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 مقدمه

ز و جل که طاعتش موجب قربت است و هب شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون ربمی آید مفرح ذ ی را ع  ی دو نعمت است و رب هر نعمتی شکری واجب.ات. پس رد هر نفس منت خدا

 

ک که بیش از یکسال از توفیق خدمتگزاری در جامعه ارزشمند اسکی کشور گذشت برخود الزم این

همه شما برادران و خواهران گرانقدرم در راه  ناپذیرخستگیدریغ و دانم ضمن تشکر از زحمات بیمی

 توسعه این بخش از ورزش کشور، انتظارات اسکی کشور را از همه متولیان و زحمتکشان این عرصه در

های مدنظر همه ما. مطمئنا اعالم نمایم تا نقشه راهی باشد برای رسیدن به توفیقات و پیروزی 1401سال 

ها و پیشنهادات کاربردی آن عزیزان ولین امر با تمام وجود از برنامهدر این مسیر فدراسیون و مسئ

عه در سراسر کشور های تابها و هیئتاندرکاران در کمیتهیت خواهد نمود و پشتیبان همه دستحما

 خواهد بود.

گندهآی  ربانمه "امید است با شعار  ر، ران راه مرا به ه بتوانیم دوره ای نوین از شکوفایی "ماندگار انسجام، توسعه پایدا

 شاءاهلل.هم رقم بزنیم. ان 

 

 نظریان مادوانیعباس 

 فدراسیونرئیس 
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 کمیته استعدادیابی

 
 

 

 

 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 ونمعرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسی  .1

ای هراسیون به هیئتدجهت ابالغ از طرف ف حداکثر تا انتهای خردادماه جاری تهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال .2

 استانی

های استانی و تشریح های استعدادیابی هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .3

 با حضور رییس فدراسیون های سال جاریبرنامه

 تعیین زمان پیشنهادی برگزاری المپیاد استعدادیابی سال جاری .4

 های میزبانی مرحله نهایی المپیاد استعدادیابی در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه دریافت درخواست .5

 استانیهای افزایی ویژه مربیان استعدادیابی هیئتهای توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .6

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل های استعدادیابی هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .7

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مربوط )

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های استعدادیابی هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .8

 ازی فدراسیون مج

 به روز رسانی بانک استعدادهای اسکی کشور  .9

 های اسکی پایه سال جاریتعیین بسته تشویقی برترین .10

المللی در راستای های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .11

 تقویت و توسعه این گروه سنی 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .12
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 کمیته اخالق

 

 

 

 
 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401ار براینست تا در سال انتظ

  معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون .1

ای هتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فدراسیون به هیئت .2

 انیاست

 های استانیهای استانی به کمک روسای هیئتهای اخالق هیئتشناسایی و معرفی روسای کمیته .3

ای ههای استانی و تشریح برنامههای اخالق هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 افزایی ویژه جامعه اسکیی اخالقی توجیهی دانشهاتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .5

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های اخالقی هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .6

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11)

انتشار در سایت و فضاهای  های استانی جهتهای اخالقی هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .7

 مجازی فدراسیون 

 های توسعه اخالقی در ورزش اسکی کشور به روز رسانی بانک روسا و برنامه .8

 های اخالق ورزش اسکی در سال جاریتعیین بسته تشویقی برترین .9

ی در راستای المللهای موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .10

 تقویت و توسعه اخالق در ورزش اسکی کشور 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .11
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 کمیته آموزش

 

 

 

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون .1

ای هراسیون به هیئتدجاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف ف تهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال .2

 استانی

ای ههای استانی و تشریح برنامههای آموزش هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .3

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 ال جاریهای آموزشی ستعیین زمان پیشنهادی برگزاری دوره .4

 های آموزشی در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه های میزبانی دورهدریافت درخواست .5

 انیهای استافزایی ویژه مربیان، داوران، مسئولین و ... هیئتهای توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .6

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط موزش هیئتآهای های ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .7

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های آموزش هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .8

 مجازی فدراسیون 

 های آموزشی اسکی کشور به روز رسانی بانک دوره .9

 های آموزشی سال جاریهای دورهسته تشویقی برترینتعیین ب .10

المللی در راستای های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .11

 تقویت و توسعه این آموزش در فدراسیون 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .12
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 هاکمیته امور استان

 
 ف این کمیته دنبال شود:موارد ذیل از طر 1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

 هایراسیون به هیئتدتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف ف .2

 استانی

های سال جاری با حضور های استانی و تشریح برنامهجاری با روسای هیئت برگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال .3

 رییس فدراسیون

 های اسکیافزایی ویژه مربیان، ورزشکارن و مسئوالن هیئتهای توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .4

خردادماه  –نشست  11سائل مربوط )های استانی جهت بررسی و پیگیری مهای ماهیانه با روسای هیئتتعیین زمان نشست .5

 تا فروردین ماه( 

 تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی فدراسیون  .6

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .7

 های اسکی کشورو توسعه امور استان

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .8
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 کمیته انضباطی

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

ای هراسیون به هیئتدابالغ از طرف فهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ت .2

 استانی

 های مذکورهای اسکی کشور به کمک روسای هیئتهای انضباطی هیئتشناسایی و تعیین روسای کمیته .3

-ههای استانی و تشریح برنامهای انضباطی هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 دراسیونهای سال جاری با حضور رییس ف

ای هافزایی انضباطی ویژه مربیان، ورزشکارن و مسئوالن هیئتهای توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .5

 اسکی

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل های انضباطی هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .6

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مربوط )

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های انضباطی هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .7

 مجازی فدراسیون 

 های آموزشی انضباطی اسکی کشور به روز رسانی بانک روسا و دوره .8

المللی در راستای و بینهای موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی شناسایی ظرفیت .9

 تقویت و توسعه انضباطی اسکی کشور 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .10
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 یته پزشکیکم

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون .1

ای هسال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فدراسیون به هیئت تهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی .2

 استانی

ای ههای استانی و تشریح برنامههای پزشکی هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .3

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 ستانیهای اافزایی پزشکی ویژه مربیان استعدادیابی هیئتهی دانشهای توجیتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .4

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های پزشکی هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .5

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های پزشکی هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .6

 مجازی فدراسیون 

 به روز رسانی بانک مواد ممنوعه در ورزش جهت اطالع رسانی به ورزشکاران، مربیان و مسئوالن اسکی کشور  .7

فیس و سایر نهادهای  ورزشی، -فدراسیون پزشکی های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان،شناسایی ظرفیت .8

 المللی در راستای تقویت و توسعه این گروه سنی بینملی و 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .9
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 وتانسشککمیته پی

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون .1

 هایراسیون به هیئتدسال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف ف تهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی .2

 استانی

 های سال جاری با حضور رییس فدراسیونو تشریح برنامه کمیته اعضایبرگزاری یک نشست در تیرماه سال جاری با  .3

 در سال جاری  پیشنهادات پیشکسوتاندریافت  .4

 فروردین( تیر، آذر،  –نشست  3جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط ) کمیته ایاعضهای ماهیانه با تعیین زمان نشست .5

 جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی فدراسیون  تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .6

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .7
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 تحقیق و توسعهیته کم

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون .1

ای هسال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فدراسیون به هیئت هیه، تدوین و تصویب تقویم اجراییت .2

 استانی

ور های سال جاری با حضهای استانی و تشریح برنامههیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای  .3

 رییس فدراسیون

 اسکیویژه  پژوهشی -یه همایش ساالنه علمی تعیین سرفصل و تقویم برگزاری  .4

 جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی فدراسیون  تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .5

 جهت اطالع رسانی به ورزشکاران، مربیان و مسئوالن اسکی کشور  موضوعات پژوهشیبه روز رسانی بانک  .6

فیس و سایر نهادهای  ورزشی، -فدراسیون پزشکی های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان،شناسایی ظرفیت .7

 ژوهش در اسکیپالمللی در راستای تقویت و توسعه بینملی و 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .8

 

 

 

 

 



 

13 

 

 کمیته داوران

 
 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  رفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیونمع .1

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .2

 استانی

سال  هایهای استانی و تشریح برنامهاوران هیئتهای دبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .3

 جاری با حضور رییس فدراسیون

 های استانیافزایی ویژه داوران هیئتهای توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .4

 11) های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوطهای داوران هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .5

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست 

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی های داوران هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .6

 فدراسیون 

 به روز رسانی بانک داوران اسکی کشور  .7

 های داوری اسکی در سال جاریتعیین بسته تشویقی برترین .8

المللی در راستای تقویت ای موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینهشناسایی ظرفیت .9

 و توسعه داوران اسکی 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .10
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 امور بین الملل و دیپلماسی عمومیمیته ک

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  ه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیونمعرفی اعضا، شرح وظایف و برنام .1

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .2

 استانی

 های سال جاری با حضور رییس فدراسیونبرگزاری یک نشست در تیرماه سال جاری و تشریح برنامه .3

 افزایی ویژه ظرفیتهای دیپلماسی عمومی ورزش اسکیهای توجیهی دانشسرفصل و تقویم برگزاری دوره تعیین .4

 جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط  سفرای خارجیهای ساالنه با تعیین زمان نشست .5

 جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی فدراسیون  فصلیتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی  .6

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .7

 و توسعه بخش روستایی و عشایری اسکی

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .8
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 عشایری –کمیته روستایی 

 

 
 

 

 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  امه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیونمعرفی اعضا، شرح وظایف و برن .1

 هایهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئتت .2

 استانی

ح استانی و تشریهای هیئت روستایی و عشایریهای برگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .3

 های سال جاری با حضور رییس فدراسیونبرنامه

ای ههیئت های روستایی و عشایریروسای کمیتهافزایی ویژه های توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .4

 استانی

سائل و پیگیری م های استانی جهت بررسیهیئت روستایی و عشایریهای های ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .5

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مربوط )

های استانی جهت انتشار در سایت و هیئت روستایی و عشایریهای تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .6

 فضاهای مجازی فدراسیون 

 اسکی کشور  های روستایی و عشایریروسای کمیتهبه روز رسانی بانک  .7

 سال جاری دراسکی های روستایی و عشایری روسای کمیتههای تشویقی برترین تعیین بسته .8

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .9

 بخش روستایی و عشایری اسکیو توسعه 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .10
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 کمیته شهرنشینان

 
 

 

 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401در سال انتظار براینست تا 

  معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون .1

 هایراسیون به هیئتدتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف ف .2

 استانی

ای ههای استانی و تشریح برنامههای شهرنشینان هیئتنشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته برگزاری یک .3

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 تعیین زمان پیشنهادی برگزاری مسابقات شهرنشینان سال جاری .4

 یین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه های میزبانی مرحله نهایی مسابقات شهرنشینان در سال جاری و تعدریافت درخواست .5

 های استانیافزایی ویژه اعضای کمیته شهرنشینان هیئتهای توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .6

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های شهرنشینان هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .7

 ه تا فروردین ماه( خردادما –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های شهرنشینان هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .8

 مجازی فدراسیون 

 های شهرنشینان اسکی کشور به روز رسانی بانک روسای کمیته .9

 های اسکی شهرنشینان سال جاریتعیین بسته تشویقی برترین .10

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینیتشناسایی ظرف .11

 و توسعه شهرنشینان اسکی

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط   .12
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 کمیته حقوقی

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  محتوای کمیته در سایت فدراسیونمعرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی  .1

تهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فدراسیون به  .2

 های استانیهیئت

 های استانیهای استانی به کمک روسای هیئتهای حقوقی هیئتشناسایی و معرفی روسای کمیته .3

های استانی و تشریح های حقوقی هیئترماه سال جاری با روسای کمیتهبرگزاری یک نشست وبیناری در تی .4

 های سال جاری با حضور رییس فدراسیونبرنامه

 افزایی ویژه جامعه اسکیهای حقوقی توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .5

 بررسی و پیگیری مسائلهای استانی جهت های حقوقی هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .6

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مربوط )

های استانی جهت انتشار در سایت و های حقوقی هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .7

 فضاهای مجازی فدراسیون 

 های حقوقی در ورزش اسکی کشور های توسعه ظرفیتبه روز رسانی بانک روسا و برنامه .8

المللی در های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینناسایی ظرفیتش .9

 های حقوقی در ورزش اسکی کشورراستای تقویت و توسعه ظرفیت

 هایشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط   .10

 ذیربط
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 کمیته خیرین

 

 

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  ف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیونمعرفی اعضا، شرح وظای .1

ای هتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فدراسیون به هیئت .2

 استانی

 نیهای استاهای استانی به کمک روسای هیئتهای خیرین هیئتشناسایی و معرفی روسای کمیته .3

ای ههای استانی و تشریح برنامههای خیرین هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 افزایی ویژه جامعه اسکیهای خیرین ورزشیار توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .5

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های خیرین هیئتسای کمیتههای ماهیانه با روتعیین زمان نشست .6

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های خیرین هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .7

 مجازی فدراسیون 

 سعه خیرین در ورزش اسکی کشور های توبه روز رسانی بانک روسا و برنامه .8

 های خیرین ورزشیار ورزش اسکی در سال جاریتعیین بسته تشویقی برترین .9

المللی در راستای های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .10

 تقویت و توسعه خیرین ورزشیار در ورزش اسکی کشور 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .11
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 نگیکمیته فره

 
 

 

 

 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون .1

های هیئت تهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فدراسیون به .2

 استانی

 های استانیهای استانی به کمک روسای هیئتهای فرهنگی هیئتشناسایی و معرفی روسای کمیته .3

ای ههای استانی و تشریح برنامههای فرهنگی هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 افزایی ویژه جامعه اسکیهای فرهنگی توجیهی دانشبرگزاری دورهتعیین سرفصل و تقویم  .5

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های فرهنگی هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .6

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های فرهنگی هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .7

 مجازی فدراسیون 

 های توسعه فرهنگی در ورزش اسکی کشور به روز رسانی بانک روسا و برنامه .8

 های فرهنگی ورزش اسکی در سال جاریتعیین بسته تشویقی برترین .9

المللی در راستای ملی و بین های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهایشناسایی ظرفیت .10

 تقویت و توسعه فرهنگ ورزش اسکی کشور 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .11
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 کمیته فنی ورزشی

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

  معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون .1

ای هقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فدراسیون به هیئتتهیه، تدوین و تصویب ت .2

 استانی

 های استانیهای استانی به کمک روسای هیئتهیئت فنیهای شناسایی و معرفی روسای کمیته .3

ای هتشریح برنامه های استانی وهیئت فنیهای برگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 افزایی ویژه جامعه اسکیتوجیهی دانش فنیهای تعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .5

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط هیئت فنیهای های ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .6

 ه( خردادماه تا فروردین ما –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی هیئت فنیهای تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .7

 فدراسیون 

 در ورزش اسکی کشور  فنیهای توسعه به روز رسانی بانک روسا و برنامه .8

 ورزش اسکی در سال جاری فنیهای تعیین بسته تشویقی برترین .9

المللی در راستای جود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینهای موشناسایی ظرفیت .10

 ورزش اسکی کشور  فنیتقویت و توسعه 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .11

 

 



 

21 

 

 کمیته فنی مهندسی

 

 

 

 
 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 سانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز ر .1

ای هتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فدراسیون به هیئت .2

 استانی

 های استانیهای استانی به کمک روسای هیئتهیئتمهندسی  فنی نمایندگانشناسایی و معرفی  .3

ای ههای استانی و تشریح برنامههیئتمهندسی  فنی نمایندگانر تیرماه سال جاری با برگزاری یک نشست وبیناری د .4

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 اسکی نمایندگان فنی مهندسیافزایی ویژه توجیهی دانش فنیهای تعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .5

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل هیئت فنی مهندسی نمایندگانهای ماهیانه با روسای تعیین زمان نشست .6

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مربوط )

 های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهایهیئتمهندسی  فنی نمایندگانتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه  .7

 مجازی فدراسیون 

 در ورزش اسکی کشور  مهندسی فنیتوسعه های و برنامه نمایندگان فنی مهندسیبه روز رسانی بانک  .8

المللی در راستای های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .9

 ورزش اسکی کشور  مهندسی فنیتقویت و توسعه 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .10
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 کمیته مربیان

 
 

 

 

 

 

 دنبال شود: موارد ذیل از طرف این کمیته 1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .2

 استانی

ای سال ههای استانی و تشریح برنامههای مربیان هیئتای کمیتهبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روس .3

 جاری با حضور رییس فدراسیون

 های استانیافزایی ویژه مربیان هیئتهای توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .4

 11ری مسائل مربوط )های استانی جهت بررسی و پیگیهای مربیان هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .5

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست 

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی های مربیان هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .6

 فدراسیون 

 به روز رسانی بانک مربیان اسکی کشور  .7

 های مربیان اسکی در سال جاریتعیین بسته تشویقی برترین .8

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .9

 و توسعه مربیان اسکی کشور 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .10

 

 



 

23 

 

 کمیته مسابقات و لیگ

 

 

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 امه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون معرفی اعضا، شرح وظایف و برن .1

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .2

 استانی

 های استانی های استانی به کمک روسای هیئتهای مسابقات هیئتشناسایی و معرفی روسای کمیته .3

ای ههای استانی و تشریح برنامههای مسابقات هیئتگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیتهبر .4

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 تعیین زمان پیشنهادی برگزاری مسابقات در سال جاری .5

 ای تیرماه های میزبانی مسابقاتدر سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهدریافت درخواست .6

 های استانیهای مسابقات هیئتافزایی ویژه روسای کمیتههای توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .7

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل های مسابقات شگری هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .8

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مربوط )

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی های مسابقات هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .9

 فدراسیون 

 های مسابقات اسکی کشور به روز رسانی بانک روسا کمیته .10

 های مسابقات اسکی در سال جاریهای کمیتهتعیین بسته تشویقی برترین .11

المللی در راستای تقویت یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینهای موجود شناسایی ظرفیت .12

 و توسعه مسابقات اسکی

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .13
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 کمیته محیط زیست و گردشگری

 
 

 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 انی محتوای کمیته در سایت فدراسیون معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رس .1

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .2

 استانی

 های استانی های استانی به کمک روسای هیئتهای محیط زیست و گردشگری هیئتشناسایی و معرفی روسای کمیته .3

 های استانی وهای محیط زیست و گردشگری هیئتنشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیتهبرگزاری یک  .4

 های سال جاری با حضور رییس فدراسیونتشریح برنامه

 تعیین زمان پیشنهادی برگزاری گردهمایی و جشنواره محیط زیست و گردشگری در سال جاری .5

نواره محیط زیست و گردشگری در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا های میزبانی گردهمایی و جشدریافت درخواست .6

 انتهای تیرماه 

-های محیط زیست و گردشگری هیئتافزایی ویژه روسای کمیتههای توجیهی دانشتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .7

 های استانی

های استانی جهت بررسی و پیگیری هیئت های محیط زیست و گردشگریهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .8

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مسائل مربوط )

 های استانی جهت انتشار در سایتهای محیط زیست و گردشگری هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .9

 و فضاهای مجازی فدراسیون 

 یست و گردشگری اسکی کشور به روز رسانی بانک روسا و جشنواره های محیط ز .10

 های محیط زیست و گردشگری اسکی در سال جاریتعیین بسته تشویقی برترین .11

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .12

 و توسعه محیط زیست و گردشگری اسکی

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .13
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 کمیته نظارت و ارزشیابی

 

 

 

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .2

 استانی

های سال جاری با حضور های استانی و تشریح برنامهبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای هیئت .3

 رییس فدراسیون

 تعیین زمان پیشنهادی برگزاری نظارت و ارزشیابی عملکرد اسکی سال جاری .4

 های استانیتوجیهی روسای هیئت هایهای ارزیابی عملکرد، سرفصل و تقویم برگزاری دورهتعیین شاخص .5

خردادماه  –نشست  11های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط )های ماهیانه با روسای هیئتتعیین زمان نشست .6

 تا فروردین ماه( 

 جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی فدراسیون  تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .7

 های اسکی در سال جاریی برترینتعیین بسته تشویق .8

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .9

 و توسعه ورزش اسکی در کشور 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .10
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 کمیته همگانی

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون معرفی  .1

 هایهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئتت .2

 استانی

ای ههای استانی و تشریح برنامهی هیئتهای همگانبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .3

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 المللی اسکی سال جاریهای ملی، مناسبتی و بینتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .4

 های اسکی در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه های میزبانی جشنوارهدریافت درخواست .5

 های استانیهای همگانی هیئتهای توجیهی روسای کمیتهتقویم برگزاری دوره تعیین سرفصل و .6

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های همگانی هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .7

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی همگانی هیئتهای تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .8

 فدراسیون 

 های همگانی اسکی کشور ه روز رسانی بانک روسا و جشنوارهب .9

 سال جاری دراسکی های جشنوارههای تعیین بسته تشویقی برترین .10

المللی در راستای تقویت لی و بینهای موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای مشناسایی ظرفیت .11

  بخش همگانی ورزش اسکی در کشورو توسعه 

 های ذیربطشی اسکی برای اجرای مناسب برنامههای ورزهای رشتهکمیته ها وسایر کمیته موثر و مستمر باارتباط  .12
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 بخش دوم

 کمیته های ورزشی فدراسیون
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 کمیته اسنوبرد

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز  .1

 های استانیشناسایی و معرفی روسای کمیته در هیئت .2

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .3

 استانی

ای ههای استانی و تشریح برنامهی اسنوبرد هیئتهابرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 المللی اسکی اسنوبرد در سال جاریهای ملی، مناسبتی و بینتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .5

 نتهای تیرماه های اسکی اسنوبرد در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا اهای میزبانی جشنوارهدریافت درخواست .6

 های استانیهای اسنوبرد هیئتهای توجیهی روسای کمیتهتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .7

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های اسنوبرد هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .8

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی های اسنوبرد هیئتالکترونیکی ماهیانه کمیتهتدوین گزارش عملکرد  .9

 فدراسیون 

 های اسکی اسنوبرد کشور به روز رسانی بانک روسا و جشنواره .10

 های اسکی اسنوبرد در سال جاریهای جشنوارهتعیین بسته تشویقی برترین .11

المللی در راستای تقویت ارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینهای موجود یا نوین در وزشناسایی ظرفیت .12

 و توسعه بخش ورزش اسکی اسنوبرد در کشور 

 های ذیربطهای مذکور در برنامههای کمیتهگانه پشتیبانی برای برخورداری از ظرفیت 22های ارتباط مستمر با کمیته .13
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 کمیته آلپاین

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401ال انتظار براینست تا در س

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

 های استانیشناسایی و معرفی روسای کمیته در هیئت .2

 هایطرف فراسیون به هیئت تهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از .3

 استانی

ای سال ههای استانی و تشریح برنامههیئت آلپاینهای برگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 جاری با حضور رییس فدراسیون

 در سال جاری آلپاینالمللی اسکی های ملی، مناسبتی و بینتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .5

 در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه  آلپاینهای اسکی های میزبانی جشنوارهدریافت درخواست .6

 های استانیهیئتآلپاین های های توجیهی روسای کمیتهتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .7

 11جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط )های استانی هیئتآلپاین های های ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .8

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست 

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی هیئتآلپاین های تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .9

 فدراسیون 

 کشور آلپاین های اسکی به روز رسانی بانک روسا و جشنواره .10

 در سال جاریآلپاین های اسکی های جشنوارهبرترینتعیین بسته تشویقی  .11

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .12

 در کشور آلپاین و توسعه بخش ورزش اسکی 

 های ذیربطهای مذکور در برنامههای کمیتهفیتگانه پشتیبانی برای برخورداری از ظر 22های ارتباط مستمر با کمیته .13
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 پارااسکیکمیته 

 
 

 

 

 

 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .14

 استانی هایشناسایی و معرفی روسای کمیته در هیئت .15

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .16

 استانی

ای ههای استانی و تشریح برنامههای پارااسکی هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .17

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 المللی اسکی پارااسکی در سال جاریهای ملی، مناسبتی و بینتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .18

 های اسکی پارااسکی در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه های میزبانی جشنوارهدریافت درخواست .19

 های استانیپارااسکی هیئت هایهای توجیهی روسای کمیتهتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .20

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های پارااسکی هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .21

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11)

جازی ت و فضاهای مهای استانی جهت انتشار در سایهای پارااسکی هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .22

 فدراسیون 

 های اسکی پارااسکی کشور به روز رسانی بانک روسا و جشنواره .23

 های اسکی پارااسکی در سال جاریهای جشنوارهتعیین بسته تشویقی برترین .24

ت یالمللی در راستای تقوهای موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .25

 و توسعه بخش ورزش اسکی پارااسکی در کشور 

 های ذیربطهای مذکور در برنامههای کمیتهگانه پشتیبانی برای برخورداری از ظرفیت 22های ارتباط مستمر با کمیته .26
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 صحرانوردیکمیته 

 
 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 ف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون معرفی اعضا، شرح وظای .1

 های استانیشناسایی و معرفی روسای کمیته در هیئت .2

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .3

 استانی

ای ههای استانی و تشریح برنامههای صحرانوردی هیئتسال جاری با روسای کمیتهبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه  .4

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 المللی اسکی صحرانوردی در سال جاریهای ملی، مناسبتی و بینتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .5

 ل جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه های اسکی صحرانوردی در ساهای میزبانی جشنوارهدریافت درخواست .6

 های استانیهای صحرانوردی هیئتهای توجیهی روسای کمیتهتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .7

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های صحرانوردی هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .8

 تا فروردین ماه( خردادماه  –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های صحرانوردی هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .9

 مجازی فدراسیون 

 های اسکی صحرانوردی کشور به روز رسانی بانک روسا و جشنواره .10

 جاریهای اسکی صحرانوردی در سال های جشنوارهتعیین بسته تشویقی برترین .11

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .12

 و توسعه بخش ورزش اسکی صحرانوردی در کشور 

 یربطهای ذهای مذکور در برنامههای کمیتهگانه پشتیبانی برای برخورداری از ظرفیت 22های ارتباط مستمر با کمیته .13
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 چمنکمیته 

 
 

 

 

 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

 های استانیشناسایی و معرفی روسای کمیته در هیئت .2

 هایجاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت تهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال .3

 استانی

ال های سهای استانی و تشریح برنامههیئت چمنهای برگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 جاری با حضور رییس فدراسیون

 در سال جاریچمن المللی اسکی سبتی و بینهای ملی، مناتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .5

 در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه چمن های اسکی های میزبانی جشنوارهدریافت درخواست .6

 های استانیهیئتچمن های های توجیهی روسای کمیتهتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .7

 11های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط )هیئتچمن های میتههای ماهیانه با روسای کتعیین زمان نشست .8

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست 

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای مجازی هیئتچمن های تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .9

 فدراسیون 

 شور کچمن های اسکی به روز رسانی بانک روسا و جشنواره .10

 در سال جاریچمن های اسکی های جشنوارهتعیین بسته تشویقی برترین .11

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .12

 در کشور چمن و توسعه بخش ورزش اسکی 

 های ذیربطهای مذکور در برنامههای کمیتهی برخورداری از ظرفیتگانه پشتیبانی برا 22های ارتباط مستمر با کمیته .13
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 فری استایلکمیته 

 
 

 

 

 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

 های استانیی کمیته در هیئتشناسایی و معرفی روسا .2

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .3

 استانی

ای ههای استانی و تشریح برنامههای فری استایل هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 با حضور رییس فدراسیونسال جاری 

 المللی اسکی فری استایل در سال جاریهای ملی، مناسبتی و بینتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .5

 های اسکی فری استایل در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه های میزبانی جشنوارهدریافت درخواست .6

 های استانیهای فری استایل هیئتای توجیهی روسای کمیتههتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .7

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل مربوط های فری استایل هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .8

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11)

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای ئتهای فری استایل هیتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .9

 مجازی فدراسیون 

 های اسکی فری استایل کشور به روز رسانی بانک روسا و جشنواره .10

 های اسکی فری استایل در سال جاریهای جشنوارهتعیین بسته تشویقی برترین .11

المللی در راستای تقویت دهای ملی و بینهای موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهاشناسایی ظرفیت .12

 و توسعه بخش ورزش اسکی فری استایل در کشور 

 های ذیربطهای مذکور در برنامههای کمیتهگانه پشتیبانی برای برخورداری از ظرفیت 22های ارتباط مستمر با کمیته .13
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 اسکی کوهستانکمیته 

 
 

 

 
 

 طرف این کمیته دنبال شود:موارد ذیل از  1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

 های استانیشناسایی و معرفی روسای کمیته در هیئت .2

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .3

 استانی

های استانی و تشریح های اسکی کوهستان هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 های سال جاری با حضور رییس فدراسیونبرنامه

 المللی اسکی اسکی کوهستان در سال جاریهای ملی، مناسبتی و بینتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .5

 های اسکی اسکی کوهستان در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه های میزبانی جشنوارهرخواستدریافت د .6

 های استانیهای اسکی کوهستان هیئتهای توجیهی روسای کمیتهتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .7

ی استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل هاهای اسکی کوهستان هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .8

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مربوط )

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های اسکی کوهستان هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .9

 مجازی فدراسیون 

 ر های اسکی اسکی کوهستان کشوبه روز رسانی بانک روسا و جشنواره .10

 های اسکی اسکی کوهستان در سال جاریهای جشنوارهتعیین بسته تشویقی برترین .11

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .12

 و توسعه بخش ورزش اسکی اسکی کوهستان در کشور 

 های ذیربطهای مذکور در برنامههای کمیتهانه پشتیبانی برای برخورداری از ظرفیتگ 22های ارتباط مستمر با کمیته .13
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 اسکی موگولکمیته 

 
 

 موارد ذیل از طرف این کمیته دنبال شود: 1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

 های استانیو معرفی روسای کمیته در هیئت شناسایی .2

 هایتهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به هیئت .3

 استانی

های های استانی و تشریح برنامههای اسکی موگول هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 سال جاری با حضور رییس فدراسیون

 المللی اسکی اسکی موگول در سال جاریهای ملی، مناسبتی و بینتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .5

 در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه موگول های اسکی اسکی های میزبانی جشنوارهدریافت درخواست .6

 های استانیهای اسکی موگول هیئتهای توجیهی روسای کمیتهرگزاری دورهتعیین سرفصل و تقویم ب .7

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل های اسکی موگول هیئتهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .8

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مربوط )

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای اسکی موگول هیئتهای تدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .9

 مجازی فدراسیون 

 های اسکی اسکی موگول کشور به روز رسانی بانک روسا و جشنواره .10

 در سال جاریموگول های اسکی اسکی های جشنوارهتعیین بسته تشویقی برترین .11

المللی در راستای تقویت یس و سایر نهادهای ملی و بینهای موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فشناسایی ظرفیت .12

 در کشور موگول و توسعه بخش ورزش اسکی اسکی 

 های ذیربطهای مذکور در برنامههای کمیتهگانه پشتیبانی برای برخورداری از ظرفیت 22های ارتباط مستمر با کمیته .13
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 رولراسکی کمیته 

 
 

 یل از طرف این کمیته دنبال شود:موارد ذ 1401انتظار براینست تا در سال 

 معرفی اعضا، شرح وظایف و برنامه کمیته و به روز رسانی محتوای کمیته در سایت فدراسیون  .1

 های استانیشناسایی و معرفی روسای کمیته در هیئت .2

 هایهیئت تهیه، تدوین و تصویب تقویم اجرایی سال جاری حداکثر تا انتهای خردادماه جهت ابالغ از طرف فراسیون به .3

 استانی

های استانی و تشریح های اسکی رولراسکی هیئتبرگزاری یک نشست وبیناری در تیرماه سال جاری با روسای کمیته .4

 های سال جاری با حضور رییس فدراسیونبرنامه

 المللی اسکی اسکی رولراسکی در سال جاریهای ملی، مناسبتی و بینتعیین زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره .5

 های اسکی اسکی رولراسکی در سال جاری و تعیین میزبان نهایی تا انتهای تیرماه های میزبانی جشنوارهدریافت درخواست .6

 های استانیهای اسکی رولراسکی هیئتهای توجیهی روسای کمیتهتعیین سرفصل و تقویم برگزاری دوره .7

های استانی جهت بررسی و پیگیری مسائل سکی هیئتهای اسکی رولراهای ماهیانه با روسای کمیتهتعیین زمان نشست .8

 خردادماه تا فروردین ماه(  –نشست  11مربوط )

های استانی جهت انتشار در سایت و فضاهای های اسکی رولراسکی هیئتتدوین گزارش عملکرد الکترونیکی ماهیانه کمیته .9

 مجازی فدراسیون 

 رولراسکی کشور  های اسکی اسکیبه روز رسانی بانک روسا و جشنواره .10

 های اسکی اسکی رولراسکی در سال جاریهای جشنوارهتعیین بسته تشویقی برترین .11

المللی در راستای تقویت های موجود یا نوین در وزارت ورزش و جوانان، فیس و سایر نهادهای ملی و بینشناسایی ظرفیت .12

 و توسعه بخش ورزش اسکی اسکی رولراسکی در کشور 

 های ذیربطهای مذکور در برنامههای کمیتهگانه پشتیبانی برای برخورداری از ظرفیت 22های کمیته ارتباط مستمر با
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 1401رد سال   ان شاءالله 

 

 با شعار

 ماندگار انسجام، توسعه پایدار، رانگندهآی برنامه 

 

 منشاء آثار شایسته برای جامعه ارزشمند اسکی ایران عزیز باشیم.
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 مادوانیعباس نظریان 
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