
 آیین نامھ عمومي مسابقات ورزشي دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي

    

دانشجویان در یكي از راھھاي تعمیم و گسترش ورزش، برگزاري مسابقھ ھاي ورزشي است كھ در آن ضمن از فعالیتھاي پرورشي و مشاركت 
رشتھ ھاي مختلف ورزشي بھ زحمات مربیان ورزش و امر آموزشي ارج نھاده مي شود و ورزشكاران دانشجو نیز ارزیابي شده و شناخت 

لذا تدوین ضوابط و مقررات متناسب جھت برقراري . ورزشكاران با استعداد بھ منظور تأمین پیشتوانھ تیمھاي قوي در سطح كشور میسر مي گردد
  . ابت سالم ضروري بوده و مسابقھ ھاي رسمي ورزشي بین دانشجویان طبق مفاد این آیین نامھ بھ طرز مطلوبي انجام مي پذیردرق

  تعریف 

آیین نامھ عمومي مسابقھ ھاي ورزشي دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي شامل ضوابط و مقرراتي است كھ بھ منظور ایجاد نظم در برگزاري 
بھ جاي مسابقھ ھاي ورزشي دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي استفاده مي » مسابقھ « در این آیین نامھ از واژه . گردیده استمسابقھ ھا تدوین 

  . شود

  . مسابقھ ھا طبق مقررات بین المللي و ضوابط داخلي با رعایت موازین و شئون اسالمي انجام مي پذیرد – 1ماده 

آیین نامھ تحت نظارت   این 1و مؤسسات آموزش عالي بھ تفكیك براي خواھران و برادران برابرماده مسابقھ ھاي داخلي دانشگاھھا  - 2ماده 
  . انجمنھاي ورزشي ذیربط برگزار خواھد شد

دانشجویان كھ بھ منظور شركت در مسابقات جھاني و بین المللي در اردوھا تداركاني و انتخاباتي كھ از طرف اداره كل تربیت بدني  – 3ماده 
رگزار مي گردد حضور دارند در صورتي كھ این فعالیتھا یا امتحانات تداخل داشتھ باشد معاونین آموزشي دانشگاھھا ھمكاري الزم در مورد ب

  . امتحانات و موجھ نمودن غیبتھاي دانشجویان ورزشكار را بھ عمل مي آورند

مایند كھ بر طبق آیین نامھ آموزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دانشجویاني مي توانند در مسابقات ورزشي دانشگاھھا شركت ن – 4ماده 
  . دانشجوي رسمي شناختھ شده باشند

شركت دانشجویان سایر مؤسسات آموزشي عالي كھ از طریق كنكور سراسري پذیرفتھ شده اند با رعایت كلیھ ضوابط و مقررات و :  1تبصره 
  . بالمانع است موافقت اداره كل تربیت بدني در مسابقات رسمي

دانشجویان خارجي كھ دوره زبان را مي گذرانند . ( در مسابقھ ھا بالمانع است 4شركت دانشجویان خارجي باتوجھ بھ شرایط ماده :  2تبصره 
  ). دانشجو محسوب نخواھند شد

نتخابي از بین یكي از گروھھاي سھ گانھ مقرراست در ھر رشتھ ورزشي تیم دانشگاه پیام نور پس از انجام مسابقات منطقھ اي یا ا:  3تبصره 
  ). گروه ورزشي، طبقھ بندي گردیده اند 3گانھ دانشگاھھاي پیام نور در قالب  10مناطق . ( انتخاب و بھ مسابقات سراسري دانشگاھھا اعزام گردد

و امضاء معاون آموزشي دانشگاه رسیده جھت معرفي نامھ كھ بھ تأیید     داشتن كارت تحصیلي با برچسب ثبت نام ترم مربوطھ و ارایھ – 5ماده 
  . شركت در مسابقھ ھاي داخلي الزامي است

دانشجویاني كھ در نیمسال اول فارغ التحصیل مي شوند تا آخر اسفندماه ھمان سال و دانشجویاني كھ در تیرماه فارغ التحصیل مي شوند :  1تبصره 
  . تا اول مھر ماه حق شركت در مسابقات را دارند

دانشجویاني كھ بھ دالیل مشكالت آموزشي و انضباطي از تحصیل منع گردیده یا در مرخصي تحصیلي بھ سر مي برند، حق شركت در :  2ره تبص
  . مسابقات را ندارند

  . در صورت فقدان یا مخدوش بودن كارت دانشجویي معرفي نامھ رسمي عكس دار از سوي آموزش دانشگاه متبوع مالك خواھد بود:  3تبصره 

  . دانشجویاني حق شركت در مسابقھ ھا را دارند كھ از نظر سالمت و تندرستي بھ تأیید پزشك معتمد دانشگاه مربوطھ رسیده باشند – 6ماده 

  . دانشجویان میھمان مي بایست از دانشگاه محل تحصیل در مسابقات رسمي شركت نمایند – 7ماده 



  . شرطي مي تواند در مسابقھ شركت نمایند كھ دانشجویان تمام وقت دانشگاه میزبان باشددانشجوي میھمان بھ :  1تبصره 

  . دانشجویاني كھ ترم تابستاني را در غیر از دانشگاه خود مي گذرانند دانشجوي میھمان محسوب نخواھند شد:  2تبصره 

اشت دانشجویان میھمان مجاز ھستند تا ادامھ مسابقات را از دانشگاه در مسابقات رفت و برگشت كھ تا پایان سال تحصیلي ادامھ خواھد د:  3تبصره 
  . مبدأ شركت نمایند

    

  مقررات بازیھا و شرایط شركت كنندگان   

  . در مسابقھ ھاي قھرماني دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي كشور ھر دانشجو حق شركت در حداكثر دو رشتھ ورزشي را دارد – 8ماده 

  . یاني كھ تیم ھاي ورزشي را بھ نحوي مربیگري مي نمایند باید واجد شرایط و آگاه بھ امور ورزشي رشتھ مورد نظر باشندكلیھ مرب – 9ماده 

  . مربیان تیم ھاي ورزشي باید داراي تحصیالت دانشگاھي در رشتھ تربیت بدني و یا كارت مربیگري معتبر باشند: تبصره 

ضاء رسمي دانشگاه مربوطھ بوده و مسؤولیت كامل دانشجویان در طول اردو و مسابقھ ھا بھ عھده وي سرپرست تیم اعزامي باید از اع – 10ماده 
  . مي باشد

در مسابقاتي كھ بھ صورت متمركز در چند رشتھ و المپیادھاي ورزشي بایستي ھر دانشگاه عالوه بر سرپرست ھر تیم یك نفر بھ عنوان : تبصره 
  . نمایدسرپرست كل كاروان تعیین و معرفي 

  . سرپرست و مربي تیم شركت كننده، حق شركت بھ عنوان ورزشكار و یا قضاوت در آن دوره از مسابقھ ھا را ندارند – 11ماده 

  .در ھر دوره از مسابقھ ھا یک فرد نمی تواند مربیگری بیش از یک تیم را عھده دار باشد:  1تبصره 

  . مسابقھ ھا یک فرد نمی تواند سرپرستی بیش از یک تیم را عھده دار باشددر ھر دوره از :  2تبصره 

  .سرپرستان ، مربیان و کلیھ ورزشکاران موظفند مقررات و نظم میادین و اردوھای ورزشی را رعایت نمایند – 12ماده 

  . ھ دانشگاھھا ابالغ خواھد شدشرح وظایف سرپرستان و مربیان تیم ھای ورزشی طی آیین نامھ جداگانھ ای تعیین و ب: تبصره 

  .ھرگونھ پیشنھاد و انتقاد مربوط بھ اردو و مسابقھ بایستی فقط از طریق سرپرست مربوطھ بھ مسؤولین ذیربط منعکس گردد – 13ماده 

شگاه مربوطھ مشخص کلیھ شرکت کنندگان در مسابقات باید ملبس بھ لباس متحد الشکل ورزشی باشند کھ بر روی آن نام یا نشان دان – 14ماده 
  .شده باشند

  . برای شرکت در مسابقات دانشگاھھا الزامی است cm 175 cm x  100ھمراه داشتن پرچم یا آرم دانشگاه مربوطھ با ابعاد  – 15ماده 

ورزشکاران  ارایھ کارت شرکت در مسابقات با فھرست ورزشکاران بھ سرپرست مسابقھ ھا الزامی است در غیر اینصورت از شرکت – 16ماده 
  . درمسابقھ ھا جلوگیری بھ عمل خواھد آمد

  . مدت اعتبار کارت برای ھمان دوره از مسابقات خواھد بود:  1تبصره 

  . کلیھ موارد مربوطھ بھ امور فنی مسابقات طی آیین نامھ جداگانھ، قبل از اجراء ھر مسابقھ تھیھ و بھ دانشگاھھا ابالغ خواھد شد:  2تبصره 

    

   مالی امور  



دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی موظفند براساس تقویم ارسالی از سوی اداره کل تربیت بدنی وزارتخانھ اعتبارات الزم برای  – 17ماده 
  . شرکت در مسابقھ ھای سراسری و المپیاد را پیش بینی نماید

یین نامھ پرداخت حق الزحمھ مصوبھ شورای عالی تربیت حق الزحمھ کادر برگزاری مسابقھ با موافقت اداره کل تربیت بدنی طبق آ – 18ماده 
  . بدنی و ورزش دانشگاھھا پرداخت می گردد

    

  وظایف میزبان مسابقات   

  . محل برگزاری مسابقھ ھا با توافق اداره کل تربیت بدنی وزارتخانھ و دانشگاه متقاضی در مدت زمان مقرر تعیین می گردد -19ماده 

  : پیش بینی ھای الزم در زمینھ امور بھداشتی و درمانی برای ورزشکاران و کادر برگزاری مسابقات قھرمانی دانشگاھھای کشور  – 20ماده 

  . ایجاد درمانگاه در محل اردو ) الف 

  . پیش بینی پزشک و پزشکیار) ب 

  . تھیھ وسایل کمکھای اولیھ در محل مسابقھ ) ج 

  . تانھای مجاور محل مسابقات کھ دارای تخصصھای مختلف باشندھماھنگی با بیمارس) د 

  . پیش بینی وسیلھ نقلیھ موتوری و آمبوالنس) ه 

    ..... )مکان مسابقھ ھا، دستشویی، حمام ، خوابگاه، رستوران و ( کنترل محل اردو و مسابقھ ھا از نظر بھداشت ) و 

  . تدارک اماکن و تأسیسات مناسب ھر رشتھ ورزشی) ز 

  . تأمین خوابگاه و تغذیھ مناسب ھر رشتھ ورزشی) ح 

  . تدارک و نشر بولتن، ارسال اخبار مسابقات بھ رسانھ ھای گروھی، ثبت و ضبط آمار شرکت کنندگان) ط 

  . برگزاری مسابقھ   پیش بینی وسایل رفت و برگشت عوامل اجرایی و ورزشکاران در ایام) ی 

  . پیش بینی برق اضطراری ) ک 

    

  ایز و یادبودھا جو

جوایز باید ارزش معنوی داشتھ و منطبق با مقررات آماتوریسم باشد بھ ورزشکاراتی کھ در مسابقھ ھای انفرادی یا تیمی مقامھای اول ،  – 21ماده 
  . دانشگاھھای کھ مقامھای اول ، دوم و سوم را کسب نموده اند جام و حکم اھدا می گردددوم و سوم را کسب نموده اند، حکم ، مدال و بھ 

نحوه اعطاء مدال بھ تیم ھا و افراد و نحوه محاسبھ آنھا در ھر رشتھ توسط اداره کل تربیت بدنی طی آیین نامھ جداگانھ ای تعیین و :  1تبصره 
  . ابالغ خواھد شد

ھایی کھ بھ تیمھای شرکت کننده اعطاء می گردد می بایست در تربیت بدنی دانشگاه یا مؤسسھ مربوط ضبط و کلیھ یادبودھا وجام:  2تبصره 
  . نگھداری شود

  . بھ سرپرستان و مربیان تیم ھای اول تا سوم حکم اھداء می شود – 22ماده 



  . مقتضی تشویق و قدردانی بھ عمل خواھد آمد از دانشجویانی کھ رکورد قھرمانی کشور یا دانشگاه را بھبود بخشند بھ نحو – 23ماده 

تبصره در چھارمین شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی کشور  20ماده و  24این آیین نامھ در  – 24ماده 
  . بھ تصویب رسید 22/9/74مورد تجدید نظر واقع و جایگزین آیین نامھ قبلی قرار گرفت و در تاریخ 

   

  


