مردان برای زنان در فدراسیون ها و        -

باشگاه های ورزشی
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ترغیب فدراسیون های ورزشی به حضور زنان در مسابقات بین المللی-

ن، حمایت از فدراسیون های ورزشی جهت حضور زنان در مسابقات قهرمانی آسیا، جها-

بازیهای آسیایی و المپیک
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تشویق زنان به کسب کرسی های بین المللی-

تشویق زنان به حضور توانمند در عرصه های مربیگری و داوری بین المللی-
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های مختلفبین المللی در رشته برگزاری مسابقات -

برگزاری مسابقات آسیائی و جهانی در رشته های مختلف-
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انتخاب زنان ورزشکار به عنوان پرچم دار در بازیهای آسیائی و المپیک-

تربیت مدیران ارشد برای اداره ورزش زنان در حوزه قهرمانی-
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تربیت سرمربیان تیم های ملی-

استفاده از مربیان زن توانمند خارجی-
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فعال شدن کمیسیون زنان ورزشی در کمیته ملی المپیک و پارالمپیک-

عضویت زنان در کمیسیون ورزشکاران المپیک-
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مسئولیت زنان در رأس برخی کمیسیون های المپیکی-

ورزش تخصیص اعتبارات قهرمانی بر اساس ارزیابی فعالیت فدراسیون ها و ادارات کل-

و جوانان به تفکیک زنان و مردان
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با تشکر از توجه شما


