منشور اخالقی واحد ورزش منطقه3
واحد ورزش اداره رفاه منطقه 3با ا ستعانت از الطاف الهی  ،اعتال  ،به عمق و گ سترش دادن ارز شهای ان سانی و دینی
در اندیشههه  ،عمو و وقتیت فئههاخو ا ال ی و برنامه ریری برای بهرتد رفتارفای فردی گروفی و ا تماعی و فرفنگ
سازی ،وقتیت و بهره مندی از فمدلی  ،وتانایی و اروقاء ا تدار عمتمی از طریق وت سعه نظم و فمچنین پیاده سازی
افداف فراگیر بعنتان چارچتب فعالیت تد در کلیه امتر ا رایی و ورزشی دانسته و با اصو دانستن مراعات فر یک از
شا صه فای ذیو از ستی فمکاران  ،به منشتر حاضر را سرلتحه برنامه فای تد میداند:

 -1ومام پرسنلی که در منطقه  ،متضتعیتی دارند در بسط و گسترش و ا رای مفاد این منشتر مسئتلیت داشته و
در رال آن متظف می باشند .
 -2رعایت شئتنات ا ال ی و متازین شرعی و عرفی و احترام به فرفنگ و ا الق عمتمی در چارچتب حقتق
شهروندی از وظایف فمکاران بتده و مراعات آن الرامی است .
 -3مربیان  ،سرپرستان  ،بازیکنان و کادر فنی و سایر فمکاران ،متظف به رعایت احترام به تانین انئراطی فستند .
 -4کلیه فمکاران و وماشاگران در مسابقات ،مسئتل و تابگتی رفتار و اعمال و گفتار تد تافند بتد .
 -5وعهد و والش مجدانه واحد ورزش هت وحقق افداف پیش بینی شده برای صعتد می باشد .
 -6وقتیت روحیه کارگروفی و داشتن مرام و منش پهلتانی در میادین ورزش .
 -7اروراط فتشمندانه  ،سالم  ،شایسته و صمیمانه با دیگر واحدفای ورزشی مناطق و سایر ورزشکاران .
 -8احساس مسئتلیت کلیه بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی نسرت به منطقه
 -9در نظر گرفتن منافع گروفی و ور یح منافع منطقه بر منافع شخصی
 -11مذمتم دانستن ورعیض به فر نتع و شکو آن در کلیه رفتارفای اداری  ،ورزشی فرفنگی و ا رایی منطقه
 -11رعایت کلیه ضتابط  ،تانین و دستترالعملها  ،و آخین نامه فای کمیته انئراطی
 -12پرفیر از فر گتنه ا دامی که احتمال بروز مخاطراوی را برای امعه ورزشی فرافم نماید .
 -13انجام فعالیتهای ورزشی طرق متازین الهی و ارزشهای انسانی و اسالمی در هت وحقق آرمانها و افداف منطقه
 -14ایجاد نظم و آرامش در محیط فای ورزشی و غیر ورزشی  ،صدا ت و متانت در گفتار و عمو
 -15والش در هت وتانمندسازی ورزش منطقه با ذب افراد وتانمند در چارچتب انتن و افداف منطقه
 -16رعایت کامو نظم و انئراط در ورود و روج
 -17حفظ استاندارد فای باالی آمادگی سمانی و حئتر در ومام ومرینات و مسابقات

