
                                      

                                                                             

 آيين نامه عمومي

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه تهران هفدهمين جشنواره
                                                                                 

ی ورزش دانشجويان دانشگگاه و در راسـگگای تيگوي      اداره كل تربيت بدني دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور توسعه    

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه را بر اساس ضوابط و شرايط ذيل برگزار كند. همين جشنوارههفدورزشي خود، مسابيات 

 زمان برگزاری جشنواره

 ساعت قبل از شروع مسابيات رشـه های مربوطه 48تا  پذيرش: -1

 )پسران( 14ساعت  –)دخـران( صبح 9:30ساعت:  13/8/97شنبه يک  : های اجـماعي رشـهكشي  قرعه -2

  12/8/97آخرين مهلت اعالم آمادگي اوليه رشـه های تيمي: شنبه مورخ -3

   19/8/97شنبه مورخ  روز مسابيات: شروع  -4

  مهر ماه  24روز سه شنبه   زمان قرعه كشي:-برگزار مي گردد 1/8/97رشته فوتبال از تاريخ– 

 سالن شماره يک

 های ورزشي   رشته
 رشـه ورزشي زير در نظر گرفـه شده است: 18در اين دوره از جشنواره، برگزاری مسابيات در  -

 شطرنج - دارت –)پسران( تنيس روی ميز -بسكـبال -واليبال -هندبال –فوتسال  -)پسران(وتبالف: بخش تيمي

تيگر  –كاراتگه   -كشگـي فرنگگي   -كشگـي آزاد   -دو و ميگداني  -شطرنج - بدمينـون -تنيس روی ميز -: شنابخش انفرادی

 تكواندو   - اندازی با تفنگ

 رشـه های ورزشي و تعداد نفرات هر رشـه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته ورزشي تيمي
 تعداد

 رشته ورزشي تيمي
 تعداد

 پسر دختر پسر دختر

  5  - تنيس روی ميز 12 12 فوتسال

  2 1 شطرنج 18 - فوتبال

  5  5 دارت 12 12 بسكـبال

    14 14 هندبال 

 پسر دختر رشته ورزشي انفرادی پسر دختر رشته ورزشي انفرادی

 10 - كشـي فرنگي 5 5 شطرنج

 6 6 تنيس روی ميز 6 6 شنا  

 4 4 تيراندازی 6 6 كاراته

 5 5 دو و ميداني  8 8 تكواندو

 5 5 بدمينـون 10 - كشـي آزاد

 نفر 222 جمع كل 



 مقررات عمومي
مسابيات براساس ميررات  درج شده در اين آيين نامه كه در دو بخش به صورت عمومي و فنگي تنظگي  شگده اسگت       -1

 شود. برگزار  مي

شاغل به تحصيل باشند، مجگاز بگه شگركت در      97-98دانشجويان دانشگاه تهران كه در ني  سال اول سال تحصيلي  -2

 مسابيات مي باشند.

تواننگد   كه تسويه حساب كرده يا نكرده اند نمي 97يا تابسـان  96-97: دانشجويان فارغ الـحصيل نيمسال دوم 1تبصره 

 در مسابيات شركت كنند.

 توانند در مسابيات شركت كنند. دانشجوياني كه در مرخصي تحصيلي هسـند، نمي: 2تبصره

توانند در مسابيات شركت نمايند . )دانشجويان پرديس های البگرز و ارس   دانشجويان فيط با عنوان دانشكده خود مي -3

 نيز مي بايست تنها از پرديس خود در مسابيات شركت نمايند(

)بيش از سه رشـه تخلگ  محسگوب   ی ورزشي به دلخواه در  مسابيات شركت نمايد رشـه 3هر دانشجو مجاز است در  -4

   مي شود(

تمگام  هگای تيمگي ،    رشـه شگركت كگرده اسگت، در رشگـه     سه: در صورتي كه مشخص شود بازيكني در بيش از 1تبصره   

ايط ، تگابع تصگميمات مسگنو ن     و يا با توجه به شگر  دشو بازنده اعالم مي تي ، بازيهايي كه آن بازيكن در آن حضور داشـه

 حذف خواهد شد.  های انفرادی نيز بازيكن مـخل  در هر مرحله از مسابيات كه باشد  برگزاری خواهند بود. در رشـه

های ورزشي انفرادی كه به صورت ماده ای يا وزني  برگزار مي شود، هر دانشجو فيگط مجگاز اسگت در     : در رشـه2تبصره

 يک ماده/وزن  شركت نمايد.)در رشـه كشـي فرنگي  و آزاد  هر كشـي گير فيط حق شركت در يک رشـه را دارد(  

تواند يک نفر شگركت   ر مي شود، هر دانشكده تنها ميهای ورزشي كه به صورت ماده ای/وزني  برگزا : در رشـه3تبصره     

 كننده در هر ماده يا وزن داشـه باشد.

با توجه به اينكه انصراف بازيكنان يا تيمها از ادامه مسابيات در برخي رشـه ها موجگ  تضگييع حيگوا سگاير شگركت       -5

نمگره منفگي بگرای تگي      كنندكان مي شود ، ترک جدول مسابيات بگرای دانشگجويان و تيمهگا موجگ  محروميگت و      

 دانشكده يا پرديس خواهد شد.

هر دانشكده يا پرديس  زم است قبل از شروع مسابيات ، يک نفر )مسنول ورزش يا يكي از كاركنان آن واحگد( را بگه    -6

 عنوان سرپرست كل كاروان ورزشي طي معرفي نامه رسمي به اين اداره كل اعالم نمايد..  

نماينگد،   زم اسگت در ليسگت اسگامي خگود يگک        های تيمي، تي  معرفي مگي  ر رشـههايي كه د ها و دانشكده پرديس -7

كارمند رسمي، پيماني يا قرار دادی را به عنگوان سرپرسگت و  يگک نفگر را بگه عنگوان مربگي معرفگي نماينگد حضگور           

 كشي و سالن برگزاری مسابيات الزامي است. ی قرعه سرپرست تي  ها در جلسه

 كنند.   ها همانند دانشجويان حك  دريافت مي مربيان و سرپرسـان تي  1تبصره:

تواند يک نفر باشد؛ لذا هر تي  بايد به صورت جداگانه يک مربي و يک سرپرست معرفگي   : مربي و سرپرست نمي2تبصره

 نمايد.  

باشد مي بايست يكنفر جگايگزين   : در صورتي كه سرپرست تي  به هر دليلي نـواند در مسابيه ای حضور داشـه3تبصره 

 دارای صالحيت با نامه مكـوب از واحد مربوطه به سرپرست فني معرفي گردد.

در رشـه های تيمي به غير از ورزشكاران دو تي  و سرپرسـان و مربيگان آنهگا هگير فگرد ديگگری اجگازه نشسگـن در         -8

 نيمكت بازيكنان را ندارد.

 ی فني قيد شده است، الزامي است . نامه در آيينبه همراه داشـن لوازم فني هر رشـه كه  -9

 به همراه داشتن كارت دانشجويي و كارت ملي در كليه مسابقات الزامي است.   -01

ی ورزشاي و   مطابق قوانين حقوقي ورزشي جهت حضور در مسابقات ورزشي دارا بودن كاارت بيماه   -11

 .گواهي سالمت ورزشکاران الزامي است



 ی خود را همراه داشـه باشند   ی بيمه اند در تمامي مسابيات دفـرچه تبصره: ورزشكاران موظ 

حگداقل تعگداد  نفگرات شگركت كننگده      شگود،   در رشـه های انفرادی كه مسابيات آن به صورت ماده ای يا وزني برگزار مي

نفگر باشگند، اعگالم ميگام        5ماده كمـگر از   در صورتي كه  افراد شركت كننده درهر نفر بوده و  2جهت برگزاری مسابيات 

 خواهد بود.  N -1در آن وزن يا ماده 

هگا، ورزشگكاران، مربيگان و سرپرسگـان تگابع تصگميمات مسگنو ن         در صورت بروز موارد پيش بيني نشگده؛ تگي    -12

 برگزاری و كميـه فني مسابيات خواهند بود.

ر نگي  سگاعت پگس از مسگابيه بگه سرپرسگت فنگي         اعـراضات بايد توسط سرپرست تي  به صورت كـبي و حداكث -13

شود كه در صگورت   ريال وجه نيد از فرد معـرض دريافت مي 000/500تسلي  شود.همچنين هنگام اعالم اعـراض مبلغ 

 شود. شود و در غير اين صورت به نفع اداره كل تربيت بدني ضبط مي وارد بودن اعـراض مسـرد مي

 

 های ورزشي اجتماعي و انفرادی جشنواره رشته مدارك الزم برای پذيرش مسابقات
 اسامي با امضای مسنول تربيت بدني كه به صورت اتوماسيون ارسال گرديده باشدليست  -1

 دار  شركت كنندگان)عكس حـما مهر آموزش داشـه باشد( گواهي اشـغال به تحصيل عكس -2

 كارت بيمه ورزشي -3

 گواهي سالمت ورزشكاران -4

ساعت قبل از شروع مسابيات هر رشـه تكميل و به مسنول  48طوركامل و حداقل تبصره: مدارک مي بايست به 

 رشـه مربوطه تحويل داده شود.
  

 آوران ی تقدير از مقام نحوه
 آور ها و ورزشکاران مقام تيم -الف 

 شود.   اند؛ كاپ و حك  قهرماني  اهدا مي های اول تا سوم را كس  كرده های اجـماعي، ميام هايي كه در رشـه به تي  .1

   .شود های  اول تا سوم،  حك  و مدال  اهدا مي های انفرادی به دارندگان ميام در رشـه .2

ه ها و پرديسها دريافات نماي   نظر به اينکه اداره كل تربيت بدني هيچ مبلغي به عنوان حق شركت از دانشکد

 .    های مربوطه است ها و دانشکده ی پرديس كند بديهي است كه  اهدای جايزه برای ورزشکاران بر عهده

ی جشنواره برای دريافت حكگ   ضگروری اسگت؛ بنگابراين،      آور در مراس  اخــاميه ی ورزشكاران ميام : حضور كليه1تبصره 

آور معگذور   آوران در روزی غير از روز اخــاميه و به فردی غير از فرد ميگام  دادن حك  مياماداره كل تربيت بدني از تحويل 

 .است

ها برای دريافت حك  و كاپ قهرمگاني   ها و دانشكده های ميام آور پرديس يا سرپرست رسمي تي   حضور نماينده -2تبصره 

 در مراس  اخــاميه ضروری است.

 های برتر ها/دانشکده پرديس -ب

امـيگاز،   5های اكـسابي اول تا چهارم )طگال   ها در  ميام ها براساس مجموع امـيازات آن ها و دانشكده بندی پرديس هرد -1

( تنهگگا در يگگک جگگدول صگگورت خواهگگد گرفگگت و در نهايگگت سگگه   امـيگگاز1امـيگگاز، چهگگارم  2امـيگگاز، برنگگز  3نيگگره 

 شوند .   پرديس/دانشكده به عنوان برتر معرفي مي

ی  های برتر بگرای دريافگت حكگ  و تنگديس ويگ ه      ها/دانشكده عاون محـرم دانشجويي و فرهنگي  پرديس: حضور م3تبصره

 جشنواره ضروری است.

 مسئوالن ورزش برتر-ج



شگوند  و از   ارزيگابي مگي   )گزارش فعاليـهای داخلگي( 2و1های   های ذكر شده در فرم مسنو ن ورزش براساس شاخص .1

های اول تا سوم را به دست آورند، با اهدای لوح سگااس   های اين دو فرم ميام سه نفر از كساني كه در مجموع شاخص

 شود. و جايزه قدرداني مي

های يک و دو، بيشـرين رشد را نسبت به سگال   های مذكور در فرم به يک نفر از مسنو ن ورزشي كه براساس شاخص .2

 ی نيدی اهداخواهدشد. گذشـه داشـه باشد، لوح سااس و جايزه

با توجه به اين كه تنها يک نفر به عنوان مسنول ورزش برتر پگرديس يگا دانشگكده انـخگاب و در مراسگ  اخــاميگه       تبصره: 

هايي كه دو يا چند كارشناس ورزش دارند، يگک نفگر را    ها و دانشكده شود، ضروری است پرديس اعالم و از وی قدرداني مي

كـبي تا قبگل از پايگان مسگابيات بگه ايگن اداره كگل معرفگي         ی به عنوان مسنول ورزش پرديس/ دانشكده طي معرفي نامه

ی وی بگه ايگن    را كه قگبال  معرفگي نامگه    كنند، در غير اين صورت اداره كل تربيت بدني سرپرست كاروان پرديس/دانشكده

 كند.   اداره كل ارسال شده است، به عنوان مسنول ورزش پرديس/دانشكده معرفي مي
 

نام      

مسنول ورزش 

 پرديس/

 دانشكده

شركت 

 كنندگان
 حضور انضباط

وسايل 

اخـصا

 4صي 

 امـياز

وسايل 

 عمومي

 امـياز 6

 

رشد 

 رنكينگ

 امـياز 10

 تعداد

25 

 امـياز

تنوع 

 رشـه

5 

 امـياز

 پذيرش

10 

 امـياز

 مسابيات

10 

 امـياز

 مربي

10 

 امـياز

سرپرست

 امـياز10

سرپرست 

 كاروان

 امـياز 10

          

 :1فرم توضيحات 

 شود. محاسبه مي 100امـياز اين فرم از  -1

توانگد   كنندگان:  برای حداكثر ورزشكاراني كه هر پگرديس/ دانشگكده مگي    ی امـياز تعداد شركت ی محاسبه نحوه -2

  .شگود  (، امـياز كامل اين بخش در نظرگرفـه مگي 1ی مسابيات جشنواره شركت دهد)طبق جدول شماره در كليه

هگا را دريافگت    ها شركت كننده داشـه باشد، امـياز كامل تنگوع رشگـه   ی رشـه ای كه در كليه پرديس يا دانشكده

 كند. مي

های ارزيابي مسنول و ارزيگاب نگاظر اداره    انضباط، حضور، وسايل اهدايي و حضور سرپرست كاروان بر اساس فرم -3

 شود. كل محاسبه مي

 نگ به شرح زير خواهد بود:ی امـياز رشد رنكي ی محاسبه نحوه -4

  امـياز   10برای رده اول در صورت حفظ ميام 

امـيگاز و چهگارم تگا     2امـيگاز سگوم    4دوم تگي   امـياز و هر پله صعود  6برای رده های دوم و سوم . امـياز پايه 

 شود. امـياز درنظر گرفـه مي 2امـياز  در صورت رشد ميام به ازای هر پله  4شش  امـياز پايه 

 امـيگاز   2امـياز و در صورت رشد ميام به ازای هر پلگه   3های شش  تا ده  جدول، در صورت حفظ ميام  رده به

 شود. داده مي

 شود و در صورت رشگد ميگام بگه     امـياز داده مي 2های يازده  تا انـهای جدول، در صورت حفظ ميام  برای رده

 شود. گرفـه مي امـياز درنظر 1ازای هر پله 

های اين فرم، باا امتيااز وی در امتيااز فعاليتهاای داخلاي كاه از طرياق         رد براساس شاخصامتياز هر ف

گزارشهای ارسالي به اداره كل محاسبه مي گردد جمع خواهد شود و از مجموع امتياز اين دو، مسائوالن  

 ورزش برتر انتخاب خواهندشد

 



 موارد كسر امـياز: -5

هگا،   در طگول مسگابيات در يكگي از دوره    چه در رشگـه هگای تيمگي و چگه انفگرادی      اگر پرديس يا دانشكده ای -1

 مسابيات را ترک نمايد

ايجگاد   )باداوران ، مسنولين اجرايي، بازيكنان حريگ  يگا بازيكنگان خگودی(    بازيكنان و يا هريک از مسنولين تي  -2

 ند شد.درگيری نمايندكه ضمن كسر امـياز ، مـخلفين به كميـه انظباطي معرفي خواه

 عدم حضور نفرات يک دانشكده يا پرديس در مراس  اخــاميه دوره قبل -3

 اسـفاده از بازيكن غير مجاز -4

 های تيمي  كشي رشته جلسات قرعهبرنامه 

 دختران  پسران

 نام رشـه روز  تاريخ ساعت نام رشـه روز تاريخ ساعت

14:00 

 شنبهيک  13/8/97

 9:30 فوتسال

 شنبهيک  13/8/97

 هندبال

 فوتسال 10:00 واليبال 14:30

 واليبال 10:30 بسكـبال 15:00

 بسكـبال 11:00 هندبال  15:30

 دارت 11:30 تنيس روی ميز 16

 -  دارت 16:30

 شرايط قرعه كشي 

 برای   12/8/97شنبه  مورخ  ها تا پايان وقت اداری روز  ی رشته الزم است اعالم آمادگي كليه

 ارسال  شود.  اداره كل ارسالريزی، از طريق اتوماسيون به  برنامه

 اداره كل تربيت بدني   يکسالن شماره مكان برگزاری جلسات قرعه كشي مسابيات: 

كشاي الزاماي اسات. عادم      حضور يک نماينده رسمي از هر دانشکده/پرديس برای شركت در مراسم قرعاه 

 رعه كشي به منزله پذيرش تمامي تصميمات و توافقات جلسه خواهد بود.  ده هر واحد در جلسه قنحضور نماي

 

 


