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آييننامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالي مصوب مورخ 4731/9/22
وزير فرهنگ و آموزشعالي
فصل اول -كليات
مقدمه
يكي از راههاي تعميم و گسترش ورزش ،برگزاري مسابقههاي ورزشي است كه
در آن ضمن حمايت از فعاليتهاي پرورشي و مشاركت دانشجويان در رشتههااي
مختلف ورزشي به زحمات مربياان ورزش و امار آموزشاي اره نهااده مايشاود و
ورزشكاران دانشجو نيز ارزيابي شده و شناخت ورزشكاران باا اساتعداد باهمنظاور
تأمين پشتوانه تيمهاي قوي در سطح كشور ميسر ميگردد .لذا تادوين ضاوابو و
مقررات متناسب جهت برقراري رقابت سالم ضروري بوده و مساابقههااي رسامي
ورزشي بين دانشجويان طبق مفاد اين آييننامه به طرز مطلوبي انجام ميپذيرد.
تعريف
آييننامه عمومي مسابقههاي ورزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي شامل
ضوابو و مقرراتي است كه بهمنظور ايجااد نظام در برگازاري مساابقههاا تادوين
گرديده است .در اين آياينناماه از واژه «مساابقه» بجااي مساابقههااي ورزشاي
دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي استفاده ميشود.
ماده  -4مسابقهها طبق مقررات بينالمللي و ضوابو داخلي با رعايت موازين و
شؤون اسالمي انجام ميپذيرد.
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ماده  -2مسابقههاي داخلي دانشگاهها و مؤسسات آماوزشعاالي باه تفكيا
براي خواهران و برادران برابر ماده  1ايان آياينناماه تحات نظاارت انجمانهااي
ورزشي ذيربو برگزار خواهد شد.
ماده  -7دانشجوياني كه به منظور شركت در مسابقات جهاني و بينالمللي در
اردوهاي تداركاتي و انتخابي كه از طرف ادارهكل تربيت بادني برگازار مايگاردد
حضور دارند در صورتيكه اين فعاليتها با امتحانات تداخل داشته باشد ،معااونين
آموزشي دانشگاهها همكاريهاي الزم در مورد امتحانات و موجه نمودن غيبتهاي
دانشجويان ورزشكار را بهعمل ميآورند.
ماده  -1دانشجوياني ميتوانند در مساابقههااي ورزشاي دانشاگاههاا شاركت
نمايند كه بر طبق آييننامه آموزشاي وزارت فرهناو و آماوزشعاالي دانشاجوي
رسمي شناخته شده باشند.
تبصره  -4شركت دانشجويان ساير مؤسسات آموزشعالي كه از طريق كنكاور
سراسري پذيرفته شدهاند با رعايات كلياه ضاوابو و مقاررات و موافقات ادارهكال
تربيت بدني در مسابقات رسمي بالمانع است.
تبصره  -2شركت دانشجويان خارجي با توجه به شرايو ماده  4در مسابقههاا
بالمانع است.
(دانشجويان خارجي كه دوره زبان را ميگذرانند دانشجو محسوب نخواهند شد).
تبصره  -7مقرر است در هر رشته ورزشي تيم دانشگاه پيامنور پا

از انجاام

مسابقات منطقهاي يا انتخابي از بين يكاي از گاروههااي ساهگاناه انتخااب و باه
مسابقات سراسري دانشگاهها اعزام گردد.
(مناطق  11گانه دانشگاههاي پيامنور در قالب  3گاروه ورزشاي ،طبقاهبنادي
گرديدهاند).
ماده  -5داشتن كارت تحصيلي با بر چساب ببات ناام تارم مربوطاه و اراياه
معرفينامه كه به تأييد و امضاي معاون آموزشي دانشگاه رسيده جهت شاركت در
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مسابقههاي داخلي الزامي است.
تبصره  -4دانشجوياني كه در نيمسال اول فارغالتحصايل مايشاوند تاا آخار
اسفند ماه همان سال و دانشجوياني كه در تير ماه فارغالتحصيل ميشاوند تاا اول
مهر ماه حق شركت در مسابقات را دارند.
تبصره  -2دانشجوياني كه به داليل مشكالت آموزشي و انضباطي از تحصايل مناع
گرديده يا در مرخصي تحصيلي بسر ميبرند ،حق شركت در مسابقات را ندارند.
تبصره  -7در صورت فقدان يا مخدوش بودن كارت دانشاجويي معرفايناماه
رسمي عك دار از سوي آموزش دانشگاه متبوع مالك خواهد بود.
ماده  -6دانشجوياني حق شركت در مسابقهها را دارند كاه از نظار ساالمت و
تندرستي به تأييد پزش

معتمد دانشگاه مربوطه رسيده باشند.

تبصره  -4داشتن كارت بيمه ورزشي براي شركت در كليه مسابقات الزامي است.
ماده  -3دانشجويان مهمان ميبايست از دانشگاه محل تحصايل در مساابقات
رسمي شركت نمايند.
تبصره  -4دانشجوي مهمان به شرطي ميتواند در مسابقهها شركت نمايد كه
دانشجوي تماموقت دانشگاه ميزبان باشد.
تبصره  -2دانشجوياني كه ترم تابستاني را در غير از دانشگاه خود ميگذرانند
دانشجوي مهمان محسوب نخواهند شد.
تبصره  -7در مسابقات رفت و برگشت كه تا پايان سال تحصيلي ادامه خواهد داشت
دانشجويان مهمان مجاز هستند تا ادامه مسابقات را از دانشگاه مبدأ شركت نمايند.

فصل دوم -مقررات بازيها و شرايط شركتكنندگان
ماده  -6در مسابقههاي قهرماني دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي كشور هر
دانشجو حق شركت در حداكثر دو رشته ورزشي را دارد.
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تبصره  -4در صورتيكه مسابقات قهرماني دانشگاهها بهصورت المپياد و چناد
رشته هم زمان برگزار گردد ،هر دانشجو فقو حق شركت در ي
دارد.

رشته ورزشي را

ماده  -9كليه مربياني كه تيمهاي ورزشي را بهنحوي مربيگري مينمايند بايد
واجد شرايو و آگاه به امور ورزشي رشته مورد نظر باشند.
تبصره  -4مربيان تيمهاي ورزشي بايد داراي تحصيالت دانشاگاهي در رشاته
تربيت بدني و يا كارت مربيگري معتبر باشند.
ماده  -41سرپرست تيم اعزامي بايد از اعضاي رسمي دانشگاه مربوطاه باوده و
مسؤوليت كامل دانشجويان در طول اردو و مسابقهها بهعهده وي ميباشد.
تبصره  -4در مسابقاتي كه بهصاورت متمركاز در چناد رشاته و المپيادهااي
ورزشي ،بايستي هر دانشگاه عالوه بر سرپرست هر تيم ي نفر بهعنوان سرپرسات
كل كاروان تعيين و معرفي نمايد.
ماده  -44سرپرست و مربي تيم شركتكننده ،حق شركت بهعنوان ورزشكار و
يا قضاوت در آن دوره از مسابقهها را ندارند.
تبصره  -4در هر دوره از مسابقهها ي

فرد نميتواند مربيگاري بايا از يا

تيم را عهدهدار باشد.
تبصره  -2در هر دوره از مسابقهها ي

فرد نميتواند سرپرستي بيا از يا

تيم را عهدهدار باشد.
ماده  -42سرپرستان ،مربياان و كلياه ورزشاكاران موظفناد مقاررات و نظام
ميادين و اردوهاي ورزشي را رعايت نمايند.
تبصره  -4شرح وظايف سرپرستان و مربيان تيمهاي ورزشي طاي آياينناماه
جداگانهاي تعيين و به دانشگاهها ابالغ خواهد شد.
ماده  -47هرگونه پيشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مساابقه بايساتي فقاو از
طريق سرپرست مربوطه به مسؤولين ذيربو منعك

گردد.
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ماده  -41كليه شركتكنندگان در مسابقات بايد ملب

به لباس متحدالشكل

ورزشي باشند كه بر روي آن نام يا نشان دانشگاه مربوطه مشخص شده باشند.
ماده  -45همراه داشتن پرچم با آرم دانشگاه مربوطه با ابعاد

175 cm 100cm

براي شركت در مسابقات دانشگاهها الزامي است.
ماده  -46ارايه كارت شركت در مسابقات با فهرست ورزشكاران باه سرپرسات
مسابقهها الزامي اسات ،در غياراينصاورت از شاركت ورزشاكاران در مساابقههاا
جلوگيري بهعمل خواهد آمد.
تبصره  -4مدت اعتبار كارت براي همان دوره از مسابقات خواهد بود.
تبصره  -2كليه موارد مربوط به امور فني مسابقات طاي آياينناماه جداگاناه
قبل از اجراي هر مسابقه تهيه و به دانشگاهها ابالغ خواهد شد.

فصل سوم -امور مالي
ماده  -43دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي موظفند براساس تقاويم ارساالي
از سوي ادارهكل تربيت بدني وزارتخانه اعتبارات الزم براي شركت در مسابقههااي
سراسري و المپياد را پيابيني نمايند.
ماده  -46حقالزحمه كادر برگزاري مسابقه با موافقت ادارهكال تربيات بادني
طبق «آييننامه پرداخت حقالزحمه مصاوبه شاورايعاالي تربيات بادني و ورزش
دانشگاهها» پرداخت ميگردد.

فصل چهارم -وظايف ميزبان مسابقات
ماده  -49محل برگزاري مسابقهها با توافق ادارهكل تربيت بادني وزارتخاناه و
دانشگاه متقاضي در مدت زمان مقرر تعيين ميگردد.
مااده  -21پايابينايهااي الزم در زميناه اماور بهداشاتي و درمااني بااراي
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ورزشكاران و كادر برگزاري مسابقات قهرماني دانشگاههاي كشور:
الف) ايجاد درمانگاه در محل اردو؛
ب) پيابيني پزش و پزش يار؛
ه) تهيه وسايل كم هاي اوليه در محل مسابقه؛
د) هماهنگي با بيمارستانهاي مجاور محل مسابقات كاه داراي تخصاصهااي
مختلف باشند؛
ه) پيابيني وسيله نقليه موتوري و آمبوالن ؛
و) كنترل محل اردو و مسابقهها از نظر بهداشتي (مكان مسابقهها ،دستشاويي،
حمام ،خوابگاه ،رستوران و )...؛
ز) تدارك اماكن و تأسيسات مناسب هر رشته ورزشي؛
ح) تأمين خوابگاه و تغذيه مناسب با نظر ادارهكل تربيت بدني؛
ط) تدارك و نشر بولتن ،ارسال اخبار مسابقات به رسانههاي گروهي و ببات و
ضبو آمار شركتكنندگان؛
ي) پيابيني وسايل رفات و برگشات عوامال اجراياي و ورزشاكاران در اياام
برگزاري مسابقهها؛
ك) پيابيني برق اضطراري.

فصل پنجم -جوايز و يادبودها
ماده  -24جوايز بايد ارزش معنوي داشاته و منطباق باا مقاررات آماتوريسام
باشد .به ورزشكاراني كه در مسابقههاي انفرادي يا تيمي مقامهاي اول ،دوم و سوم
را كسب نمودهاند حكم ،مدال و به دانشگاههايي كه مقام اول ،دوم و سوم را كسب
نمودهاند جام و حكم اهدا ميگردد.
تبصره  -4نحوه اعطاي مدال به تيمها و افراد و نحوه محاسبه آماار در هار رشاته
توسو ادارهكل تربيت بدني طي آييننامه جداگانهاي تعيين و ابالغ خواهد شد.
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تبصره  -2كليه يادبودها و جامهايي كاه باه تايمهااي شاركتكنناده اعطاا
ميگردد ميبايست در تربيت بدني دانشگاه يا مؤسسه مرباوط ضابو و نگهاداري
شود.
ماده  -22به سرپرستان و مربيان تيمهاي اول تا سوم حكم اهدا ميشود.
ماده  -27از دانشجوياني كه ركورد قهرماني كشاور ياا دانشاگاههاا را بهباود
بخشند به نحو مقتضي تشويق و قدرداني بهعمل خواهد آمد.
ماده  -21اين آييننامه در  44ماده و  41تبصره در چهاارمين شاورايعاالي
تربيت بدني و ورزش دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي كشور مورد تجدياد نظار
واقع و جايگزين آييننامه قبلي قرار گرفت و در تاريخ  44/9/44بهتصويب رسيد و
توسو مقام محترم وزارت براي اجرا ابالغ گرديد.
وزير فرهنو و آموزشعالي -سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني

