
  آیین نامه تشکیل انجمنهاي ورزشی دانشجویی دانشکده و خوابگاه
  تعریف و هدف : بخش اول 

انجمن ورزشی دانشجویی نهادي است دانشجویی که به منظور هماهنگ نمودن فعالیـت هـاي خودجـوش     – 1ماده 
دانشـکده در راسـتاي   ورزش دانشجویان و با عضویت دانشجویان عالقمند به فعالیت هاي ورزشی، در سطح خوابگـاه یـا   

  . سیاست هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با هدف زیر تشکیل می گردند 

  : اهداف انجمن ورزشی دانشجویی عبارتند از  – 2ماده 

غنی سازي اوقات فراغت و تأمین سالمت جسمی و شادابی و نشاط روحی دانشجویان از طریق تعمیم و گسترش  -1
  . کده هاورزش در خوابگاهها و دانش

تقویت مدیریت نیروي انسانی ورزشی دانشگاههاي کشـور از طریـق توسـعه مشـارکت سـنجیده و قانونمنـد        -2
  . دانشجویان و تفویض اختیارات به آنها

  . توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم سازي و تنظیم برنامه هاي قابل اجراء و جلب همکاري آنها در اجرا -3

همکاري و تعاون و تقویت روحیه معاضدت و مشارکت بین اقشار دانشجویی و دانشـگاهی   ایجاد محیطی مملو از -4
  . در زمینه ورزش دانشجویان

  

  ارکان و تشکیالت : بخش دوم 

. انتخاب می گردنـد ) خواهران، برادران، متأهلین ( اعضاي انجمن ورزشی خوابگاه توسط ساکنین خوابگاه  – 3ماده 
محدودترین شکل انجمن خوابگاه . نفر می باشند -3-5خوابگاه بنا به تعداد جمعیت دانشجویی تعداد نفرات انجمن ورزشی 

  . مربوط به یک ساختمان خوابگاهی است

  . نفرخواهدبود 3اعضاي انجمن دانشکده بنابه تعداد جمعیت دانشجویی – 4ماده

ا از بین خود بـه عنـوان مسـئول    اعضاي منتخب انجمن ورزشی دانشجویی دانشکده و خوابگاه یک نفر ر – 5ماده 
مسئول انجمن از جانب اعضا در شوراي مرکزي انجمنهاي ورزشـی دانشـجویی کـه در اداره    . انجمن انتخاب خواهند نمود

  . تربیت بدنی تشکیل می گردد، شرکت خواهد نمود

دانشکده ها، مجتمع  تعداد انجمنهاي ورزشی هر دانشگاه بستگی به مقتضیات آن دانشگاه از جمله تعداد – 6ماده 
  . هاي خوابگاهی، بعد مسافت ساختمان هاي خوابگاهی از یکدیگر ، تعداد دانشجویان و امکانات موجود دارد



یک نفر از رؤساي انجمنهاي دانشجویی خواهران و یک نفر از رؤساي انجمنهاي دانشجویی برادران بنا بـه   -7ماده 
  . سال احراز خواهد نمود 2ي ورزش دانشگاه را براي مدت انتخاب کلیه انجمنهاي دانشجویی عضویت شورا

تعداد اعضاي اصلی و علی البدل انجمنهاي ورزشی دانشجویی دانشکده و خوابگاه بر اساس جـدول ذیـل    – 8ماده 
  : تعیین می گردند

حــداقل نامزدهــا   نام انجمن 
 ) نفر(

اعضــاي علـــی   اعضاي اصلی 
 البدل 

ــجویی   ــت دانش جمعی
 )نفر(

ي ورزشــی انجمنهــا
  خوابگاه 
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  نفر  250تا  70از 

  

 نفر به باال 250از 

انجمنهــاي ورزشــی 
 دانشکده 

           7      3       2     ----- 

  

ي مرکـزي انجمنهـاي   پس از تشکیل انجمنهاي دانشجویی به منظور هماهنگ نمودن فعالیـت هـا، شـورا    – 9ماده 
دانشجویی که متشکل از مسئول انجمنهاي ورزشی است به طور ماهیانه در اداره تربیت بدنی دانشـگاه، تشـکیل جلسـه    

  . خواهدداد

   وظایف: بخش سوم 

  :وظایف انجمنهاي ورزشی دانشجویی به شرح زیر است  – 10ماده 

ر نظر سنجی و عالیق دانشجویان دانشکده یا خوابگاه و تنظیم و تدوین برنامه هاي پیشنهادي انجمن، مبنی ب) الف 
  . ارایه به مدیریت تربیت بدنی براي تصویب در شوراي ورزش دانشگاه

پیش بینی و اجراي برنامه هاي تفریحی، ورزشی، نمایشی، بومی و محلی با توجه به شرایط مقتضیات دانشکده یا ) ب
  . خوابگاه

ادابی و تندرسـتی ورزش صـبحگاهی در خوابگاههـاي دانشـجویی و انتخـاب      پیش بینی و ایجاد پایگاههاي ش) ج 
  . مربیان یا دانشجویان خبره براي هدایت امور پایگاهها



همکاري با انجمنهاي ورزشی تخصصی دانشگاه در برگزاري مسابقات دانشگاهی و پیش بینی و اجراي برنامه ها و ) د
  . مسابقات ورزشی در سطح خوابگاه یا دانشکده 

ارایه برنامه پیشنهادي و نحوه اداره، حفظ و حراست اماکن و فضاها و امکانات موجود توسط دانشجویان درون )  هـ 
  . خوابگاهها و دانشکده ها

  . شناسایی بررسی و پیشنهاد فضاها و امکانات مستعد براي توسعه اماکن ورزشی دانشکده ها و خوابگاهها) و 

جهت مساعدت د   ی مورد نیاز ورزش خوابگاه یا دانشکده، و ارایه آن به تربیت بدنی،تعیین اقالم و وسایل ورزش) ز 
  . رحد مقدورات

  . ارایه طرح هاي اصالحی و تکمیلی جهت بهره وري هرچه بیشتر از فضاها و امکانات) ح 

  . جلب مشارکت دانشجویان براي برگزاري برنامه هاي ورزش درون دانشکده و درون خوابگاه) ط 

  . انتخاب دانشجویان خبره و داوطلب براي قضاوت در رقابت هاي درون دانشکده و درون خوابگاه) ي 

پیش بینی شیوه تبلیغات و اطالع رسانی جذاب و انگیزاننده به منظور تشویق و ترغیـب دانشـجویان، جهـت    ) ك 
  . مشارکت در برنامه ها

ه به اداره تربیت بدنی دانشگاه و پیگیري، جهت مرتفـع  انتقال مشکالت و تنگناهاي ورزشی دانشکده و خوابگا) ل 
  . نمودن آنها در حد مقدورات دانشگاه

پیگیري جهت سوق دهی بودجه، توسط مسئولین ذیربط دانشگاهها به فعالیتهـاي ورزشـی درون خوابگـاهی و    ) م 
  . درون دانشکده اي، ضمن هماهنگی با مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

لسات انجمن به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون امور مربوط به ورزش خوابگاه و دانشکده در تشکیل مستمر ج) ن 
  . حیطه وظایف انجمن

ارایه گزارش عملکرد در خصوص فراگیر نمودن ورزش خوابگاه یا دانشکده، ضمن اعالم آمار فعالیتها و نفـرات  ) س 
  . تحت پوشش

  . ت هاي ورزشی به استفاده از بیمه هاي ورزشی یا دانشجوییتشویق دانشجویان مشارکت کننده در فعالی) ع 

  . آشنا نمودن دانشجویان با تنگناهاوواقعیت هاي موجوددرورزش دانشگاه) ف 

  

  



  شرایط عضویت دانشجویان : بخش چهارم 

  : شرایط اعضاي انجمن عبارت است از  – 11ماده 

ا و مراکز آمـوزش عـالی در زمینـه هـاي آموزشـی و      نداشتن حکم قطعی در کمیته هاي انضباطی دانشگاهه) الف 
  . اخالقی

  . داشتن تبحر و تجربه ، در یکی از رشته هاي ورزشی) ب 

در زمان انتخابات، دانشجویانی که در نیمسال آخر سال تحصیلی خود هستند، نمی تواننـد نـامزد عضـویت در    ) ج 
  . انجمن باشند

  . سکان دانشجویان در خوابگاه ضروري استبراي عضویت در انجمن ورزشی خوابگاه، ا) د 

عضویت در شوراهاي صنفی و ( هر دانشجو مجاز است، فقط در یکی از انجمنهاي ورزشی عضویت داشته باشد ) هـ 
  ). سایر تشکل ها و انجمنهاي علمی و هنري و فرهنگی بالمانع است 

  

  انتخابات : بخش پنجم 

نشجویی، توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیریت تربیت بدنی انجام اولین دوره انتخابات انجمن دا – 12ماده 
اعضاي انجمن ورزشی هر دانشکده یا خوابگاه، مسئولیت برگزاري انتخابات دوره بعـد را تحـت نظـارت معاونـت     . می شود

  . دانشجویی و فرهنگی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه عهده دار خواهند بود

  . انجمنهاي دانشجویی براي مدت دو سال خواهد بود انتخابات مجدد آنها بالمانع است انتخاب اعضاي -13ماده 

  

  امکانات و اعتبارات : بخش ششم 

بودجه مورد نیاز در اوایل هر سال توسط هریک از انجمنهاي ورزشی خوابگاهی، کتباً به مدیریت تربیـت   – 14ماده 
  . سقف بودجه ساالنه هر انجمن ورزشی تعیین و اعالم گردد ارات، بدنی دانشگاه پیشنهاد شده تا در صورت وجود اعتب

بودجه مورد نیاز هریک از انجمنهاي ورزشی دانشکده، اوایل هر سالن توسط انجمنهاي ورزشی دانشـکه   – 15ماده 
  . الم گرددبه ریاست دانشکده منعکس می گردد تا براساس امکانات موجود، سقف بودجه ساالنه انجمن دانشکده تعیین و اع

در صورت وجود اعتبـار حـق   . فعالیت اعضاي انجمنهاي ورزشی دانشجویی به صورت افتخاري می باشد – 16ماده 
  . الزحمه رؤساي انجمنها بر اساس  آیین نامه کار دانشجویی پرداخت خواهد شد



ربیت بدنی دانشگاه میسـر  نحوه استفاده از اماکن و تأسیسات ورزشی طبق برنامه و با موافقت مدیریت ت – 17ماده 
  . خواهد بود

ماده در هفتمین جلسه شوراي عالی تربیت بدنی و ورزش دانشـگاهها   18این آیین نامه در شش بخش و  – 18ماده 
  . توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوري، جهت  اجرا ابالغ گردید 18/8/79به تصویب رسید و در تاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ی مسابقات ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیآیین نامه عموم
  

  کلیات : فصل اول 

  :  مقدمه

یکی از راههاي تعمیم و گسترش ورزش، برگزاري مسابقه هاي ورزشی است که در آن ضمن از فعالیتهاي پرورشی و 
مـی شـود و   مشارکت دانشجویان در رشته هاي مختلف ورزشی بـه زحمـات مربیـان ورزش و امـر آموزشـی ارج نهـاده       

ورزشکاران دانشجو نیز ارزیابی شده و شناخت ورزشکاران با استعداد به منظور تأمین پیشتوانه تیمهـاي قـوي در سـطح    
لذا تدوین ضوابط و مقررات متناسب جهت برقراري رقابت سالم ضروري بوده و مسابقه هاي رسـمی  . کشور میسر می گردد

  . مه به طرز مطلوبی انجام می پذیردورزشی بین دانشجویان طبق مفاد این آیین نا

  تعریف 

آیین نامه عمومی مسابقه هاي ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شامل ضوابط و مقرراتی اسـت کـه بـه    
به جـاي مسـابقه هـاي    » مسابقه « این آیین نامه از واژه در . منظور ایجاد نظم در برگزاري مسابقه ها تدوین گردیده است
  . ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استفاده می شود

  . مسابقه ها طبق مقررات بین المللی و ضوابط داخلی با رعایت موازین و شئون اسالمی انجام می پذیرد – 1ماده 

این   1عالی به تفکیک براي خواهران و برادران برابرماده مسابقه هاي داخلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش  -2ماده 
  . آیین نامه تحت نظارت انجمنهاي ورزشی ذیربط برگزار خواهد شد

دانشجویان که به منظور شرکت در مسابقات جهانی و بین المللی در اردوها تـدارکانی و انتخابـاتی کـه از     – 3ماده 
ضور دارند در صورتی که این فعالیتها یـا امتحانـات تـداخل داشـته باشـد      طرف اداره کل تربیت بدنی برگزار می گردد ح

معاونین آموزشی دانشگاهها همکاري الزم در مورد امتحانات و موجه نمودن غیبتهاي دانشجویان ورزشکار را به عمل مـی  
  . آورند

آیین نامه آموزشی وزارت  دانشجویانی می توانند در مسابقات ورزشی دانشگاهها شرکت نمایند که بر طبق – 4ماده 
  . علوم، تحقیقات و فناوري دانشجوي رسمی شناخته شده باشند

شرکت دانشجویان سایر مؤسسات آموزشی عالی که از طریق کنکور سراسري پذیرفته شده اند با رعایت :  1تبصره 
  . کلیه ضوابط و مقررات و موافقت اداره کل تربیت بدنی در مسابقات رسمی بالمانع است

دانشجویان خارجی کـه  . ( در مسابقه ها بالمانع است 4شرکت دانشجویان خارجی باتوجه به شرایط ماده :  2تبصره 
  ). دوره زبان را می گذرانند دانشجو محسوب نخواهند شد



مقرراست در هر رشته ورزشی تیم دانشگاه پیام نور پس از انجام مسابقات منطقه اي یا انتخـابی از بـین   :  3تبصره 
گانه دانشگاههاي پیام نور در  10مناطق . ( کی از گروههاي سه گانه انتخاب و به مسابقات سراسري دانشگاهها اعزام گرددی

  ). گروه ورزشی، طبقه بندي گردیده اند 3قالب 

داشتن کارت تحصیلی با برچسب ثبت نام ترم مربوطه و ارایه   معرفی نامه که به تأییـد و امضـاء معـاون     – 5ماده 
  . موزشی دانشگاه رسیده جهت شرکت در مسابقه هاي داخلی الزامی استآ

دانشجویانی که در نیمسال اول فارغ التحصیل می شوند تا آخر اسفندماه همان سال و دانشجویانی که در :  1تبصره 
  . تیرماه فارغ التحصیل می شوند تا اول مهر ماه حق شرکت در مسابقات را دارند

نی که به دالیل مشکالت آموزشی و انضباطی از تحصیل منع گردیده یا در مرخصی تحصیلی به دانشجویا:  2تبصره 
  . سر می برند، حق شرکت در مسابقات را ندارند

در صورت فقدان یا مخدوش بودن کارت دانشجویی معرفی نامـه رسـمی عکـس دار از سـوي آمـوزش      :  3تبصره 
  . دانشگاه متبوع مالك خواهد بود

شجویانی حق شرکت در مسابقه ها را دارند که از نظر سالمت و تندرستی بـه تأییـد پزشـک معتمـد     دان – 6ماده 
  . دانشگاه مربوطه رسیده باشند

  . دانشجویان میهمان می بایست از دانشگاه محل تحصیل در مسابقات رسمی شرکت نمایند – 7ماده 

نمایند که دانشجویان تمام وقت دانشگاه میزبان دانشجوي میهمان به شرطی می تواند در مسابقه شرکت :  1تبصره 
  . باشد

دانشجویانی که ترم تابستانی را در غیر از دانشگاه خود می گذرانند دانشجوي میهمان محسوب نخواهند :  2تبصره 
  . شد

در مسابقات رفت و برگشت که تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشـت دانشـجویان میهمـان مجـاز     :  3تبصره 
  . ند تا ادامه مسابقات را از دانشگاه مبدأ شرکت نمایندهست

  

  

  

  

  مقررات بازیها و شرایط شرکت کنندگان : فصل دوم 



در مسابقه هاي قهرمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور هر دانشجو حق شرکت در حداکثر دو  – 8ماده 
  . رشته ورزشی را دارد

زشی را به نحوي مربیگري می نمایند باید واجد شرایط و آگاه به امور ورزشـی  کلیه مربیانی که تیم هاي ور – 9ماده 
  . رشته مورد نظر باشند

مربیان تیم هاي ورزشی باید داراي تحصیالت دانشگاهی در رشته تربیت بدنی و یا کارت مربیگـري معتبـر   : تبصره 
  . باشند

ربوطه بوده و مسؤولیت کامل دانشـجویان در طـول   سرپرست تیم اعزامی باید از اعضاء رسمی دانشگاه م – 10ماده 
  . اردو و مسابقه ها به عهده وي می باشد

در مسابقاتی که به صورت متمرکز در چند رشته و المپیادهاي ورزشـی بایسـتی هـر دانشـگاه عـالوه بـر       : تبصره 
  . سرپرست هر تیم یک نفر به عنوان سرپرست کل کاروان تعیین و معرفی نماید

سرپرست و مربی تیم شرکت کننده، حق شرکت به عنوان ورزشکار و یا قضاوت در آن دوره از مسابقه ها  – 11ماده 
  . را ندارند

  .در هر دوره از مسابقه ها یک فرد نمی تواند مربیگري بیش از یک تیم را عهده دار باشد:  1تبصره 

  . از یک تیم را عهده دار باشددر هر دوره از مسابقه ها یک فرد نمی تواند سرپرستی بیش :  2تبصره 

سرپرستان ، مربیان و کلیه ورزشکاران موظفند مقررات و نظـم میـادین و اردوهـاي ورزشـی را رعایـت       – 12ماده 
  .نمایند

شرح وظایف سرپرستان و مربیان تیم هاي ورزشی طی آیین نامه جداگانه اي تعیین و به دانشـگاهها ابـالغ   : تبصره 
  . خواهد شد

هرگونه پیشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بایستی فقط از طریق سرپرست مربوطه بـه مسـؤولین    – 13ماده 
  .ذیربط منعکس گردد

کلیه شرکت کنندگان در مسابقات باید ملبس به لباس متحد الشکل ورزشی باشند که بر روي آن نام یـا   – 14ماده 
  .نشان دانشگاه مربوطه مشخص شده باشند

بـراي شـرکت در مسـابقات     cm 175 cm x  100مراه داشتن پرچم یا آرم دانشگاه مربوطه بـا ابعـاد   ه – 15ماده 
  . دانشگاهها الزامی است

ارایه کارت شرکت در مسابقات با فهرست ورزشکاران به سرپرست مسـابقه هـا الزامـی اسـت در غیـر       – 16ماده 
  . واهد آمداینصورت از شرکت ورزشکاران درمسابقه ها جلوگیري به عمل خ



  . مدت اعتبار کارت براي همان دوره از مسابقات خواهد بود:  1تبصره 

کلیه موارد مربوطه به امور فنی مسابقات طی آیین نامه جداگانه، قبل از اجـراء هـر مسـابقه تهیـه و بـه      :  2تبصره 
  . دانشگاهها ابالغ خواهد شد

  

  امور مالی : فصل سوم 

آموزش عالی موظفند براساس تقویم ارسـالی از سـوي اداره کـل تربیـت بـدنی      دانشگاهها و مؤسسات  – 17ماده 
  . وزارتخانه اعتبارات الزم براي شرکت در مسابقه هاي سراسري و المپیاد را پیش بینی نماید

حق الزحمه کادر برگزاري مسابقه با موافقت اداره کل تربیت بدنی طبق آیین نامه پرداخت حـق الزحمـه    – 18ماده 
  . شوراي عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاهها پرداخت می گردد مصوبه

  

  وظایف میزبان مسابقات : فصل چهارم 

محل برگزاري مسابقه ها با توافق اداره کل تربیت بدنی وزارتخانه و دانشگاه متقاضی در مدت زمان مقـرر   -19ماده 
  . تعیین می گردد

داشتی و درمانی براي ورزشکاران و کادر برگزاري مسابقات قهرمانی پیش بینی هاي الزم در زمینه امور به – 20ماده 
  : دانشگاههاي کشور 

  . ایجاد درمانگاه در محل اردو ) الف 

  . پیش بینی پزشک و پزشکیار) ب 

  . تهیه وسایل کمکهاي اولیه در محل مسابقه ) ج 

  . تلف باشندهماهنگی با بیمارستانهاي مجاور محل مسابقات که داراي تخصصهاي مخ) د 

  . پیش بینی وسیله نقلیه موتوري و آمبوالنس) ه 

  ..... )  مکان مسابقه ها، دستشویی، حمام ، خوابگاه، رستوران و ( کنترل محل اردو و مسابقه ها از نظر بهداشت ) و 

  . تدارك اماکن و تأسیسات مناسب هر رشته ورزشی) ز 

  . شیتأمین خوابگاه و تغذیه مناسب هر رشته ورز) ح 



  . تدارك و نشر بولتن، ارسال اخبار مسابقات به رسانه هاي گروهی، ثبت و ضبط آمار شرکت کنندگان) ط 

  . پیش بینی وسایل رفت و برگشت عوامل اجرایی و ورزشکاران در ایام  برگزاري مسابقه) ي 

  . پیش بینی برق اضطراري ) ك 

  

  جوایز و یادبودها : فصل پنجم 

ید ارزش معنوي داشته و منطبق با مقررات آماتوریسم باشد به ورزشکاراتی که در مسـابقه هـاي   جوایز با – 21ماده 
انفرادي یا تیمی مقامهاي اول ، دوم و سوم را کسب نموده اند، حکم ، مدال و به دانشگاههاي که مقامهاي اول ، دوم و سوم 

  . را کسب نموده اند جام و حکم اهدا می گردد

اء مدال به تیم ها و افراد و نحوه محاسبه آنها در هر رشته توسط اداره کل تربیت بدنی طی آیین نحوه اعط:  1تبصره 
  . نامه جداگانه اي تعیین و ابالغ خواهد شد

کلیه یادبودها وجامهایی که به تیمهاي شرکت کننده اعطاء می گردد می بایست در تربیت بدنی دانشـگاه  :  2تبصره 
  . داري شودیا مؤسسه مربوط ضبط و نگه

  . به سرپرستان و مربیان تیم هاي اول تا سوم حکم اهداء می شود – 22ماده 

از دانشجویانی که رکورد قهرمانی کشور یا دانشگاه را بهبود بخشند به نحو مقتضی تشویق و قدردانی به  – 23ماده 
  . عمل خواهد آمد

شوراي عـالی تربیـت بـدنی و ورزش دانشـگاهها و      تبصره در چهارمین 20ماده و  24این آیین نامه در  – 24ماده 
به تصویب  22/9/74مؤسسات آموزش عالی کشور مورد تجدید نظر واقع و جایگزین آیین نامه قبلی قرار گرفت و در تاریخ 

  . رسید

 


