فدارسیون ورزشهای همگانی

انجمن بازی های فکری

آی

ین نام

انجمن بازی های فکری
فدراسیون ورزش های همگانی
جمهوری اسالمی ایران

فصل اول :تعریف و اهداف
ماده -1تعریف:

انجمن ورزشی بازی های فکری تحت پوشش فدراسیون ورزش های همگانی ،انجمنی است صنفی ،تخصصی،
غیر سیاسی ،غیر انتفاعی و مستقل که از نیروهای متخصص و عالقمند به بازی های فکری تشکیل شدد اسدت و
تحت نظارت و با هماهنگی و رعایت ضوابط ،قوانین و مقررات ،اساسنامه و آئین نامه های اداری  ،مدایی و فندی
فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسالمی ایران انجام وظیفه می نماید و از این پس در این آئین نامده بده
اختصار "انجمن " نامید می شود.
ماده  -2اهداف:

 -1فراهم نمودن زمینه تعمیم و گسترش و ترویج بازی های فکری در سراسر کشور.
 -2تالش در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازی هدای فکدری اعدم ازم مددیران ،مدرسدان ،مربیدان و
داوران.
 -3ارتقای سطح فکری و سالمتی ذهنی اقشار و سنین مختلف  ،زنان و مردان جامعه با ترغیب حضور آنهدا
در این بازیها.
 -4ارتقای سطح کیفی و کمی بازی های فکری.
 -5ایجاد زمینه های الزم برای طراحی ،ساخت و تویید تجهیزات و یوازم بازی های فکری.
 -6ایجاد زمینه مناسب برای شرکت قهرمان ،مربیان ،داوران ،مدرسان و مدیران بازی های فکری در کنگر
ها و مسابقات بین ایمللی
 -7توسعه تعمیم و ساماندهی باشگا های بازی های فکری.
 -8آموزش مربیان و داوران جهت توسعه باز یهای فکری در کشور

ماده  -3شرح وظایف:

 -1تهیه و تدوین ضوابط و مقررات بازیها بر اساس قوانین فدراسیونها و انجمن های جهانی
 -2برگزاری مسابقات و جشنوار های (مناسبتی ،قهرمانی ،انتخابی و ییگ ) رد های سنی مختلف بصورت
سراسری و منطقه ایی در سراسر کشور

 -3برگزاری کالس های آموزشدی ،تدوجیهی  ،مربیگدری  ،داوری و کارگدا هدای آموزشدی در سراسدر
کشور.
 -4تهیه و تنظیم تقویم ورزشی عملیاتی ساالنه (مسابقات رقدابتی  ،آموزشدی  ،فرهنگدی  ،پهوهشدی ،بدرون
مرزی  ،اردوها و )...
 -5برقراری ارتباط و حضور فعال در مجامع و سمینارهای بین ایمللی  ،جهانی و آسیایی.
 -6تهیه گزارش از تصمیمات و رویدادها واخبار فدراسیون جهانی و آسیایی.
 -7تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی انجمن هدر سده مدا یدر بدار بدر اسداس تقدویم ورزشدی و باهمداهنگی
فدراسیون.
 -8هماهنگی و همکاری سازند با فدراسیون و کمیته های مختلف آن با هیئت ها و کمیته های ورزشی.
 -9کمر های فنی اجرایی به فدراسیون در اجرای مسابقات  ،جشنوار ها.
 -11تهیه با نر اطالعاتی از آمار ورزشکاران  ،مربیان  ،داوران و برنامه ها و فعاییتهای انجمن.
 -11تهیه و ارائه بیالن و گزارش مصور سه ماهه و ساالنه فعاییتهای انجمن به فدراسیون.
 -12تهیه ،تنظیم و توزیع رسانه های نوشتاری ،دیداری و شنیداری آموزشی مانندد کتدب،جزوات ،بروشدور،
بنر  ،فیلم و ...
 -13شرکت در جلسات و مجامع فدراسیون یا سازمان ها و ارگانهای ورزشی.
 -14برگزاری گردهمایی ساالنه با حضور روسای کمیته های متناظر استانی.
 -15بازدید از امکانات و فعاییت های بازی های فکری در استانها.
 -16طراحی و را اندازی پایگا اینترنتی انجمن بازی های فکری.
 -17برگزاری رقابتهای انتخابی و اردوهای تدارکاتی و در نهایت اعزام تیم ملی به مسابقات برون مرزی برابر
تقویم ورزشی فدراسیون آسیایی و جهانی.
 -18برآورد اعتبارات مورد نیاز اجرای فعاییت ها و برنامه های انجمن و پیش بینی منابع مایی فدراسیون.
 -19هماهنگی و تعامل با حامیان مایی و شرکای تجاری و سازمان ها و ارگانها بده منظدور تدامین مندابع مدایی
انجمن.
 -21تهیه ،تنظیم و نگه داری کلیه اسناد و مدارک اداری و مایی.
 -21گسترش باشگا های بازی های فکری.
 -22شناسایی و توسعه بازی های فکری جدید.

 -23ساخت و تویید بازی های فکری ایرانی.
 -24بررسی و تایید انواع بازی های فکری خارجی و حمایت از ساخت بازی های ایرانی.
تبصره  :1انجمن بازی های فکری هم اکنون تحت پوشش فدراسیون ورزش های همگانی است و کلیه برنامده
ها و فعاییت های خود را با هماهنگی و زیر نظر فدراسیون انجام می دهد.
فصل دوم  :ارکان و وظایف آن
ماده  – 4ارکان :
ارکان انجمن عبارتند از :

 .1رییس
 .2نایب رییس
 .3دبیر
 .4خزانه دار
 .5بازرس
 .6روسای کمیته ها
ماده  – 5کمیت های انجمن:

 .1کمیته پشتیبانی ومایی
 .2کمیته مسابقات و جشنوار ها
 .3کمیته فنی ورزشی
 .4کمیته آموزش
 .5کمیته روابط عمومی
 .6کمیته اقتصادی و بازایابی
 .7کمیته تحقیق و توسعه
 .8کمیته امور استانها
 .9کمیته بازی ها
.1-9

کمیته بازی های فکری پازیی

.2-9

کمیته بازی های رومیزی

.3-9

کمیته بازی های فکری مجازی

.4-9

کمیته بازی اتاق فرار

تبصره  : 2رئیس انجمن توسط رییس فدراسیون از بین افراد مطلع  ،متخصص  ،عالقمند و مدیر انتخاب و معرفی
می شود.
تبصره  3م سایر اعضاء انجمن به پیشنهاد رییس انجمن و موافقت رییس فدراسیون معرفی می شوند.
تبصره  :4احکام انتصاب رییس ،نایب رییس و دبیر انجمن به امضاء رئیس فدراسیون و سدایر اعضداء بده امضدای
رئیس انجمن تهیه و ابالغ می شوند.
تبصره  :5مدت انتصاب اعضاء انجمن  2سال می باشد که قابل تمدید است.
تبصره  :6بازرس و خزانه دار فدارسیون توسط رییس فدارسیون انتخاب و معرفی می شود.
تبصره  :7رییس انجمن می تواند به منظور حسن انجام امور جاری و بهر وری بیشتر از تخصص ها ،کمیته هدا را
برحسب ضرورت با هماهنگی فدراسیون و با مشارکت افراد ذیصالح تشکیل دهد .کمیته یا کمیته های دیگدری
را نیز جهت تشکیل به فدراسیون در صورت نیاز پیشنهاد نماید.
تبصره  :8با توجه به نوع بازی ها و عدم محدودیت جنسیتی نایب رئیس می تواند آقا یا خانم انتخاب شود.
ماده  – 6شرایط اعضای انجمن:

 .1تابعیت جمهوری اسالمی ایران .
 .2حسن شهرت و تقوا ونداشتن سوء سابقه کیفری .
 .3حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
 .4توان علمی و فنی مناسب با وظایف انجمن.
 .5سابقه فعاییت در ورزش .
ماده -7شرح وظایف:
بند :1-7رییس انجمن :

 .1شرکت در جلسات فدراسیون.
 .2تنظیم و ارائه برنامه های یکسایه انجمن .
 .3ارائه بیالن و گزارش فعاییتهای انجمن به فدراسیون.
 .4پیشنهاد سایر اعضای انجمن جهت صدور حکم به فدراسیون.
 .5اقدامات و پیگیری های الزم جهت تامین بودجه مورد نیاز فعاییتهای انجمن.
 .6امضای اسناد اداری و مایی انجمن.
بند  : 2-7نایب رییس :

 .1در غیاب رییس عهد دار امور جاریی انجمن می باشد.
بند :3-7دبیرانجمن :

 .1اجرای دستورات رییس انجمن.
 .2پیگیری امورات جاری انجمن.
 .3تهیه و تنظیم دستور  ،زمان و دعوتنامه های جلسات با هماهنگی رییس انجمن.
 .4شرکت مستمر در جلسات کمیته های فدارسیون و انجمن .
 .5تهیه و تدوین صورتجلسات انجمن و ارائه آن به فدراسیون.
 .6تهیه گزارش عملکرد انجمن برای فدراسیون .
 .7تنظیم برنامه ها و فعاییت ها ساالنه انجمن به صورت تقویم ورزشی عملیاتی و اعالم آن به فدراسیون.
 .8پیگیری مصوبات جلسات انجمن و فدراسیون.
 .9پیشنهاد و معرفی روسای کمیته ها به رییس انجمن.
بند : 4-7خران دار:

 .1خزانه دار توسط رییس فدارسیون از بین اعضای کمیته مایی فدراسیون معرفی و منصوب می شود.
 .2وظیفه خزانه دار نگهداری حسابها و تمهیدات حسابداری انجمن می باشد.
بند  :5-7بازرس :

 .1شرکت در جلسات هیات رییسه انجمن بعنوان نمایند فدراسیون.

 .2اظهار نظر در بار صحت اطالعات و گزارشات ارائه شد از سوی انجمن.
 .3بررسی و رسیدگی الزم بر روی اسناد اداری و مایی  ،مدارک و اطالعات مربوط به انجمن .
 .4اعالم هرگونه تخلف و تخطی از آئین نامه ها و دستورایعمل ها فدراسیون توسط اعضای انجمن .
بند  : -6-7روسای کمیت های انجمن:

 .1شرکت منظم و مستمر در جلسات انجمن براساس برنامه تنظیمی.
 .2ارائه نقطه نظرات کارشناسی در دستور جلسات.
 .3تهیه گزارش از مشکالت مختلف انجمن و ارائه راهکار برای حل آن.
 .4ارائه گزارش عملکرد امور کمیته مربوطه.
 .5شرکت در سمینارها و کنگر ها و نشست های علمی پیرامون موضوع انجمن.
 .6نظارت و ارزشیابی بر فعاییت کمیته .
 .7ارائه راهکارهای علمی جهت افزایش توان علمی و فنی انجمن و کمیته.
تبصره  :9رییس انجمن موظف است ظرف مدت یر ما آیین نامه داخلی کمیته هدای انجمدن را تهیده و جهدت
تصویب به فدراسیون ارسال نمایند.
فصل سوم  :مقررات اداری و پشتیبانی – مالی
ماده  : 8مقررات اداری وپشتیبانی :

بند  :1-8کلیه فعاییت های اداری و پشتیبانی انجمن بر اساس دستورایعمل ها و آیدین نامده هدای اداری پشدتیبانی
فدراسیون انجام می شود.
بند  : 2-8کلیه مکاتبات اداری و پشتیبانی انجمن به امضاء رییس انجمن و درغیاب آن به امضاء نایب رییس یدا
دبیر انجمن انجام می شود.
بند  :3-8ارزیابی و نظارت فعاییتهای اداری و پشتیبانی انجمن بعهد دبیر انجمن می باشد.
بند  : 4-8کلیه دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول انجمن متعلق فدراسیون بود و در صورت انحدالل انجمدن
طی صورتجلسه ای به فدراسیون تحویل داد می شود.
ماده  -9مقررات مالی:

بند  :1-9کلیه فعاییت های مایی انجمن بر اساس دستور ایعمل ها و آیین نامه هدای مدایی فدراسدیون انجدام مدی
شود.
بند  : 2-9بودجه انجمن از طریق منابع زیر تامین می شود.
 .1کمر های مایی فدراسیون .
 .2کمر های مایی سایرسازمان ها و ارگانهای دویتی و خصوصی .
 .3دریافت حق عضویت.
 .4قبول هدایا و کمر های مردمی اشخاص حقیقی و حقوقی.
 .5درآمد حاصل از قراردادهای جذب حامی مایی یا شرکای تجاری برنامه های فعاییت های انجمن.
 .6فعاییت های اقتصادی انجمن.
تبصره  : 10انجمن ماهیتاً غیر انتفاعی بود یذا فعاییت های درآمد زا صرفاً در صورت مرتبط بودن با اهداف آن و
پس از تصویب رییس فدراسیون مجاز می باشد و کلیه درآمد ها باید بحساب فدراسیون واریز گردد.
تبصره  : 11فدراسیون مجاز می باشد 21درصد درآمدهای انجمن را برای اجرای برنامه هدای عمدومی فدراسدیون
برداشت و هزینه نماید و کلیه فعالیت های مالی انجمن برابر آیین نامه مالی فدراسیون خواهد بود.
بند : 3 -9

انجمن می بایست گزارش فعاییت های ساالنه انجمن و ترازنامده آن را حدداک ر  45روز پدس از

پایان سال مایی در اختیار بازرس و خزانه دار فدراسیون قرار دهد.
بند  : 4-9اسنادمالی :

 .1اسناد مایی توسط رییس و خزانه دار انجمن امضاء می شود.
 .2حساب جاری با سه امضاء با معرفی فدراسیون به نام انجمن بازی های فکری افتتاح و اوراق آن با امضاء
رییس فدراسیون  ،رییس انجمن بازی های فکری و خزانه دار انجمن و مهر انجمن می باشد.
 .3کلیه امور مایی انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیالن آن در پایان سدال مدایی بده فدراسدیون ارائده
خواهد شد.
 .4کلیه درآمدهای انجمن باید به حساب جاری سه امضای انجمن واریز و هزینه ها از این حساب پرداخت
گردد.

 .5برای تامین هزینه های جاری در زمان معین (ماهانه) مقداری وجه نقدد تحدت عندوان تنخدوا در اختیدار
خزنه دار انجمن قرار داد خواهدشد.
فصل چهارم  :سایر مقررات
ماده  -10تغییر آئین نام :

هرگوندده تیییددر یددا اصددالح مددواد ایددن آیددین نامدده مجددازنمی باشددد و هددی مدداد جدیددد هددم نمددی تددوان بدده آن
اضددافه کددرد .مگددراین کدده موضددوع  21روز قبددل توسددط ریددیس انجمددن بدده آگدداهی ریددس فدراسددیون برسددد و
پددس از بررسددی هددای الزم وطددرح در جلسدده هیئددت رییسدده فدراسددیون بددا حددداقل دو سددوم آرای اعضددای
هیئت رییسه به تصویب برسد.
مااا

 : 11ایددن اسدداس نامدده در  4فصددل  11 ،مدداد  14 ،بنددد و  11تبصددر توسددط هیئددت رییسدده فدراسددیون

در تدداری

 ...../..../ ....بدده تصددویب رسددید  .مقررشددد بدده نحددو مقتضددی نسددخه ای از آن جهددت استحضددار

وزیددر محتددرم ورزش و جوانددان و ابددالغ بدده هیئددت هددای اسددتانها وشهرسددتانها و کلیدده مسددئوییت ذیددربط
فدراسیون ارسال شود.

