
آئين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش «
  »عالي 

  کليات : فصل اول
  

  :مقدمه
يکي از راههاي تعميم و گـسترش ورزش، برگـزاري مـسابقه هـاي ورزشـي اسـت کـه در آن                      
ضــمن حمايــت از فعاليــت هــاي پرورشــي و مــشارکت دانــشجويان در رشــته هــاي مختلــف    

امر آموزشي ارج نهـاده مـي شـود و ورزشـکاران دانـشجو              ورزشي به زحمات مربيان ورزش و       
نيز ارزيابي شده و شناخت ورزشکاران با استعداد به منظور تامين پـشتوانه تيمهـاي قـوي در       

لـذا تـدوين ضـوابط و مقـررات متناسـب جهـت برقـراري رقابـت                 . سطح کشور ميسر مي گردد    
طبق مفاد اين آئين نامه     سالم ضروري بوده و مسابقه هاي رسمي ورزشي بين دانشجويان           

  . به طرز مطلوبي انجام مي پذيرد
  
  : تعريف 

آئين نامه عمـومي مـسابقه هـاي ورزشـي دانـشگاهها و موسـسات آمـوزش عـالي شـامل                     
. ضوابط و مقرراتي است که به منظور ايجاد نظم در برگزاري مسابقه ها تدوين گرديده اسـت                 

ابقه هاي ورزشـي دانـشگاهها و موسـسات         به جاي مس  » مسابقه«در اين آئين نامه از واژه       
  .آموزش عالي استفاده مي شود

  
  :١ماده

مسابقه ها طبق مقررات بين المللي و ضوابط داخلـي بـا رعايـت موازيـت و شـئون اسـالمي                     
  . انجام مي پذيرد

  
  :٢ماده

مــسابقه هــاي داخلــي دانــشگاها و موســسات آمــوزش عــالي بــه تفکيــک بــراي خــواهران و 
 اين آئين نامه تحت نظـارت انجمـن هـاي ورزشـي اداره کـل تربيـت بـدني               ١ده  برادران برابر ما  

  . وزارت علوم،تحقيقات و فناوري برگزار خواهد شد
  :٣ماده

  
دانشجوياني که به منظور شرکت در مسابقات جهاني و بين المللي در اردوهاي تـدارکاتي و                

 دارنـد در صـورتيکه ايـن        انتخابي که از طـرف اداره کـل تربيـت بـدني برگـزار مـي گـردد حـضور                   
فعاليتها با امتحانات تداخل داشته باشـد معـاونين آموزشـي دانـشگاهها همکاريهـاي الزم در                 

  . مورد امتحانات و موجه نمودن غيبتهاي دانشجويان ورزشکار را بعمل مي آورند
  :۴ماده

  
آئـين  دانشجوياني مي توانند در مسابقه هاي ورزشي دانشگاهها شرکت نمايند که بر طبق              
  . نامه آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجوي رسمي شناخته شده باشند

  
شرکت دانشجويان ساير موسسات آموزش عالي که از طريق کنکور سراسـري پذيرفتـه              ): ١تبصره

شده اند با رعايـت کليـه ضـوابط و مقـررات و موافقـت اداره کـل تربيـت بـدني در مـسابقات رسـمي                           
  . بالمانع است

  



 ٢

.  در مـسابقه هـا بالمـانع اسـت    ۴ شرکت دانشجويان خارجي بـا توجـه بـه شـرايط مـاده             ):٢بصرهت
  ).دانشجويان خارجي که دوره زبان را مي گذرانند دانشجو محسوب نخواهند شد(
  

مقرر است در هر رشته ورزشي تيم دانشگاه پيام نور پـس از انجـام مـسابقات منطقـه                   ): ٣تبصره  
ي از گروههاي سه گانه انتخاب و به مسابقات سراسري دانشگاهها اعـزام             اي يا انتخابي از بين يک     

  ). گروه ورزشي، طبقه بندي گرديده اند٣ گانه دانشگاههاي پيام نور در قالب ١٠مناطق . (گردد
  

  : ۵ماده
داشتن کارت تحصيلي يا برچسب ثبت نام تـرم مربوطـه و ارائـه معرفـي نامـه کـه بـه تائيـد و                         

  .  دانشگاه رسيده جهت شرکت در مسابقات داخلي الزامي استامضاء معاون آموزشي
  

دانشجوياني کـه در نيمـسال اول فـارغ التحـصيل مـي شـوند تـا آخـر اسـفند مـاه                ): ١تبصره
همان سال و دانشجوياني که در تيرماه فارغ التحصيل مي شوند تا اول مهرماه حـق شـرکت                  

  . در مسابقات را دارند
  

 داليل مشکالت آموزشي و انضباطي از تحصيل منع گرديده يـا             دانشجوياني که به   ):٢تبصره
  . در مرخصي تحصيلي به سر مي برند حق شرکت در مسابقات را ندارند

  
در صورت فقدان و مخدوش بودن کارت دانشجويي معرفي نامه رسمي عکس دار             ): ٣تبصره

  . از سوي آموزش دانشگاه متبوع مالک خواهد بود
  

  :۶ماده
شرکت در مسابقه هـا را دارنـد کـه از نظـر سـالمت و تندرسـتي بـه تائيـد                      دانشجوياني حق   

  . پزشک معتمد دانشگاه مربوطه رسيده باشند
  

  .داشتن کارت بيمه روزشي براي شرکت در کليه مسابقات الزامي است): ١تبصره
  

  :٧ماده
دانــشجويان ميهمــان مــي بايــست از دانــشگاه محــل تحــصيل در مــسابقات رســمي شــرکت 

  . نمايند
  

دانشجوي ميهمـان بـه شـرطي مـي توانـد در مسـسابقه هـا شـرکت نمايـد کـه                      ): ١تبصره
   .باشد دانشگاه ميزبان دانشجوي تمام وقت

  
دانشجوياني که ترم تابستاني را در غير از دانشگاه خود مـي گذراننـد دانـشجوي         ): ٢تبصره

  . ميهمان محسوب نخواهند شد
  

ايـان سـال تحـصيلي ادامـه خواهـد داشـت            در مـسابقات رفـت وبرگـشت کـه تـا پ           ): ٣تبصره
  . دانشجويان ميهمان مجاز هستند تا ادامه مسابقات را از دانشگاه مبداء شرکت نمايند

  
  
  
  



 ٣

  مقررات و بازيهات و شرايط شرکت کنندگان : فصل دوم
  

  :٨ماده
در مسابقه هاي قهرماني دانشگاهها و موسـسات آمـوزش عـالي کـشور هـر دانـشجو حـق         

  .  دو رشته ورزشي را داردشرکت در حداکثر
  

در صــورتيکه مــسابقات قهرمــاني دانــشگاهها بــه صــورت المپيــاد و چنــد رشــته    ): ١تبــصره
  . همزمان برگزار گردد، هر دانشجو فقط حق شرکت در يک رشته ورزشي را دارد

  
  :٩ماده 

اه کليه مربياني که تيم هاي ورزشي را به نحوي مربيگري مي نمايند بايد واجـد شـرايط و آگـ                   
  . به امور ورزشي رشته مورد نظر باشند

  
مربيان تيم هاي ورزشي بايد داراي تحصيالت دانشگاههي در رشته تربيت بدني            ): ١تبصره  

  . و يا کارت مربيگري معتبر باشند
  

  :١٠ماده
سرپرســت تــيم اعزامــي بايــد از اعــضاء رســمي دانــشگاه مربوطــه بــوده و مــسئوليت کامــل  

  . دانشجويان در طول اردو و مسابقه ها به عهده وي مي باشد
  

 در مسابقاتي که بصورت متمرکز در چند رشته و المپيادهاي ورزشي برگـزار مـي                 ):١تبصره
ر بـه عنـوان سرپرسـت کـل     شود بايستي هر دانشگاه عـالوه بـر سرپرسـت هـر تـيم يـک نفـ         

  . کاروان تعيين و معرفي نمايد
  

  :١١ماده
سرپرست و مربي تيم شرکت کننده، حق شرکت به عنوان ورزشکار و يـا قـضاوت در آن دوره                   

  . از مسابقه ها را ندارند
  

در هر دوره از مسابقه ها يک فرد نمي تواند مربيگري بيش از يک تيم را عهده دار                  ): ١تبصره
  . باشد
در هر دوره از مسابقه ها يک فرد نمي تواند سرپرست بيش از يـک تـيم را عهـده                    ): ٢رهتبص

  . دار باشد
  

  :١٢ماده 
سرپرستان، مربيان و کليه ورزشکاران موظنـد مقـررات و نظـم ميـادين و اردوهـاي ورزشـي را                    

  . رعايت نمايند
  

جداگانـه اي   شرح وظايف سرپرستان و مربيان تيم هاي ورزشـي طـي آئـين نامـه                ): ١تبصره
  . تعيين و به دانشگاها ابالغ خواهدشد

  
  : ١٣ماده

هر گونه پيشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بايستي فقط از طريق سرپرست مربوطـه                 
  . به مسئولين ذيربط منعکس گردد

  
  



 ۴

  :١۴ماده
کليه شرکت کنندگان در مسابقات بايد ملبس به لباس متحد الشکل باشـند، کـه بـر روي آن                   

  . نام با نشان دانشگاه مربوطه مشخص شده باشد
  

  :١۵ماده
 بـراي شـرکت در   ١٠٠ ١٧۵ × cm  cmهمراه داشتن پـرچم بـا آرم دانـشگاه مربوطـه بـا ابعـاد      

  . مسابقات دانشگاها الزامي است
  

  :١۶ماده
ارائه کارت شرکت در مسابقات بـا فهرسـت ورزشـکاران بـه سرپرسـت مـسابقه هـا الزامـي                     

  .  صورت از شرکت ورزشکاران در مسابقه جلوگيري به عمل خواهد آمداست، در غير اين
  

  . مدت اعتبار کارت فقط براي همان دوره از ميابقات خواهد بود): ١تبصره
 کليه موارد مربوط به امور فني مسابقات طي آئين نامه جداگانه قبل از اجراي هـر                 ):٢تبصره

  . مسابقه تهيه و به دانشگاهها ابالغ خواهد شد
  

  امور مالي : فصل سوم
  

  :١٧ماده 
دانشگاهها و موسسات امـوزش عـالي موظنـد براسـاس تقـويم ارسـالي از سـوي اداره کـل                     
تربيت بدني وزارتخانـه اعتبـارات الزم بـراي شـرکت در مـسابقه هـاي سراسـري و المپيـاد را                      

  . پيش بيني نمايند
  

  :١٨ماده
آئـين نامـه   «ه کـل تربيـت بـدني طبـق     حق الزحمه کادر برگزاري مـسابقه هـا بـا موافقـت ادار        

پرداخـت مـي   » پرداخت حق الزحمه مصوبه شوراي عـالي تربيـت بـدني و ورزش دانـشگاهها             
  . گردد

  
  وظايف ميزبان مسابقات : فصل چهارم

  
  :١٩ماده

محل برگزاري مسابقه ها با توافق اداره کـل تربيـت بـدني وزارتخانـه و دانـشگاه متقاضـي در                     
  . ي گرددمدت زمان مقرر تعيين م

  
  :٢٠ماده

پيش بيني هاي الزم در زمينـه امـور بهداشـتي و درمـاني بـراي ورزشـکاران و کـادر برگـزاري                       
  :مسابقات قهرماني دانشگاههاي کشور

  ايجاد درمانگاه در محل اردو ) ١
 پيش بيني پزشک و پزشکيار  ) ٢
 تهيه وسايل کمک هاي اوليه و در محل مسابقه ) ٣
حـل مـسابقات کـه داراي تخـصص هـاي           هماهنگي با بيمارستان ها ي مجـاور م        ) ۴

 . مختلف باشند
 پيش بيني وسيله نقليه موتوري و آمبوالنس  ) ۵



 ۵

مکـــان مـــسابقه هـــا، (کنتـــرل محـــل اردو و مـــسابقه هـــا از نظـــر بهداشـــتي   ) ۶
 ...)دستشويي، حمام، خوابگاه، رستوران و 

 تدارکات اماکن و تاسيسات مناسب هر رشته ورزشي  ) ٧
  نظر اداره کل تربيت بدني  تامين خوابگاه و تغذيه مناسب با ) ٨
تدارک و نشر بولتن، ارسال اخبـار مـسابقات بـه رسـانه هـاي گروهـي و ثبـت و                      ) ٩

 ضبط آمار شرکت کنندگان 
پيش بيني وسايل رفـت و برگـشت عوامـل اجرايـي و ورزشـکاران در ايـام                   ) ١٠

 برگزاري مسابقه ها 
  

  جوايز و يادبودها: فصل پنجم
  

  :٢١ماده
بـه ورزشـکاراني کـه در       . شته و منطبق با مقررات آماتوريسم باشد      جوايز بايد ارزش معنوي دا    

مسابقه هاي انفرادي يا تيمي مقامهاي اول، دوم و سوم را کسب نموده انـد حکـم، مـدال و                    
به دانشگاههائيکه مقامهاي اول، دوم و سـوم را کـسب نمـوده انـد جـام و حکـم اهـداء مـي                        

  . گردد
  

 افراد و نحوه محاسبه آنهـا در هـر رشـته توسـط اداره               نحوه اعطاء مدال به تيمها و     ): ١تبصره
  . کل تربيت بدني طي آئين نامه جداگانه اي تعيين و ابالغ خواهد شد

  
کليه يادبودها و جامهايي که به تـيم هـاي شـرکت کننـده اعطـاء مـي گـردد مـي                      ): ٢تبصره

  . بايست در تربيت بدني دانشگاه يا موسسه مربوطه ضبط و نگهداري شود
  

  :٢٢ ماده
  . به سرپرستان و مربيان تيم هاي اول تا سوم حکم اهداء مي شود

  
  :٢٣ماده 

از دانشجوياني که رکورد قهرماني کـشور يـا دانـشگاهها را بهبـود بخـشند بـه نحـو مقتـضي                      
  .تشويق و قدرداني به عمل خواهد آمد

ورزش  تبــصره در چهــارمين شــوراي عــالي تربيــت بــدني و  ٢٠ مــاده و ٢۴ايــن آئــين نامــه در 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور مورد تجديد نظر واقع و جايگزين آئين نامه قبلي               

توسط مقام محترم وزارت براي                      قرار گرفت و در تاريخ به تصويب رسيد و در تاريخ            
  .اجرا ابالغ گرديد

                  


