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  ٢٧/٦/١٣٩٧                                                           ـ ه٥٥٦٨١/ت٨٤٤٣٠رهشما
در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلي نامه  تصويب

  گذاري در زمينه ارتقاي تندرستي مشي تعيين اهداف كالن و خط
  و نشاط زنان و دختران از طريق ورزش 

 وزارت آموزش و پرورش  ـو جوانان  وزارت ورزش
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک    يقات و فناوريوزارت علوم، تحقـ وزارت کشور ي 

ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم   يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ  اطالعات يوزارت ارتباطات و فناور

  ران يا ياسالم يجمهور يمايسازمان صدا و سـ  کشور  يامو استخد يسازمان ادار
  جمهور در امور زنان و خانواده سييمعاونت ر

 ٩/٢/١٣٩٧مورخ  ١٢٢٥٧شنهاد شماره يبه پ ٢١/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه هيأت
و هشتم قانون  يکصد و سيجمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل سييمعاونت ر

زن و  يل ستاد ملينامه تشک نيي) آ٣ماده ( يران و در اجرايا يماسال يجمهور ياساس
انقالب  يعال يشورا ٢١/٦/١٣٩٠/دش مورخ ٧٠٥٦/٩٠خانواده موضوع مصوبه شماره 

  تصويب کرد: يفرهنگ
ن اهداف کالن و ييملزم به تع يوزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلـ ١

 ق ورزشينشاط زنان و دختران از طر و يتندرست ينه ارتقايدر زم يگذاريمشخط
ه گزارش ساالنه يدولت است و اراهيأت د شده به مهر دفتر ييوست که تأيبه شرح جدول پ

تحقق  يبرا يزيرملزم به برنامه يياجرا يهاباشد و دستگاهيزن و خانواده م يبه ستاد مل
  مذکور هستند.  يهايمشاهداف و خط

ورزش  يآموزش يرفع کمبودها يست براوزارت آموزش و پرورش موظف اـ ٢
وزارت ورزش و جوانان نسبت به آموزش  يبا همکار ييژه در دوره ابتدايدختران به و

  د. ياقدام نما ييمعلمان دوره ابتدا يضمن خدمت ورزش برا
وزارت ورزش و جوانان نسبت به  يها) با همکاريق شهرداريوزارت کشور (از طرـ ٣

  د. يکشور اقدام نما يهاها در بوستانو پارک گام يتندرست يهاجاده شيافزا
    جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

 ق ورزشيو نشاط زنان و دختران از طر يتندرست يارتقا يبرنامه مل
 همکار يهادستگاه ياقدام مل يياجرا يراهبردها فيرد

و  يش دانش حرکتيافزا ۱
 يتندرست

و آموزش  سنجش قامت يطرح مل ياجراـ  
  حرکت

 يآمادگ ين شاخص (نرم)  ادواريتدوـ  
 ژه بانوانيو يمرتبط با تندرست يجسمان

 يمحور و خانوادگمحله يهاس ورزشيتأسـ  

س جمهور در امور ييمعاونت رـ 
  زنان و خانواده

وزارت بهداشت، درمان و ـ  
  يآموزش پزشک

  وزارت آموزش و پرورشـ  
  وزارت کشورـ  
قات و يوزارت علوم، تحقـ  

  يفناور
وزارت فرهنگ و ارشاد ـ  

  ياسالم
وزارت تعاون، کار و رفاه ـ  

  ياجتماع
   يمايسازمان صدا و سـ  

 رانيا ياسالم يجمهور
  سازمان برنامه و بودجه کشورـ  
 يو استخدام يسازمان ادارـ  

  کشور
اطالعات  يسازمان فناورـ  
 رانيا

۲ 
ورزش در  ينه سازينهاد

  نواده خا
 يج سبک زندگي(ترو

 بر حرکت) يمبتن

قه تا نشاط ي) دق۳۰( يبرنامه مل ياجراـ  
  يو تندرست

 يق فضاهاياز طر يت ورزشيآموزش فعالـ  
 يو گروه يجمع يهاو رسانه يمجاز

لم يعکس و ف يهاجشنواره يبرگزارـ  
 يخانوادگ يهاورزش

 يخانوادگ يورزش يهاجشنواره يبرگزارـ  

سهم ورزش در  شيافزا ۳
 اوقات فراغت بانوان

ژه يفراغت با ورزش (و يطرح مل ياجراـ  
  )يبانوان شاغل و عاد

 يسم) ورزشي(تور يتوسعه گردشگرـ  
، يرنوردي، کويگردعتيژه بانوان (طبيو

و  ي، اسب سواريرانلي، اتومبييمايپکوه
  )ييو روستا يک شهريره به تفکيغ
ن شاغل ورزش زنا يهاتيفعال يساماندهـ  

ق اصالح يکشور از طر يياجرا يهادر دستگاه
م ورزش يتوسعه و تعم ينامه چگونگنييآ

نامه شماره بيکارمندان دولت موضوع تصو
ـ مورخ ۱۸۳۲۷/ت ۶۱۰۵۶  ۴/۵/۱۳۷۶ه

  يان ورزشيمه اشتغال به مربيب ياعطاـ  
ح يتفر يجشنواره همگان ياجراـ  
 بانوان يورزش يدهايراميپ

۴ 

  
بانوان در  ش سهميافزا

استفاده از اماکن 
 يورزش

حضور بانوان به  يبرا يورزش يمناسب سازـ  
  يورزش يدادهايعنوان تماشاگر رو

بانوان از  يمندت بهرهيريمد يساماندهـ  
بانوان  يمندش ساعت بهرهي(افزا ياماکن ورزش

  )ياز اماکن ورزش
 يهاها و محلهش تعداد پارکيطرح افزا ياجراـ  

 )يژه مناطق شهريان (وبانو يورزش

۵ 
 يهاتوسعه ورزش

در مناطق  يراثيم
 يريو عشا ييروستا

بانوان  يورزش يهاطرح دهکده ياجراـ  
د بر حفظ و يبا تأک ييژه مناطق روستايو

 ژه بانوانيو يو محل يبوم يهايباز ياياح

۶ 
 يهاتوسعه ورزش در گروه

ماران ي(زنان باردار، ب  خاص
مندان و ن، ساليمعلول خاص،

 کودکان)

 يقيتطب يهاورزش يطرح مل ياجراـ  
ژه سالمندان، کودکان، زنان باردار، يو

 ماران خاصين و بيمعلول
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