تح
وزارت علوم ،قيقات و فناوري

اداره کل رتبيت بدني

طرح برگزاري مسابقات قهرماني دانشجويان
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سراسر کشور
ردون دااگشنهي ،قهرماني مناطق ورزشي ،قهرماني نيب مناطق ،المپياد اهي فرهنگي ورزشي،
قهرماني کشور (تک رشته اي)
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مقدمه

رشد روز افزون جمعيت دانشجويي و همچنين ورود رشتههاي جديد ورزشي به صحنه ورزش ملي و
دانشگاهي و اشتياق و استقبال دانشجويان براي شرکت در رقابتهاي ورزشي ،اداره کل تربيت بدني وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري را بر آن ميدارد تا متناسب با شرايط و مقتضيات جديد و با بهرهگيري از تجارب و
نظريات متخصصين امر ورزش به ويژه در حوزه ورزش دانشگاهي ،الگوهاي جديد را در زمينه برگزاري
رويدادهاي ورزشي طراحي و به مرحله اجرا گذارد.
بدين سبب اين اداره کل تالش دارد ،در راستاي ايفاي نقش اصلي خود در پيکره حوزه ستادي که همانا
سياستگذاري ،پشتيباني و نظارت است ،با هدف شناسايي و تعيين ظرفيت هاي دانشجويي ضمن بررسي
نقاط ضعف و قوت ،اقدام به بازنگري طرح برگزاري اين رقابت ها نمايد.
اهداف

 .1متناسب سازي روند اجراي مسابقات قهرماني با شرايط کنوني
 .2فراهم نمودن زمينه براي حضور تعداد بيشتري از دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي کشور
 .3توسعه مشارکت دانشگاهها و مديران تربيت بدني در تصميمگيري و اجراي مسابقات
 .4بهرهوري بيشتر از منابع انساني و مالي موجود
 .5ايجاد پيوستگي مناسب بين رويدادهاي ورزشي در سطوح مختلف
 .6تمرکز و حمايت از رشته هاي ورزشي اولويت دار در حوزه قهرماني اعم از ملي و بين المللي
 .7ايجاد فرصت ميزباني براي دانشگاه ها در سطوح مختلف
 .8ايجاد زمينه استعداديابي در سطوح قهرماني
 .9اخذ اطالعات آماري از ظرفيت هاي حوزه قهرماني
سطوح برگزاري مسابقات قهرماني

از اين پس طرح حاضر جايگزين طرح قبلي مي شود و بر اين اساس مسابقات در سطوح زير برگزار خواهد
شد:
 )1درون دانشگاهي
 )2قهرماني منطقه
 )3قهرماني بين مناطق،
 )4المپياد فرهنگي -ورزشي
 )5قهرماني کشور (تک رشته اي)
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 )1درون دانشگاهي

رقابتهاي ورزشي در درون دانشگاهها به صورت سازمان يافته و بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل ها،
با هدف ايجاد فرصت به منظور حضور حداکثري دانشجويان در اردوهاي انتخابي تشکيل تيم هاي ورزشي
دانشگاهها ،براي مشارکت در مسابقات قهرماني در سطوح باالتر برگزار خواهد شد .مسابقات درون دانشگاهي
فرصتي براي نمايش توانمندي ورزشي دانشجويان و توانايي ادارات تربيت بدني دانشگاه ها در مديريت
مسابقات و رويدادهاي ورزشي در سطح دانشگاه ها مي باشد.
 نحوه برگزاری مسابقات درون دانشگاهی:

 .1تهيه و تنظيم تقويم ساالنه برگزاري مسابقات درون دانشگاهي توسط تربيت بدني دانشگاه و اعالم به
دبيرخانه هاي مناطق مربوطه.

 .2مسابقات درون دانشگاهي در کليه رشته های ورزشی که دارای مجوز فعالیت رسمی در کشور
مي باشند قابل برگزاري است (اولويت با رشته هايي است که رقابت هاي آن در سطوح باالتر منطقه اي ،
المپياد ها و قهرماني کشور برگزار مي گردد).
 .3با اطالع رساني به موقع توسط تربيت بدني دانشگاه ،دانشکده ها ،واحدهاي آموزشي و پژوهشي و
پژوهشکده ها و بهره گيري از مکانيزم هاي تشويقي فرصت مشارکت حداکثری برای تمامی
دانشجویان فراهم آيد.
 .4مسابقات در رشته هاي ورزشي باحضور و مشارکت هر تعداد از تیم ها و نفرات قابل برگزاري است.
 .5تيم ها و نفرات برتر (منتخب) بر اساس چارچوب گزارش (پيوست شماره )1به دبيرخانه هاي مناطق
مربوطه جهت شرکت در مسابقات سطوح باالتر معرفي خواهند شد.
 .6دارا بودن بیمه ورزشی براي تمامي شرکت کنندگان در رقابتهاي درون دانشگاهي الزامي مي باشد.
 .7به منظور ايجاد زمينه براي حضور حداکثري دانشجويان در رقابت ها ،هر بازيکن مي تواند حداکثر در 1
رشته اجتماعي و  2رشته انفرادي شرکت نمايد.

*

 .8برای نامگذاری تیم های شرکت کننده در مسابقات درون دانشگاهي بايد از اسامی متعارف و
متناسب با شئونات دانشگاهی مانند نام دانشکده ،نام خوابگاه ،نام شهدا ،چهره هاي شاخص علمي و
ورزشي و  ...استفاده شود.
 .9پذیرش شرکت کنندگان در رقابتهاي درون دانشگاهي بايد مانند ساير رويدادهاي قهرماني انجام شود
و هر بازيکن براي حضور در مسابقات کارت شناسايي داشته باشد.
 .11به کليه شرکت کنندگان حکم و گواهی شرکت با امضاي معاون دانشجويي و مدير تربيت بدني دانشگاه
داده مي شود (اعطاي جام و مدال منوط به توانايي مالي دانشگاه مي باشد).
*استفاده از حامیان مالی و نام آنها منوط به اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح دانشگاه می باشد.
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 .11با هدف اجراي مطلوب و شايسته رويدادهاي درون دانشگاهي ،مراسم افتتاحيه و اختتاميه متناسب با
شرايط دانشگاه و با حضور مسئولين دانشگاه برگزار گردد.
 .12گزارش مسابقات درون دانشگاهي توسط تربيت بدني تهيه و پس از تاييد معاون دانشجويي دانشگاه به
دبيرخانه منطقه مربوطه ارسال شود.
 نقش دبیرخانه ها:

 دبيرخانه هاي مناطق ورزشي با هماهنگي نمايندگان فني کليه رشته هاي ورزشي منطقه بر اجرايمسابقات درون دانشگاهي نظارت خواهند نمود.
 دبيرخانه هاي مناطق بايد با هماهنگي نمايندگان رشته هاي مربوطه و دانشگاه مجري رويداد ،گزارشاتمربوط به برگزاري مسابقات قهرماني درون دانشگاهي در منطقه ذيربط را بر اساس چارچوب (پيوست
شماره )1پس از تاييد به اداره کل ارسال نمايند.
 زمان برگزاری مسابقات درون دانشگاهی

 دانشگاه ها مي بايست با توجه به تقويم ورزشي اداره کل تربيت بدني سازمان اموردانشجويان و دبيرخانههاي ذيربط اقدام به برنامه ريزي و برگزاري اين مسابقات نمايند.
 زمان برگزاري مسابقات درون دانشگاهي ترجيحاً در شش ماهه دوم سال المپيادي مي باشد. تجهیزات برگزاری

 اماکن برگزاري مسابقات درون دانشگاهي بايد از حداقل استانداردهاي مورد نياز برخوردار باشد دانشگاه ها مي توانند با هماهنگي دانشگاه ها و ساير بخش هاي همجوار از اماکن و فضاهاي آنها استفادهنمايد.
 به منظور تقليل هزينه ها و در راستاي مشارکت حداکثري دانشجويان ،مسابقات درون دانشگاهي با بهرهگيري مطلوب از تجهيزات و لوازم ورزشي موجود قابل برگزاري مي باشد.
 شايسته است دانشگاه ها در برگزاري مسابقات درون دانشگاهي از ظرفيت ها و کادر فني موجود دردانشگاه حداکثر استفاده را بعمل آورند.
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 روابط عمومی

هر دانشگاه مي بايست گزارشات و عکس هاي خبري تهيه شده از رويداد درون دانشگاهي خود را با توجه به
چارچوب ارائه شده براي انعکاس در سايت دانشگاه ،دبيرخانه مربوطه و اداره کل تربيت بدني وزارت علوم
ارسال نمايد .گزارش دهي دانشگاه ها حتما مي بايست همراه با مستندات باشد.
در اين خصوص دبيرخانه ها هماهنگي هاي الزم را با رسانه هاي گروهي براي انعکاس مطلوب اخبار و
رويدادهاي ورزشي دانشگاه هاي ذيربط منطقه به عمل آورند.
 منابع مالی برگزاری مسابقات درون دانشگاهی
 اعتبارات ورزش دانشجويي مندرج در بودجه تفصيلي دانشگاه جذب حاميان مالي* -کمکهاي مالي اداره کل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان

ضمنا اداره کل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان ،متناسب با ميزان مشارکت ،تعداد و نوع رشته هاي
برگزاري ،کيفيت مسابقات و با توجه به گزارش هاي ارسالي حمايت هاي زير را از دانشگاه هاي فعال بعمل
خواهد آورد:
 توزيع اعتبارات متناسب با عملکرد دانشگاه کمک به ساماندهي فضاهاي زيرساختي دانشگاه مربوطه انتخاب مديران تربيت بدني برتر دانشگاهي کشور معرفي مديران و کارشناسان دانشگاه براي حضور در رويدادهاي آموزشي حمايت در سهميه هاي ورودي به المپياد -اعزام تيم ها و ورزشکاران ،مربيان و مسئولين دانشگاه مربوطه به مسابقات برون مرزي

*استفاده از حامیان مالی و نام آنها منوط به اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح دانشگاه می باشد.
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 )2مسابقات قهرماني منطقه

اين سطح از مسابقات در سال هاي غير المپيادي در رشته هاي ورزشي داراي فدراسيون که از گستردگي و
استقبال عمومي در سطح دانشگاه ها برخوردارند ،توسط دبيرخانه هاي مناطق ورزشي و با هدف تعيين
قهرمان منطقه و کسب سهميه هاي ورودي براي مسابقات سطوح باالتر (المپيادها و قهرماني بين مناطق)
برگزار خواهد شد.
 نحوه برگزاری مسابقات قهرمانی منطقه

 -1دبيرخانههاي مناطق ورزشي حداکثر تالش و اهتمام خود را براي جلب مشارکت حداکثري دانشگاه هاي
تحت پوشش اعمال نمايند.
 -2دانشگاه هاي تحت پوشش منطقه نيز بايد بيشترين تالش خود را مصروف پذيرش ميزباني و ايجاد زمينه
براي مشارکت حداکثري دانشجويان در رقابت هاي رشته هاي متنوع ورزشي نمايند.
*
 -3در مسابقات قهرماني منطقه کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور مجاز به
شرکت در کليه رشته ها (اجتماعي و انفرادي) خواهند بود.
 -4مسابقات قهرماني رشته هاي ورزشي براساس تقویم ورزشی مصوب هر يک از دبيرخانه ها برگزار
خواهد شد.
 دبير خانه هاي مناطق ورزشي موظفند ضمن تشکيل جلسه هماهنگي با حضور کليه مديران تربيت بدني
دانشگاه هاي تحت پوشش ،تقويم ورزشي سال آتي منطقه را حداکثر تا بهمن ماه به صورت مصوب با
ذکر رشته هاي برگزاري ،تاريخ دقيق برگزاري ،دانشگاه ميزبان و تعداد دانشگاه مشارکت کننده همانند
نمونه تقويم پيشنهادي(پيوست شماره  )2به اين اداره کل ارسال ،تا براساس آن ابالغ اعتبار اوليه صورت
گيرد.
 -5تنظيم نحوه اجراي مسابقات منطقه اي در هر رشته با توجه به امکانات ،منابع انساني ،مالي ،وضعيت
جغرافيايي و تعداد تيمهاي شرکتکننده بر عهده دبيرخانه هر منطقه و با هماهنگي اداره کل خواهد بود.
 -6کليه دانشگاه هاي تابعه هر منطقه مي بايست با توجه به توانايي ها و شرايط موجود نسبت به پذيرش
ميزباني مسابقات منطقه اي اقدام نمايند.
 -7بنا به پيشنهاد اداره کل تربيت بدني حق شرکت در مسابقات منطقهاي همانند مسابقات قهرماني تعيين
ميگردد و دبيرخانه هر منطقه ميتواند با توافق کليه اعضاء(مديران تربيت بدني دانشگاههاي منطقه) و
متناسب با مقتضيات منطقه و نحوه برگزاري مسابقات ،نسبت به تغيير ميزان حق شرکت اقدام نمايد.
تبصره :ضروري است در صورت هرگونه تغيير در مبلغ حق شرکت ،صورتجلسه مربوطه با امضاي کليه اعضاء
به اين اداره کل ارسال شود.
*شرکت دانشگاه های پیام نور ،جامع علمی-کاربردی ،فنی و حرفه ای ،فرهنگیان و دانشگاه ها و موسسات آموزشی غیردولتی و وابسته به سایر
نهادها برابر دستورالعمل هایی خواهد بود که به صورت جداگانه ابالغ خواهند شد.
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 -8دبيرخانه هاي مناطق نسبت به طراحي و چاپ احکام ،گواهي شرکت و مدال قهرماني با توجه به تصوير
نمونه (پيوست شماره )3ارسالي از سوي اداره کل اقدام خواهند نمود.
-9

پذيرش تيمهاي شرکت کننده بر عهده دانشگاه ميزبان و با نظارت دبيرخانه منطقه خواهد بود.

 -11در صورت برگزاري مسابقات در دانشگاه هايي که دبيرخانه منطقه در آن مستقر مي باشند ،دبير
منطقه با تعامل با دانشگاه هاي تابعه نسبت به معرفي فردي خبره (در امر پذيرش و نظارت) از ساير
دانشگاه هاي مستقر در منطقه نسبت به نظارت مسابقات اقدام و رونوشت معرفي نامه به اداره کل ارسال
گردد.
 -11دبيرخانه منطقه مي بايست نسبت به اعزام نماينده منطقه براي نظارت برامر پذيرش و برگزاري اقدام
نمايند (حکم ماموريت نمايندگان اعزامي توسط رييس دبيرخانه منطقه امضا خواهد شد).نماينده مي بايست
فرم گزارش دهي را تکميل و به دبير خانه منطقه تحويل تا در پوشه رشته مورد نظر نگهداري گردد.
 -12دبيرخانه منطقه مي بايست گزارش فني ( پيوست شماره  )4هر يک از رشته هاي برگزاري (اجتماعي
و انفرادي) را از سرپرست فني رشته مربوطه در دو بخش دختران و پسران دريافت و مجموعه گزارشات
را به صورت ساليانه در بايگاني خود نگهداري نمايد.
 -13پس از برگزاري مسابقات قهرماني براساس نتايج بدست آمده ،قهرمانان منطقه مشخص و مفتخر به
کسب عنوان قهرماني منطقه و صاحب حکم و مدال و جام خواهند شد.
 -14دبيرخانه منطقه مي بايست پس از دريافت مجموعه گزارشات از سرپرستان فني ،گزارش نهايي
(پيوست شماره  )5کليه رشته هاي برگزاري (اجتماعي و انفرادي) را در دو بخش دختران و پسران ،به
صورت دو امضايي توسط دبير منطقه و يکي از مديران منتخب تربيت بدني دانشگاه هاي عضو ،ساليانه به
اين اداره کل ارسال نمايند.
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موارد تاکیدی در برگزاری مسابقات منطقه ای :
* از دبيران مناطق ورزشي ،انتظار دارد تا ضمن تعامل با ساير دستگاهها و نهادهاي مستقر در منطقه و
استان ميزبان ،موارد زير را به نحوي تدارک نمايند تا در مرحله اول با بهرهگيري از امکانات درون دانشگاهي
و در مرحله بعدي با هماهنگيهاي استاني مسابقات بنحوی شایسته و با حداقل هزینه برگزار گردد.
* در اجراي مراسم افتتاح و اختتام و امور فرهنگي ،ضمن رعايت صرفه و صالح از امکانات دانشگاههاي
منطقه و مديريت فرهنگي دانشگاه ميزبان استفاده گردد.
* در خصوص اسکان شرکت کنندگان ،از امکانات خوابگاهي و يا مهمانسراي دانشگاه ميزبان و يا دانشگاههاي
همجوار استفاده شود.
* در خصوص تغذيه شرکت کنندگان ،از منوي غذاي دانشجويي متناسب با ميزان کالري مورد نياز
ورزشکاران استفاده شود.
* در زمينه پوشش خدمات پزشکي در ايام برگزاري از امکانات مرکز بهداشت دانشگاه ميزبان ،هيات پزشکي
ورزشي استان ،مراکز بهداشتي و درماني دانشگاه هاي علوم پزشکي و دانشگاههاي همجوار بهرهبرداري شود.
* در زمينه استفاده از وسايل نقليه براي جابجايي دانشجويان و عوامل فني و اجرايي ،دبيرخانه منطقه با
هماهنگي دانشگاه ميزبان و با بهرهگيري از امکانات دانشگاههاي شرکت کننده و ميزبان اقدام نمايند.
* در زمينه تامين ملزومات و تجهيزات فني برگزاري مسابقات از امکانات دانشگاه ميزبان و دانشگاههاي
همجوار بهرهبرداري شود.
* در خصوص عوامل اجرايي مسابقات با رویکرد کاهش هزینه ها از همکاري کارکنان دانشگاه ميزبان و
همچنين از نيروهاي داوطلب و انجمنهاي ورزشي دانشجويي بهره برداري گردد.
* دبيرخانه منطقه براساس«آئين نامه پرداخت حق الزحمه داوري و کادر اجرايي و فني مسابقات» نسبت به
پرداخت حقالزحمه عوامل اجرايي مسابقات منطقهاي اقدام نمايد.
* در زمينه تامين کادر فني و داوري ،دبيرخانههاي هر منطقه تمهيدات الزم را پيش بيني و از تواناييهاي
منطقه و استان ميزبان برگزاري استفاده وبا توجه به سطح برگزاري ترجيحاً از داوران واجد کارت داوري
درجه يک ملي و به پايين استفاده شود.
* نحوه شرکت دانشگاه هاي پيام نور ،جامع علمي-کاربردي ،فني و حرفه اي ،فرهنگيان و دانشگاه ها و
موسسات آموزشي غيردولتي و وابسته به ساير نهادها و دستگاه هاي اجرايي در مسابقات منطقه اي بر اساس
دستورالعمل هايي خواهد بود که به متعاقبا ارسال خواهند شد.
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* دبيرخانه هاي مناطق موظفند اسامي تيم ها و نفرات برگزيده را تا نيمه اسفند ماه به اين اداره کل ارساال
نمايند ،در غير اينصورت اداره کل در خصوص سهميه ورودي آن منطقه در رشته مورد نظار تصاميم گياري
خواهد نمود.
* تامين و ابالغ سقف حمايتي منوط به ارسال گزارش مالي با رعايت چارچوب ها (پيوست شماره )4توسط
دبير خانه هر منطقه و تاييد اداره کل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان خواهد بود.
چنانچه به تشخيص دبيرخانههاي منطقه و موافقت کليه دانشگاههاي تحت پوشش از شاخصهاي اعالم شده
فوق عدول گردد .تأمين هزينههاي اضافي بر عهده دانشگاههاي شرکت کننده و يا با استفاده از ساير منابع
مالي مندرج در طرح خواهد بود.
 منابع مالی مسابقات منطقهای

اعتبارات برگزاري اين مسابقات از منابع زير تامين ميشود:
-1

اعتبارات ورزش دانشجويان مندرج در بودجه تفضيلي دانشگاه ها

-2

کمکهاي حمايتي اداره کل تربيت بدني (توسط بخشنامه متعاقبا اعالم خواهد شد)

-3

عوايد حاصل از حق شرکت دانشگاهها در مسابقات

-4

جذب حاميان مالي*

-5

ساير منابع

*

 نحوه کمکهای حمایتی اداره کل تربیت بدنی در زمینه مالی:

اداره کل تربيت بدني در اجراي مسابقات منطقهاي بصورت حمايتي و صرفاً حول محورهاي زير و به ازاي هر
يک از مناطق و متناسب با رشته ورزشي ،تعداد دانشگاهها ،جمعيت شرکت کننده ،بعد مسافت و کيفيت
برگزاري کمک خواهد نمود.
 -1اسکان

 -2تغذيه

 -3داوري

 -4احکام و مدال
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 )3قهرماني بین مناطق

اين مسابقات در رشته هاي اولويت دار غير المپيادي(اجتماعي و انفرادي) با حضور برگزيدگان مسابقات
منطقه اي و در سال هاي المپيادي به منظور تعيين قهرمان کشور ،برگزار مي گردد.
 نحوه برگزاری قهرمانی بین مناطق

 .1مسابقات با حضور و مشارکت تيم ها و نفرات برگزيده مناطق برگزار مي گردد.
 .2مسابقات قهرماني بين مناطق بر اساس تقويم ورزشاي مصاوب اداره کال اجارا و امورمرباوط باه تعياين
ميزباني و اجراي اين مسابقات با همفکري و تعامل دبيرخانه هاي مناطق ورزشي و دانشاگاه هااي تابعاه
انجام مي شود و از نظر فني ،تحت نظارت انجمن مربوطه و با هماهنگي اداره کل خواهد بود.
 .3دبيرخانه هاي مناطق ورزشي موظفند ضمن تشکيل جلسه هماهنگي با حضور کليه مديران تربيت بدني
دانشگاه هاي تحت پوشش اعالم آمادگي براي ميزباني اين مسابقات را باا ذکار رشاته هاا ،تااريخ دقياق
برگزاري و دانشگاه ميزبان به اين اداره کل ارسال ،تا بر اساس آن ابالغ اعتبار اوليه صورت گيرد.
 .4تمامي دانشگاه هاي تابعه هر منطقه مي بايست با توجه به توانايي ها و شرايط موجود نسبت به پاذيرش
ميزباني مسابقات قهرماني بين مناطق اقدام نمايند.
 .5طراحي و چاپ احکام ،گواهي شرکت و حک مدال بر عهده اداره کل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان
مي باشد..
 .6پذيرش تيم هاي شرکت کننده بر عهده دانشگاه ميزبان و با نظارت اداره کال و باا همااهنگي دبيرخاناه
منطقه ذيربط خواهد بود.
 .7پس از برگزاري مسابقات قهرماني بين مناطق و بر اساس نتايج بدست آمده ،قهرمانان مشخص و مفتخار
به کسب عنوان قهرماني و صاحب حکم و مدال و جام قهرماني خواهند شد.
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مواردتاکیدی در برگزاری مسابقات قهرمانی بین مناطق:
 کيفيت اجراي مسابقات قهرماني بين مناطق ورزشي در محورهاي اسکان و تغذياه ،کاادر فناي و داوري،ملزومات و تجهيزات فني ،وسايل نقليه و پوشش خدمات پزشکي همانناد مساابقات قهرمااني سراساري
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي خواهد بود.
 از دبيران مناطق ورزشي انتظار دارد تا ضمن تعامل با دانشگاه هاي مستقر در منطقه و ميزبان ،مقادماتالزم را به نحوي تدارک نمايند تا مسابقات به صورت شايسته برگزار گردد.
 با هدف انعکاس مطلوب و شايسته مسابقات بين مناطق ،مراسم افتتاحيه و اختتاميه با حضاور مسائولينمنطقه ،دانشگاه ميزبان و مسئولين شهر برگزار گردد.
 دانشگاه ميزبان بر اساس «آیین نامه پرداخت حق الزحمه داوری و کادر اجرایی و فنی مسابقات»نسبت به پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي مسابقات بين مناطق اقدام خواهند نمود.
 در اجراي امور مرتبط با مسابقات ،ضمن رعايت صرفه و صالح از امکانات دانشگاه استفاده گردد. تامين و ابالغ سقف حمايتي منوط به ارسال گزارش مالي توساط دانشاگاه ميزباان وباا در نظار گارفتنکيفيت برگزاري به اين اداره کل ،خواهد بود.
 نحوه تخصیص سهمیه:

 .1به ازاي هريک از رشته هاي ورزشي ،کليه مناطق داراي سهم مشخص مي باشند .بار ايان اسااس از هار
منطقه تعداد مورد نظر به مسابقات قهرماني بين مناطق راه مي يابند.
 .2دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري( ،سراسري دولتاي) در قالاب منااطق ورزشاي داراي
سهميه مشخص مي باشند.
 .3در خصوص نحوه مشارکت دانشگاه هاي پيام نور ،جامع علمي -کاربردي ،فني و حرفه اي ،دانشگاه هاا و
موسسات آموزش عالي غيردولتي -غيرانتفاعي و وابسته به دستگاه هاي اجرايي و وضعيت دبيرخانه هاي
مربوطه و سهميه اين دانشگاه ها متعاقبا تصميم گيري و ابالغ خواهد شد.
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 منابع مالی مسابقات قهرمانی بین مناطق

 .1اعتبارات ورزش دانشجويان مندرج در بودجه تفصيلي دانشگاه ها
 .2کمک هاي حمايتي اداره کل تربيت بدني (اداره کل تربيت بدني به ازاي هر يک از رشاته هااي ورزشاي
متناسب با تعداد دانشگاه ها ،جمعيت شرکت کننده و کيفيت برگازاري ،حمايات هااي ماالي الزم را باه
عمل خواهد آورد).
 .3عوايد حاصل از حق شرکت دانشگاه ها در مسابقات
 .4استفاده از حاميان مالي
 .5ساير منابع
 )4المپیادهاي فرهنگي ورزشي

اين مسابقات به صورت يک سال در ميان به ميزباني يک يا چند دانشگاه و در رشته هاي اولويت دار و با
حضور واجدين سهميه از مسابقات قهرماني مناطق مختلف و به منظور تعيين قهرمان کشور و تحت نظارت
اداره کل تربيت بدني سازمان امور دانشجويان برگزار خواهد شد.
 رشته های ورزشی المپیادی:

پسران :فوتسال ،هندبال ،واليبال ،بسکتبال ،تنيس روي ميز ،بدمينتون ،شنا ،دووميداني،شطرنج ،کاراته،
کشتي آزاد ،کشتي فرنگي و تکواندو و جودو(به انتخاب ميزبان)
دختران :هندبال،بسکتبال،واليبال ،تنيس روي ميز ،بدمينتون ،شنا ،شطرنج ،کاراته ،تکواندو ودووميداني و
تيراندازي(به انتخاب ميزبان)
 هرگونه تصميم گيري در خصوص افزايش و کاهش رشته هاي برگزاري (دختران و پسران) متناسب با
شرايط و تصميمات شوراي فني اداره کل خواهدبود.
 تعداد و نحو کسب سهمیه های ورودی در هر یک از رشته های المپیادی بر اساس دستورالعمل
مربوطه که متعاقبا ارسال می شود ،خواهد بود.
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فرآیند برگزاری المپیاد به شرح ذیل می باشد:
 تعيين ميزبان برگزاري المپياد تهيه ابالغ مسئولين ستاد برگزاري در دانشگاه ميزبان  ،مسئولين ستاد حماايتي و پشاتيباني در اساتانوستاد حماتي و پشتيباني (براساس طرح برگزاري)
 نهايي نمودن رشته هاي برگزاري المپياد با توجه به شرايط ميزبان و برگزاري جلسات فني تعيين زمان برگزاري المپياد تنظيم و امضاي قرارداد برگزاري المپياد بازديد مسئولين ستاد حمايتي و نظارتي از امکانات برگزاري دانشگاه ميزبان صدور ابالغ مسئولين انجمن هاي ورزشي و معاونين فني و تنظيم جدول بازديد مسئولين انجمان هاايورزشي از امکانات فني برگزاري دانشگاه ميزبان طي چند مرحله
 برگزاري جلسات ستاد حمايتي و نظارتي در اداره کل تربيت بدني تعيين مسئولين کميته هاي برگزاري و پي گيري شکل گيري چارت المپياد و انتصاب مسئولين کميتاههاي ستاد برگزاري
 تهيه تنظيم و ابالغ معيارهاي کسب سهميه دانشگاهها براي حضور دررشته مختلف ورزشي المپياد اخذ ،استخراج و اعالم سهميه هاي ورودي المپياد به دانشگاهها براساس مسابقات منطقه اي برگزاري جلسه شوراي عالي المپياد با حضور مسئولين برگزاري و نمايندگان دستگاههاي کشور وپيگيري مصوبات آن
 تهيه تقويم برگزاري المپياد(جدول ورود و خروج برگزاري رقابت هاي رشته هاي مختلف ورزشي) پيگري و تهيه احکام ،گواهي شرکت ،مدال ها و جام هاي قهرماني پي گيري برگزاري جلسات هماهنگي با ستاد برگزاري و ستاد حمايتي و پشتيباني در دانشگاه ميزبان واستانداري
 برگزاري جلسه سرپرستان کل کاروان هاي ورزشي برگزاري جلسات قرعه کشي رشته هاي اجتماعي12
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 برگزاري جلسات پذيرش اوليه کاروان هاي ورزشي شروع برگزاري المپياد همزمان با ورود کاروان هاي ورزشي به دهکده بازي ها و پذيرش نهايي برگزاري مراسم افتتاحيه المپياد با حضور مسئولين کشوري نظارت بر برگزاري در همه ابعاد المپياد اخذ گزارش لحظه اي از برگزاري رقابت ها و انعکاس در خبرگزاري ها برگزاري جلسات شبانه با حضور سرپرستان و همراهان کاروان هاي ورزشي ثبت نتايج نهايي رقابت ها و تعيين تيم ها و نفرات برتر برگزاري مراسم اختتاميه المپياد و اهداي حکم و مدال و جام به تيم ها و نفرات برتر برگزاري مراسم تجليل از مسئولين ستاد برگزاري و ساير دست اندرکاران -جمع بندي نهايي و تنظيم گزارش پاياني و پي گيري امور مربوط به تعيين ميزبان بعدي المپياد

 )5مسابقات قهرماني سراسرکشور

اين مسابقات در رشته هاي اولويت دوم و غير المپيادي و با حضور کليه دانشگاه ها و بدون نياز به کسب
سهميه از رقابت هاي منطقه اي ،به منظور تعيين قهرماني کشور برگزار خواهد شد.
 نحوه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور

مسابقات قهرماني سراسري رشته هاي مربوطه در  6ماهه دوم سال هاي المپيادي برگزار خواهد شد .
 .2مسابقات قهرماني کشور بر اساس تقويم ورزشي مصوب اداره کل اجرا و کليه امور مربوط به ميزباني و
اجراي اين مسابقات بر عهده دانشگاه هاي ميزبان خواهد بود.
 .3دانشگاه ها موظفند اعالم آمادگي براي ميزباني اين مسابقات را با ذکر رشته ،تاريخ دقيق برگزاري به اين
اداره کل ارسال ،تا ضمن تاييد اداره کل ،بر اساس آن ابالغ اعتبار اوليه صورت گيرد.
 .4طراحي و چاپ احکام و حک مدال و جام قهرماني به عهده اداره کل خواهد بود.
 .5پذيرش تيم هاي شرکت کننده بر عهده دانشگاه ميزبان و تحت نظارت اداره کل خواهد بود.
 .6پس از برگزاري مسابقات قهرماني کشور و بر اساس نتايج بدست آمده ،قهرمانان مشخص و مفتخر به
کسب عنوان قهرماني و صاحب حکم و مدال و جام خواهند شد.
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موارد تاکیدی در برگزاری مسابقات قهرمانی سراسر کشور:
 کيفيت اجراي مسابقات قهرماني در محورهاي اسکان و تغذياه شارکت کننادگان ،کاادر فناي و داوري،ملزومات و تجهيزات فني ،وسايل نقليه و پوشش خدمات پزشکي همانند ساير مسابقات قهرماني دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالي خواهد بود.
 دانشگاه ميزبان بر اساس «آیین نامه پرداخت حق الزحمه داوری و کادر اجرایی و فنی مسابقات»نسبت به پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي مسابقات اقدام خواهند نمود.
 در اجرا ي مراسم افتتاح و اختتام و امور فرهنگي ،ضمن رعايت صرفه و صالح از امکانات دانشگاه استفادهگردد.
 تامين و ابالغ سقف حمايتي منوط به ارسال گزارش مالي توسط دانشگاه ميزبان به اين اداره کل خواهادبود.
 با هدف انعکاس مطلوب و شايسته مسابقات قهرماني سراسر کشور ،مراسم افتتاحيه و اختتاميه با حضاورمسئولين کشوري ،دانشگاه ميزبان و مسئولين شهر برگزار گردد.
 منابع مالی مسابقات قهرمانی کشور

 .1اعتبارات ورزش دانشجويي مندرج در بودجه تفصيلي دانشگاه
 .2کمک هاي حمايتي اداره کل تربيت بدني :اداره کل تربيت بدني به ازاي هر يک از رشاته هااي ورزشاي
متناسب با تعداد دانشگاه ها ،جمعيت شرکت کننده و کيفيت برگازاري ،حمايات هااي ماالي الزم را باه
عمل خواهد آورد.
 .3عوايد حاصل از حق شرکت دانشگاه ها در مسابقات
 .4حاميان مالي*
 .5ساير منابع
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*استفاده از حامیان مالی و نام آنها منوط به اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح دانشگاه می باشد.

