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ی سال ا رما ا ما از کار و  ی،  ید م   و
م   ی دار ی  ا   را 
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ھا:  ه باز تا   ا
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هس: آ    ارو
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  به نام خدا

در عصر جديد دانشجويان، جوانان و نوجوانان هر كشوري 
بيشتر از هر زمان توجه و نگاه آگاهانه به رشد جسماني و روحاني 

مي بايستي با  خويش دارند. از ميان همگان جوانان ايران اسالمي
نه ساز رشد بينش كافي از اثرات و عوايد فعاليت هاي ورزشي زمي

جنبه هاي اخالقي، فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي حضور ساير 
اقشار جامعه در فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش هاي همگاني 

  باشند.
نظر به اهميت دين مبين اسالم بصورت توامان به جنبه  

هاي جسماني و روحاني، حضور دانشجويان و ورزشكاران در صحنه 
نگي و ورزشي در سطوح ملي و بين المللي هاي مختلف علمي، فره

نشان از اهميت و توجه جوان ايراني به اين توصيه و امر مهم دارد. 
پيروي از قوانين اجتماعي و ورزشي و به دور ماندن از رخوت و 
سستي و ايجاد زمينه هاي نوع دوستي و مهر پروري از جمله 

را در خصايص فعاليت هاي گروهي است كه مي توان اثرات آن 
ابعاد مختلف جامعه بشري به وضوح مشاهده كرد. همچنين پيروزي 
ها و كسب عناوين مسابقات ورزشي هم به نوعي درس سازندگي 

  براي تالش مضاعف و دور ماندن از خصائص نابجا مي باشد.



  :دانشجويان عزيز شركت كننده
رقابت هاي ورزشي دانشجويان تحت عنوان المپياد فرهنگي 

رين رويداد ملي ورزش دانشجويي است كه صحنه ورزشي مهمت
هاي زيبايي از رفاقت و رقابت را خلق مي نمايد و مي تواند سمبل 
بهترين و ارزشمند ترين الگوها و اخالق ورزشي باشد. اين رقابت ها 
جداي از نتايج قهرماني و عدم موفقيت ها مي تواند شادي و نشاط 

  را به جامعه هديه نمايد. 
رگ را شاكريم كه شاهد هنرنمايي قشر فرهيخته و خداوند بز

  پژوهشگر كشور در يازدهمين المپياد فرهنگي ورزشي كشور هستيم. 
باشد كه اين آينده سازان ايران اسالمي به مدد الهي و با دستان 

  پرتوان خود مبتكرين تعالي كشور باشند.
  

  محمود مالباشي
  معاون وزير و رييس سازمان امور دانشجويان

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  به نام خدا
حمد و سپاس پروردگار قادر و مهرباني كه قدرت انديشيدن، 
توان آموختن و قدرت بدست گرفتن قلم را به همه بندگانش عطاء 
نمود. پروردگاري كه بواسطه پيامبر نور و رحمت اش به همگان 

اقراء باسم ربك الذي خلق، خلق االنسان من "آموخت كه بخوانيم 
  ."علق

  
  :ان شركت كنندهعزيز

چند سالي است كه فعاليت ها و رويدادهاي مختلف ورزشي 
دانشجويي رنگ و بوي ديگري پيدا كرد و شور و نشاط در تمامي 
سطوح دانشگاهها حاكم شد. نگاه انديشمندانه و عالمانه مقام معظم 
رهبري به امر ورزش، جوانان ايران اسالمي را درمسير تحصيل، 

ساخت و شما دانشجويان و ورزشكاران  تهذيب، ورزش رهنمون
دركنار توجه به تحصيل و پژوهش كه رسالت اول شما فرهيختگان 
دانشگاهي مي باشد توجه به نياز هاي بدني و روحي را هم يادآور 

  شدند تا با سهولت مسير موفقيت هاي تحصيلي را طي نمايند.



رقابت هاي گوناگون تحت عنوان قهرماني مناطق ،قهرماني 
ور مهم ترين فرصت براي رفاقت، رقابت و گسترش فرهنگ كش

مودت و دوستي در بين دانشجويان در طي دوران تحصيلي است كه 
در بزرگترين رويداد ملي ورزش دانشجويي به نام المپياد فرهنگي 
ورزشي دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور شاهد 

ما هستيم. حضور نخبگان توانمنديها و استعداد هاي ناب ورزشي ش
رشته هاي مختلف ورزش در اين رويداد ملي نشان از تالش مجدانه 
شما ورزشكاران، مربيان و مديران محترم دانشگاهها براي اعتالي 
ورزش دانشگاهي دارد. زحمات ارزشمند كليه مديران، كارشناسان و 
صاحب نظران عرصه ورزش دانشگاهي را پاس مي داريم و بر خود 

باليم كه امروز توجه به ورزش و امر سالمتي سرلوحه كار مي 
  دانشگاهيان قرار گرفت. 

اميد به موفقيت و سربلندي شما ورزشكاران و دانش پژوهان ايران 
  اسالمي در عرصه اخالق و ورزش.

  
  محمد كشتي داردكتر 

  مدير كل تربيت بدني
  
  
  
  



  
  
 
 
  
  
  

»به نام خداوند بخشنده مهربان«  
دوره برگـزاري المپيادهـاي    دهگيـري از تجـارب ارزشـمند     د متعال و با بهرهبه لطف خداون

مين دوره آن با حضور قريب دهيازفرهنگي ورزشي و مشاركت جامعه دانشگاهي شاهد آغاز 
رشته ورزشي  12دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي كشور در  103كننده از  شركت 2130به 

دوره قبلي شـاهد ارتقـاي كيفـي المپيادهـا در      دهي . در طهستيم اروميه به ميزباني دانشگاه
اختصاص سهميه در رشته هاي اجتماعي و انفرادي ابعاد مختلف بوديم كه در ادامه اين روند 

به دانشگاه هاي پيام نور، جامع علمي كاربردي، فني و حرفه اي، موسسات غيـر انتفـاعي و   
تـيم در رشـته هـاي     16افـزايش بـه   دانشگاه هاي وابسته به به ساير نهادها و ارگانهـا و  

به صورت اينترنتي  تيم ها و نفرات اعزامي دانشگاه هاپذيرش المپيادي اين دوره و همچنين 
بررسـي تجـارب   بـا  به عنوان يكي از اصول در دستور كار معاونت فني المپياد قرار گرفـت.  

 ي نهـايي دانشـگاه هـا   نيز رده بنـد  در اين المپياد ،ها بندي دانشگاه ردهدر هاي گذشته  دوره
  خواهد شد.  مشخص  آن ها محاسبه و جايگاه  بندي مقام اول تا ششمبراساس امتياز 

همت و تالش كليه مسئولين اعم از اعضاي ستاد برگزاري مستقر در دانشگاه ميزبان، سـتاد  
ر هاي ورزشي و معاونت فني المپياد بر اين امر استوا حمايتي و نظارتي وزارت متبوع و انجمن

اي براي احتـرام بـه مقـررات و قـوانين،      است تا در اين گردهمايي بزرگ دانشگاهي عرصه
مداري، رعايت حقوق ديگران را فراهم نمايد. تحقـق   گرايي و قانون هاي سالم، قانون رقابت

اين امر به جز با رعايت بازي منصفانه، محترم شمردن قوانين، احترام به كادر فني و داوري 
 نمايد.  هاي ورزشي را افزون مي ه اين مهم مسئوليت مربيان و سرپرستان تيمميسر نيست ك

همين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان يازدانگيز  به اميد برگزاري مطلوب و خاطره
  ها و مؤسسات آموزش عالي كشور. دانشگاه

  سيد احمد صفوي زاده
  پسرمعاون فني نهمين المپياد دانشجويان 



ما  ظ یتاد  یو   ار
ستاد حمايت و نظارت از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به 
منظور نيل به اهداف تعيين شده براي برگزاري دهمين المپياد  
فرهنگي ورزشي انجام وظيفه مي نمايد  و مسئوليت نظارت، رهبري و 

ها و همچنين حمايت از برگزاري را به عهده  ارزشيابي كليه برنامه
 اي آن به شرح زير است:خواهد داشت. اعض

ر  رئيس ستاد:  - ی دار د   مد 

ر  معاون ستاد:  - ید وا ن ر   مد 

ردبير ستاد:   - حای ا   ید 

وی زاده معاون فني المپياد:  - مد    ید ا

م ناظر فني:  -   اد رضا 

نناظر پذيرش:  - ودی ا   ید رضا 

ورناظر مالي:  - ی    وش ع

ور  ناظر روابط عمومي و امور فرهنگي:  -  مد غال
  



  پسرفرهنگي ورزشي دانشجويان  المپياد دهمين دانشگاههاي داراي سهميه در 

  الف ) دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم

 اراك ) ١
 اروميه ) ٢
 اصفهان ) ٣
 ايالم ) ٤
 بجنورد ) ٥
 بوعلي سينا ) ٦
 بيرجند ) ٧
 بين المللي امام خميني قزوين ) ٨
 پيام نور ) ٩
 تبريز ) ١٠
 رستربيت مد ) ١١
 تهران ) ١٢
 جامع علمي كاربردي ) ١٣
 حكيم سبزواري ) ١٤
 خليج فارس ) ١٥
 خوارزمي ) ١٦
 دامغان ) ١٧
 دريانوردي و علوم دريايي چابهار ) ١٨
 رازي كرمانشاه ) ١٩
 زابل ) ٢٠
 زنجان ) ٢١
 سمنان ) ٢٢
 سيستان و بلوچستان ) ٢٣
 شهركرد ) ٢٤
 شهيد باهنر كرمان ) ٢٥
 شهيد بهشتي ) ٢٦
 شهيد چمران اهواز ) ٢٧
 شهيد مدني ) ٢٨
 شيراز ) ٢٩

 صنعت آب و برق شهيد عباسپور ) ٣٠
 صنعت نفت آبادان ) ٣١
 صنعتي اروميه ) ٣٢
 صنعتي اصفهان ) ٣٣
 صنعتي اميركبير ) ٣٤
 صنعتي جندي شاپور ) ٣٥
 صنعتي جيرفت ) ٣٦
 صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ) ٣٧
 صنعتي سهند تبريز ) ٣٨
 صنعتي شاهرود ) ٣٩
 صنعتي شريف ) ٤٠
 صنعتي قم ) ٤١
 صنعتي مالك اشتر ) ٤٢
 صنعتي نوشيرواني بابل ) ٤٣
 صنعتي همدان ) ٤٤
 صنعتي هوانوردي ) ٤٥
 عالمه طباطبايي ) ٤٦
 علم وصنعت ايران ) ٤٧
 علوم اقتصادي ) ٤٨
 لوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريع ) ٤٩
 علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ) ٥٠
 علوم و فنون دريايي خرمشهر ) ٥١
 فردوسي مشهد ) ٥٢
 فسا ) ٥٣
 فني مهندسي قوچان ) ٥٤
 فني و حرفه اي ) ٥٥
 فني ومهندسي تربت حيدريه ) ٥٦
 قم ) ٥٧
 كاشان ) ٥٨



١١ 
 

 كردستان ) ٥٩
 كشاورزي و منابع طبيعي رامين ) ٦٠
 گلستان ) ٦١
 گيالن ) ٦٢
 لرستان ) ٦٣
 آموزش عالي جهرم ) ٦٤
 د كاووسآموزش عالي گنب ) ٦٥
 مازندان ) ٦٦

 محقق اردبيلي ) ٦٧
 مراغه ) ٦٨
 مالير ) ٦٩
 وليعصر رفسنجان ) ٧٠
 هنر اصفهان ) ٧١
 هنر اسالمي تبريز ) ٧٢

 هنر تهران ) ٧٣
 ياسوج ) ٧٤

 يزد ) ٧٥

  وابسته به ساير وزارت خانه ها و ارگانها يب ) دانشگاهها 

 تربيت دبير شهيد رجايي ) ٧٦
  شاهد ) ٧٧
 صنعت نفت آبادان ) ٧٨

 علوم انتظامي ) ٧٩

 ج ) موسسات آموزش عالي  غير انتفاعي
 اديب مازندران ) ٨٠
 اروندان خرمشهر ) ٨١
 اشرفي اصفهاني ) ٨٢
 اقبال الهوري ) ٨٣
 امام جواد(ع) يزد ) ٨٤
 )امام رضا(ع ) ٨٥
 تاكستان قزوين ) ٨٦
 جهاد دانشگاهي كرمانشاه ) ٨٧
 حافظ شيراز ) ٨٨
 خيام مشهد ) ٨٩
 دانش پژوهان اصفهان ) ٩٠
 راغب اصفهان ) ٩١
 روزبه زنجان ) ٩٢
 سجاد مشهد ) ٩٣
 سمنگان آمل ) ٩٤
 شمال آمل ) ٩٥

 شيخ بهايي اصفهان ) ٩٦
 صفاهان اصفهان ) ٩٧
 طبري بابل ) ٩٨
 غياث الدين كاشاني ) ٩٩
 فرزانگان اصفهان ) ١٠٠
 كوهدشت خرم آباد ) ١٠١
 آمل ) ١٠٢
 نيما محمود آباد ) ١٠٣
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نده ر  ی  م  د  عدا اری و  ه  ی  ی ر  اسا

يف
رد

  

  تعداد
  رشته

تعداد 
  دانشگاه

تعداد 
  ورزشكار

  288 16 فوتبال 1
  180 15 بسكتبال 2
  192 16 فوتسال 3
  192 16 واليبال 4
  210 15 هندبال 5
  99 33 تنيس روي ميز 6
  135 33 بدمينتون 7
  206 43 شنا 8
  238 52 دو و ميداني 9
  140 51 تكواندو 10
  125 52 كشتي آزاد 11
  125 52 كشتي فرنگي  12

  2130 103 مجموع

ت وف ا   ا  ورزش ا  
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ی ی و  و مای    را
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قات سا ی  ی و  و مای  بال(را   )و
      1391ماه  تير 29لغايت  20مان  بــرگـزاري: ز

  مكان برگزاري: زمين چمن استاديوم تختي و خانه جوان استانداري
  آدرس:  شهر اروميه

  

 

  
ی ود  ر  ی د   آ
بال و ن  ت ا   ر
ه  ی دا د ه   تادیار دا یا   ید 
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ی:  رات  ن و    وا
ك سرپرست و ي ينفر ورزشكار، يك مرب 18هر تيم متشكل از  

  باشد.  ينفر م 20جمعا 
 ين المللين و مقررات فدراسيون بيمسابقات طبق آخرين قوان 

  برگزار خواهد شد. )FIFAفوتبال (
  شود. يبرگزار م )FISUمسابقات بر اساس جدول فيزو ( 
ل بازيكنان شامل پيراهن ، شورت، جوراب، قلم بند و كفش يوسا 

  فوتبال است. 
يراهن، شورت و جوراب در دو دست پ هرتيم موظف است دو 

در تمام مسابقات همراه داشته باشد. پيراهن و رنگ متفاوت 
رنگ پيراهن و شورت  ها بايد با بان) دروازه م(شلوار گرشورت

  بازيكنان متفاوت باشد.
در پشت و جلو  يبه فارس يشماره پيراهن بازيكنان بايست 

  شورت در قسمت چپ باشد. يپيراهن و رو
 بازيكن موظف است با و هر مي باشد 20الي  1از  شماره بازيكن 

مسابقات شركت نمايد. تغيير شماره  يك شماره ثابت در
تيم و بازيكن مشمول  ،بازيكنان مجاز نيست و درصورت گزارش

 شد. جريمه خواهد
دقيقه  15بين دونيمه  )  و در452دقيقه( 90مدت هربازي  

  استراحت داده خواهدشد.
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 تيمي انجام خواهدشد. تيم هاي اول و 3هومسابقات در چهار گر 
دور بعد صعود ه دوم هرگروه براي تعيين رتبه هاي اول تا هشتم ب

  .خواهندكرد
تعلق و به بازنده امتيازي امتياز  1مساوي ،ازيامت 3 دبراي هر بر 

  نمي گيرد.
دقيقه  90تيم پس از پايان  2كه  درصورتي حذفيدرمسابقات  

برنده استفاده تيم لتي براي تعيين پنا تمساوي شدند. از ضربا
  .مي شود

از  يبودن امتيازات تيم ها در دور مقدمات يدرصورت مساو 
  شد. براي رتبه بندي استفاده خواهد دستورالعمل زير

  نتيجه بازي رودررو در دور مقدماتي -
 گل آوراژ( تفاضل گل) -

 گل زده بيشتر -

باشد  FIFAيد ياستاندارد كه مورد تا 5مسابقات با توپ شماره  
  شد. دبرگزار خواه

پس  يدرصورت تساوپس از مرحله مقدماتي و در مرحله حذفي  
 ضربات پنالتي تيم برنده را مشخص خواهد كرد. دقيقه 90 از

مسابقه از  از پايان سپ در صورت تساوي درفينال مسابقاتتنها  
دقيقه اي استفاده خواهد شد. و در صورت تساوي  15دو وقت 

  م قهرمان را مشخص خواهد كرد.تي ضربات پنالتي
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كارت زرد دوم  بگيرد مسابقه دو كارت زرديك  بازيكني در اگر 
يك  بازيكني از اگر .به منزله اخراج بازيكن از آن مسابقه است

رد يبگ دوم راديگر كارت زرد  همسابقه يك كارت زرد و از مسابق
  .داز مسابقه بعدي محروم خواهد ش

از مسابقه  بطور مستقيم فت كندايبازيكني كه كارت قرمز در 
 يمهم هداور مسال شكه در گزار شد و درصورتي اخراج خواهد

د. وشمي محروم  يدرج نشده باشد از شركت در مسابقه بعد
با راي كميته انضباطي يا  له داور،يدرصورت درج گزارش بوس

  شد. تري اعمال خواهد نيم سنگيجرافني 
بازيكنان تك اخطاري  )(مقدماتيپايان مسابقات گروهي پس از 

  . دبخشوده خواهند ش
 بود. باقي خواهد قوت خوده ها و اخراجي ها ب اخطاري جرائم دو 

  جلسه سرپرستان تيم ها :
قبل از آغاز مسابقات سرپرست و مسئول هرتيم بايد نمونه اي از  روز

ه دو دست پيراهن شورت و جوراب بازيكنان و دروازه بان ها را ب
. برساندن يت حاضريدر جلسه مديران تيم ها به رو منظور تعيين رنگ

  رسيد. اطالع خواهد هساعت و محل جلسه مديران تيم ها ب
  



 18

قات: سا اری و     وه 
  توضيــح : 

مسابقات فوتبال در چهار مرحله انجام خواهد شد. در مرحله اول      
                به طور دوره اي و در مراحل بعدي به صورت حذفي انجام 

(طبق جدول فيزو) و در صورت تساوي در وقت هاي گيردمي
دقيقه) تيم برنده در ضربات پنالتي مشخص خواهد شد  90قانوني(

  باستثناء فينال.
  زمين چمن استاديوم تختيزمين شماره يك:  

   خانه جوان استانداريزمين شماره دو:  زمين چمن  
  
  

  28/3/91جدول گروه بندي در تاريخ:

يف
رد

  

  گروه 
 A  

  گروه 
 B  

  گروه 
C  

  گروه
 D  

محقق  تهران  1
فردوسي  مازندران اردبيلي

 مشهد

جامع علمي   2
تهران كاربردي  

پيام نور 
 تهران

شهيد 
 شمال آمل بهشتي

 شهركرد  3
فني و حرفه 
 اي گيالن

شهيد 
 رجايي

وليعصر 
 رفسنجان

صنعتي  اروميه ----- 4
 سهند

 خليج فارس
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  بقات:جدول زمانبندي مسا

  دور مقدماتي
  91روز اول: //

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

شماره 
  زمين

  يك  8:30    

  يك  10:30    

  دو  16:00    

  دو  18:00    

 يك 18:00   

  
  
  

  91روز دوم:  //

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

شماره 
  زمين

  دو  8:30    

  دو  10:30    

  يك  16:00    

  يك  18:00    

 دو 18:00   
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  91روز سوم: //

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

شماره 
  زمين

  يك  8:30    

  يك  10:30    

  دو  16:00    

  دو  18:00    

 يك 18:00   

  
  

  
  26/4/91روزپنجم: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  D 15:00دوم گروه  – Aاول گروه   22
  C 16:30دوم گروه  – Bاول گروه   32

  D 18:00اول گروه  – Aدوم گروه   24
  C 19:30اول گروه  – Bدوم گروه   25

  
  27/4/91روز ششم : 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  15:00 23بازنده بازي  – 22بازنده بازي   26
  16:30 25بازنده بازي  – 24بازنده بازي   27
  18:00 23برنده بازي  – 22برنده بازي   28
  19:30 25برنده بازي  – 24برنده بازي   29

 25/4/91روز چهارم استراحت    
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  28/4/91روز هفتم:  

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

كسب 
  مقام

 8و7  10:00 27بازنده بازي  – 26بازنده بازي  30
 6و5  11:30 27برنده بازي  – 26برنده بازي  31
 4و3  16:00 29بازنده بازي  – 28بازنده بازي  32
 2و1  17:30 29برنده بازي  – 28برنده بازي  33

  

ی : ه  ضای    ا
  انجمنيس ير -
  يسرپرست فن -
 يك نفر از كميته داوران  -
از طرف كليه  ينفر از مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگ دو -

  حاضر انتخاب خواهد شد. يمربيان يا سرپرستان تيم ها

راضات :   ا
به آن مسابقه  پس از پايان دقيقه 30و  يت بايد بصورت كتباعتراضا

تسليم  يريال توسط سرپرست تيم به كميته فن 000/300همراه مبلغ 
 مسترد خواهد شد يشود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافت

پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم مورد اعتراض به اطالع 
  سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

از طريق ي كتببه صورت مسابقه بعدي  زاسخ اعتراض قبل از آغاپ
  دبيرخانه اعالم خواهدشد.
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شده:   وارد   
را اداره كل تربيت  ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن يو آئين نامه فن يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

یاد:  ی ا ھا ندی  یازات  رده  ه ا حا ل،  دا وز    وه 
 يدر محل اجرا يحكم قهرمانجام و اول تا سوم  يها به تيم -

  اهدا خواهد شد. فوتبالمسابقات 
  شود. يم اهدا ياول تا سوم مدال و حكم قهرمان يها به نفرات تيم -
)، 10ام اول(در رده بندي نهايي دانشگاه ها به ترتيب به ازاي مق -

    ) امتياز تعلق 1) و ششم(2)، پنجم(3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(
  مي گيرد.

 
 
 

ید وشا با ود  ی  ندر ظ  ی و  ای سال  ، ی  ما    
ن(ع)   امام 
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ی ی و و مای  بال) را س قات(  سا
      1391تير ماه  29لغايت  20مان  بــرگـزاري: ز

  رزشي طوبيمكان برگزاري:  سالن و
  پرديس نازلو -آدرس:  دانشگاه اروميه

  
  
  
  

ر  ی د یانآ با مد    ید ا
بال س ن     ر ا

تادیار  ھانا ی ا ه    دا
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ی: رات  ن و     وا

و يك سرپرست  ي، يك مربورزشكارنفر  12هر تيم متشكل از  
  باشد.  ينفر م 14جمعا 

 يالمللين رات فدراسيون بن و مقريمسابقات طبق آخرين قوان 
  هد شد.برگزار خوا )FIBAبسكتبال (

 شود. يبرگزار م )FISUمسابقات بر اساس جدول فيزو ( 
روشن  يها به رنگ يتيم موظف است دو دست پيراهن ورزش هر 

  به همراه داشته باشد. ورتو تيره و ش
  باشد. ينم بازيكنان مجاز  يبرا يراهن طوسياستفاده از پ 
بوده و  يو به فارس 15يال 4از يبازيكنان بايست شماره پيراهن 

سانتي  10سانتي متر و جلو  20پشت پيراهن  اندازه شماره ها در
  متر باشد.

 دو رنگون (مولتن يمسابقات با توپ استاندارد مورد نظر فدراس 
  برگزار خواهد شد. 7شماره ) 
 نمايد. يتواند بعنوان بازيكن، تيم را همراه ينم يمرب 
  عهده دار شود.م را يك تهدايت يتواند فقط  يم يهر مرب 
 در را آغاز نمايند. ييا سرپرست، باز يها بايد با حضور مرب تيم 

 يآن تيم، باخت فن يانجام نشده و برا يصورت باز نيا غير
  درنظرگرفته خواهد شد.

و  1، تيم بازنده2تيم برنده يمسابقات امتياز برا يدر طول برگزار 
) رامتيازنمايد، (صف يخوددار يادامه باز كه تيم ازي تصوردر 

 منظور خواهدگرفت.



 25

نشسته و  يدرسمت چپ منش يبايست الف تيم يباز عدر شرو 

در سمت مقابل  ببه حلقه سمت راست حمله کرده و تيم 

 قرارگيرد.

: روشن (ترجيحا سفيد) و الف تيم رنگ پيراهن يباز عدر شرو 

 .به رنگ تيره  می باشد بتيم 

فدراسيون بسکتبال جمهوری اسالمی ايران  اگر  طبق مقررات 

بازيکنی مرتکب دو خطای فنی گردد که با گزارش داور همراه 

باشد از حضور در بازی بعد محروم می باشد. همچنین در 

صورتی که  بازیکنی ديسکاليفه گردد تا تشکيل کميته 

 انضباطی از بازی بعد محروم خواهد شد.

سا اری و     قات:وه 
28/3/91جدول گروه بندي در تاريخ :   

يف
رد

  
 گروه
A 

  Dگروه   Cگروه   Bگروه 

 پيام نور   اروميه   مازندران   تهران    1
  چهارمحال بختياري

فني حرفه اي    اصفهان   2
  اصفهان

علم و صنعت 
  كردستان    ايران

فردوسي    3
  شهيد عباسپور   گيالن   يزد   مشهد

  خليج فارس   تبريز   ------  آمل شمال  4
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  جدول زمانبندي مسابقات
  مقدماتي دور

  22/4/91روز اول: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  شمال آمل–تهران    1
  10:00  فردوسي مشهد –اصفهان    2
  11:30  فني حرفه اي اصفهان –مازندران    3
  15:00  گيالن   –علم و صنعت ايران    4
  16:30  خليج فارس–ياريپيام نورچهارمحال بخت  5
  18:00  تبريز  –اروميه    6
  19:30  شهيد عباسپور  –كردستان    7

  
  

  23/4/91 روز دوم:

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  مازندران  –يزد   8
  10:00  عباسپورشهيد -نورچهارمحال بختياريپيام  9

  11:30  كردستان  -خليج فارس    10
  15:00  اصفهان  –شمال آمل   11
  16:30  فردوسي مشهد –تهران    12
  18:00  گيالن  –اروميه    13
  19:30  علم و صنعت ايران   –تبريز    14
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  24/4/91روز سوم:  

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  تبريز  -گيالن   15
  10:00  آمل شمال  –فردوسي مشهد   16
  11:30  خليج فارس -شهيد عباسپور  17
  15:00  يزد –فني حرفه اي اصفهان   18
  16:30  كردستان –پيام نورچهارمحال بختياري   19
  18:00  ايران علم و صنعت  –اروميه    20
  19:30  اصفهان  –تهران    21

  
  

  
  26/4/91روزپنجم: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  D 15:00دوم گروه  – Aاول گروه   22
  C 16:30دوم گروه  – Bاول گروه   23
  D 18:00اول گروه  – Aدوم گروه   24
  C 19:30اول گروه  – Bدوم گروه   25

  
  27/4/91 : روز ششم

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  15:00 23بازنده بازي  – 22بازنده بازي   26
  16:30 25بازنده بازي  – 24بازنده بازي   27
  18:00 23برنده بازي  – 22برنده بازي   28
  19:30 25برنده بازي  – 24برنده بازي   29

 25/4/91    استراحت چهارمروز 
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  28/4/91  :روز هفتم

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

كسب 
  مقام

7و8  10:00 27بازنده بازي  – 26بازنده بازي  30  
5و6  11:30 27برنده بازي  – 26برنده بازي  31  
3و4  16:00 29بازنده بازي  – 28 بازنده بازي 32  
1و2  17:30 29برنده بازي  – 28برنده بازي  33  

  

  

ی : ه  ضای    ا
  انجمنيس ير -
  يسرپرست فن -
  يك نفر از كميته داوران  -
از طرف كليه  ينفر از مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگدو  -

  د.حاضر انتخاب خواهد ش يمربيان يا سرپرستان تيم ها

راضات :   ا
قه پس از پايان وقت يدق 30حداكثر و  ياعتراضات بايد بصورت كتب

ريال توسط سرپرست تيم به  000/300به همراه مبلغ  آن مسابقه
 يتسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافت يكميته فن

 يا فرد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم مسترد خواهد شد
  به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.مورد اعتراض 
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شده:   وارد   
را اداره كل تربيت  ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن يو آئين نامه فن يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

  

ن یازات  رده  ه ا حا ل،  دا وز  یاد:وه  ی ا ھا   دی 
 يدر محل اجرا يمدال و حكم قهرمان اول تا سوم يها به تيم -

  خواهد شد. اهدا بسكتبال مسابقات
  شود. يم اهدا ياول تا سوم مدال و حكم قهرمان يها به نفرات تيم -
)، 10در رده بندي نهايي دانشگاه ها به ترتيب به ازاي مقام اول( -

     ) امتياز تعلق1) و ششم(2نجم()، پ3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(
 مي گيرد.

  

ھا   ن  ی باال   تت و سال
ی(ع)   امام ع
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بال)ر  قات (وا سا ی  ی و و مای    ا
      1391ماه تير 29لغايت  20مان  بــرگـزاري: ز

  برادران شهيد آهن دوستمكان برگزاري: سالن 
    اداره كل ورزش و جوانان شهر اروميه آدرس:

  
ر آ دیی د و    

بال  ن وا   ر ا
تادیار ه ا ی دا د ه     اراک دا

  

ن:  ر ا   یاری  باس اد
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ی: رات  ن و     وا

نفر ورزشكار، يك مربي و يك سرپرست،  12هرتيم متشكل از  
  نفر مي باشد. 14جمعا 

مسابقات بر اساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون بين  
  مي شود. ) برگزارFIVBمللي واليبال (ال
 شود. يبرگزار م )FISUمسابقات بر اساس جدول فيزو ( 
        ورزشي به  ، شورتهرتيم موظف است دو دست پيراهن 

  هاي روشن و تيره به همراه داشته باشد. رنگ
لباس بازيكنان شامل پيراهن آستين كوتاه، شورت، جوراب و  

طرح پيراهن، شورت و جوراب كفش ورزشي مي باشد كه رنگ و 
مي باشد.(استثنا براي امي اعضاي تيم يكسان بازيكنان براي تم

  ). كفش مي تواند به هررنگي باشد.20 -2ليبرو قانون 
معرفي نفر  12در طول برگزاري مسابقات ازهرتيم مي بايستي  

  شده يك نفر را به عنوان بازيكن آزاد(ليبرو) معرفي نمايد.

رنگ كامال متفاوت از رنگ لباس ديگر بازيكنان لباس ليبرو بايد  
 تيم باشد.

به فارسي شماره گذاري  18تا  1پيراهن بازيكنان هر تيم بايد از  
 شده باشد.

 15شماره پيراهن بازيكنان بايد در قسمت وسط جلو به بلندي  
سانتي متر و  20سانتي متر و در وسط پشت حداقل به بلندي 

 سانتي متر باشد. 2پهناي شماره بايد حداقل 
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نوشته و  شورتبهتر است شماره بازيكنان در قسمت پاي راست  
سانتي متر و پهناي  6تا  4 شورتتكرار شود. بلندي شماره روي 

 آن حداقل يك سانتي متر باشد.
كاپيتان تيم بايد روي پيراهن خود در زير شماره سينه اش يك  

 سانتي متر داشته باشد. 8×  2نوار
 ازيكنان در طول مسابقات مجاز نيست.تغيير شماره ب 
ييد که مورد تا رنگي M.V.A-200مسابقات با توپ ميكاساي  

  مي باشد، برگزار مي شود.فدراسيون بين المللي واليبال 
برنده شود  1بر  3بر صفر يا  3در هر مسابقه به تيمي كه بازي را  

تي امتياز و به تيم بازنده صفر امتياز تعلق مي گيرد. در صور 3
 1امتياز و به تيم بازنده  2برنده شود  2بر  3كه تيم برنده بازي را 

امتياز تعلق مي گيرد، به تيمي كه در مسابقات حاضر نشود 
 باخت فني داده خواهد شد.

     در پايان مسابقات از نظر امتياز  تساوي تيم ها  تدر حاال 
اد ست تعداد ست هاي برنده بر تعددوره اي و تعيين مقام آنها، 

هاي بازنده تقسيم خواهد شد. چنانچه هنوز تساوي برقرار باشد، 
 برنده بين اين دو تيم مقام باالتر را كسب مي نمايد.

م ساعت قبل از ساعت اعالم شده در سالن يم ها نيحضور ت 
 است. يمسابقه الزام

)  انجام  20/4/1391روز ورود تيم ها( 21جلسه هماهنگي ساعت  
 مي گيرد.
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قات:وه   سا   اری و  
  28/3/91جدول گروه بندي در تاريخ: 

يف
رد

  

   گروه
 A 

  گروه
B 

  گروه
C 

  گروه
D  

صنعتي   1
شهيد    اروميه    شاهرود 

  بهشتي
پيام نور خراسان 

  رضوي

سيستان و   2
  بلوچستان 

فردوسي  
  شمال آمل  زنجان    مشهد

بوعلي سينا    3
صنعتي   خليج فارس   همدان

  سهند
مي عل*جامع
  آ. غربيكاربردي

صنعتي    4
  شريف 

مالك صنعتي  
  اشتر 

فني حرفه 
 صنعتي اصفهان    اي گلستان 

  )آذربايجان غربي(جامع علمي كاربردي*

  جدول زمانبندي مسابقات
    دورمقدماتي

  22/4/91روز اول: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  صنعتي شريف   –صنعتي شاهرود  1
  10:00   بوعلي سينا -ان و بلوچستانسيست 2
  11: 30  فني حرفه اي گلستان -شهيد بهشتي 3
  14:00  صنعتي سهند –زنجان  4
  15:30  خليج فارس –فردوسي مشهد  5
  17:00  صنعتي اصفهان  –رضوي پيام نور خراسان 6
  18:30  صنعتي مالك اشتر   –اروميه   7
  20:00  غربي . جامع علمي كاربردي آ –آملشمال  8
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  23/4/91روز دوم: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  صنعتي سهند –شهيد بهشتي  9
  10:00  فني حرفه اي گلستان -زنجان  10
  11: 30  لك اشترماصنعتي  –فردوسي مشهد  11
  14:00  صنعتي اصفهان -شمال آمل  12

جامع علمي   – رضوي پيام نور خراسان  13
  15:30  غربي. كاربردي آ

  17:00  بوعلي سينا  –صنعتي شاهرود  14
  18:30  خليج فارس  –اروميه   15
  20:00  صنعتي  شريف  –سيستان و بلوچستان  16

  
  24/4/91روز سوم: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30    شمال آمل  – رضوي پيام نور خراسان 17
  10:00  مالك اشترصنعتي   -خليج فارس   18
  11: 30  زنجان  –شهيد بهشتي  19
  14:00  فني حرفه اي گلستان -صنعتي سهند  20
  15:30  سيستان و بلوچستان  –صنعتي شاهرود  21
  17:00   شريف صنعتي  –بوعلي سينا  22
  18:30  فردوسي مشهد –اروميه   23

صنعتي  –غربي . جامع علمي كاربردي آ  24
  20:00  اصفهان

  
  

          25/4/91  ستراحتروز چهارم ا
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  26/4/91روزپنجم: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  D 15:00دوم گروه  – Aاول گروه   25
  C 16:30دوم گروه  – Bاول گروه   26
  D 18:00اول گروه  – Aدوم گروه   27
  C 19:30اول گروه  – Bدوم گروه   28

  
  27/4/91 : روز ششم

ساعت   شگاهمسابقه بين دان  بازي
  برگزاري

  15:00 26بازنده بازي  – 25بازنده بازي   29
  16:30 28بازنده بازي  – 27بازنده بازي   30
  18:00 26برنده بازي  – 25برنده بازي   31
  19:30 28برنده بازي  – 27برنده بازي   32

  
  28/4/91  روز هفتم:

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

كسب 
  مقام

7و8  10:00 30بازنده بازي  – 29نده بازي باز 33  
5و6  11: 30 30برنده بازي  – 29برنده بازي  34  
3و4  15:00 32بازنده بازي  – 31بازنده بازي  35  
1و2  16:30 32برنده بازي  – 31برنده بازي  36  
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ی : ه  ضای    ا
  يس انجمنير -
  يسرپرست فن -
 يك نفر از كميته داوران  -
از طرف كليه  ياز مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگنفر  دو -

  حاضر انتخاب خواهد شد. يمربيان يا سرپرستان تيم ها
  

راضات :   ا
قه پس از پايان وقت يدق 30حداكثر و  ياعتراضات بايد بصورت كتب

ريال توسط سرپرست تيم به  000/300به همراه مبلغ  آن مسابقه
 يت وارد بودن اعتراض وجه دريافتتسليم شود. در صور يكميته فن

 يا فرد مسترد خواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم
  مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

  

شده:   وارد   
را اداره كل تربيت  ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن يو آئين نامه فن يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  مسابقات حل و فصل خواهد نمود.
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یاد: ی ا ھا ندی  یازات  رده  ه ا حا ل،  دا وز    وه 
 يدر محل اجرا يو حكم قهرمان جاماول تا سوم  يها به تيم -

  خواهد شد. اهدابال يمسابقات وال
  شود. يم ااهد ياول تا سوم مدال و حكم قهرمان يها تيم نفرات به -
)، 10در رده بندي نهايي دانشگاه ها به ترتيب به ازاي مقام اول( -

     ) امتياز تعلق1) و ششم(2)، پنجم(3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(
  مي گيرد.

  
ت ی ا یا ب  ی و یک وا ب د   ورزش یک  وا

ری) م ر قام  )  
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قات  سا ی  ی و  و مای  سال)را و )  
      1391ماه  تير 29لغايت  20مان  بــرگـزاري: ز

  شهيد بهشتيمكان برگزاري: سالن 
  علوم پزشكي اروميه دانشگاهآدرس: 

  
  
  
  
  

ی ویآ و ن  د   صدرا
ت سال  ی  ر   و
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ی:  رات  ن و     وا

و يك سرپرست  ي، يك مربورزشكارنفر  12هر تيم متشكل از  
  باشد.  ينفر م 14جمعا 

ي ن المللين و مقررات فدراسيون بيقوانمسابقات طبق آخرين  
  برگزار خواهد شد.در بخش فوتسال  )FIFA(فوتبال

  شود. يبرگزار م )FISUمسابقات بر اساس جدول فيزو ( 
روشن  يها به رنگ يهرتيم موظف است دو دست پيراهن ورزش 

  و تيره به همراه داشته باشد.
ان مسابقه گارد محافظ پا(قلمبند) در جري همه بازيكنان موظفند 

  استفاده نمايند.
پشت و جلو  در يبه فارس يشماره پيراهن بازيكنان بايست 

  باشد.و شماره روي شورت در قسمت جلو سمت چپ پيراهن 
بان پروازي(بازيكن بجاي دروازه بان) در صورت استفاده از دروازه 

تيم خود با  مي بايست اين دروازبان از پيراهن هم رنگ دروازبان
د در پشت و جلو خود استفاده نمايد. در غير اين شماره موجو

 صورت با كاور اجازه بازي داده نخواهد شد.
)  4 تنبل نمرهون (يفدراس تاييدمسابقات با توپ استاندارد مورد   

  برگزار خواهد شد.
روان كه تنها در يك دقيقه  دقيقه 25مسابقات در دو زمان  

  .پاياني به صورت وقت مفيد خواهد گرديد
صورت اتالف وقت به خاطر مصدوميت و يا دادن كارت  در -

قرمز و زرد و هر گونه تشنجي كه باعث به تاخير افتادن 
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شروع مجدد بازي گردد، داوران مي توانند از وقت نگهدار 
 بخواهند كه زمان بازي را متوقف نمايند.

پوش سالن(خيس به تميز يا خشك كردن كف در صورت نياز -
  مي گردد.زمان بازي متوقف شده)

  لباس سرپرست و مربي بايد از لباس بازيكنان متفاوت باشد. 
در صورت تساوي دو تيم در دور اول مسابقات ابتدا بازي رودررو،  

تفاضل گل، گل زده، گل خورده، جهت تعيين تيم صعود كننده 
 درنظر گرفته خواهد شد. 

  مسابقات در دور اول بصورت دوره اي برگزارمي گردد. 
ي در طول مسابقات كارت قرمز دريافت نمايد از يك اگر بازيكن 

  بازي بعدي محروم خواهد شد.
تنها براي مسابقات نيمه نهايي حذف خواهد زرد بازيكنان  كارت 

  شد.
اگر بازيكني در طول مسابقات دو كارت زرد دريافت نمايد از  

  همان بازي و  يك بازي بعدي محروم خواهد شد.
ربيان تيم هاي شركت كننده داشتن كارت مربيگري براي م 

  الزاميست.
تيم ها موظفند نيم ساعت قبل از شروع مسابقه در محل حاضر  

  باشند.
  تيم ها الزم است يك دست كاور به همراه داشته باشند. 
چنانچه تيمي مقابل حريف حاضر نشود در شرايط رقابت براي صعود  

تعلق خواهد تنها سه امتياز بازي و گل هاي منظور شده به تيم مقابل 
 گرفت و با نظر كميته فني جرايم ديگري در نظر گرفته خواهد شد.
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)  انجام  20/4/1391روز ورود تيم ها( 21جلسه هماهنگي ساعت  
 مي گيرد.

  

قات: سا اری و     وه 
28/3/91جدول گروه بندي در تاريخ :   

يف
رد

  

  Dگروه   Cگروه   Bگروه   A گروه

  پيام نور *1  1
  آ. شرقي

مالك  صنعتي
  زنجان   زابل   اشتر 

جامع علمي   2
  كاربردي زنجان 

فردوسي  
صنعتي     خليج فارس   مشهد

  بابلنوشيرواني 

  اروميه    مق  شهيد مدني   حافظ شيراز   3

فني حرفه *2  ايالم   4
  اي آ . شرقي

شهيد  
  تهران   بهشتي 

  پيام نور(آذربايجان شرقي)*1
  غربي) فني  و حرفه اي(آذربايجان*2

  

ت ی ا یا ب  ی و یک وا ب د   ورزش یک  وا
ری) م ر قام  )  
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  جدول زمانبندي مسابقات
  مقدماتي دور

  22/4/91روز اول: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  ايالم  –آ. شرقيپيام نور   1
  10:00  حافظ شيراز -جامع علمي كاربردي زنجان  2
  11:30  حرفه اي آ. شرقي فني –مالك اشترصنعتي   3
  13:00  شهيد مدني    -فردوسي مشهد    4
  14:30  شهيد بهشتي  –زابل    5
  16:00  مق  –خليج فارس    6
  17:30  تهران  –زنجان    7
  19:00  اروميه  - بابل صنعتي نوشيرواني    8

  
  23/4/91 روز دوم:

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  شهيد مدني  –اشتر مالك  صنعتي  9
  10:00  فني حرفه اي آ. شرقي -فردوسي مشهد    10
  11:30  قم  –زابل    11
  13:00  شهيد بهشتي   -خليج فارس    12
  14:30  حافظ شيراز  – آ. شرقيپيام نور   13
  16:00  ايالم  –جامع علمي كاربردي زنجان   14
  17:30  زنجان  –اروميه    15
  19:00  صنعتي نوشيرواني بابل   -تهران    16
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  24/4/91روز سوم:  

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  زابل  –خليج فارس    17
  10:00  فني حرفه اي آ. شرقي -شهيد مدني    18
  11:30  شهيد بهشتي  – مق  19
  13:00  فردوسي مشهد  -مالك اشتر  صنعتي   20

پيام نور آ.  –انجامع علمي كاربردي زنج  21
  14:30  شرقي

  16:00  حافظ شيراز  –ايالم    22
  17:30  تهران  –اروميه    23
  19:00  زنجان  -بابل نوشيرواني صنعتي     24

  
  
  

  
  26/4/91روزپنجم: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  D 9:00دوم گروه  – Aاول گروه   25
  D 11:00اول گروه  – Aوم گروه د  26
  C 16:00دوم گروه  – Bاول گروه   27
  C 18:00اول گروه  – Bدوم گروه   28

  
  
  

 25/4/91    استراحت چهارمروز 



 44

  
  27/4/91 : روز ششم

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  9:00 28بازنده بازي  – 25بازنده بازي   29
  11:00 27بازنده بازي  – 26بازنده بازي   30
  16:00 28برنده بازي  – 25برنده بازي   31
  18:00 27برنده بازي  – 26برنده بازي   32

  
  28/4/91  روز هفتم:

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

كسب 
  مقام

متعاقبا  32برنده بازي  – 31برنده بازي  33
اعالم 

  خواهد شد

5و6  
3و4 30بازنده بازي  – 29بازنده بازي  34  
1و2 30ده بازي برن – 29برنده بازي  35  

  

ی : ه  ضای    ا
  يس انجمنير

  ي سرپرست فن
  ناظر داوري

 يك نفر از كميته داوران 
از طرف كليه  ينفر از مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگدو 

  حاضر انتخاب خواهد شد. يمربيان يا سرپرستان تيم ها
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راضات :   ا
ه پس از پايان وقت قيدق 30حداكثر و  ياعتراضات بايد بصورت كتب

ريال توسط سرپرست تيم به  000/300 به همراه مبلغ آن مسابقه
 يتسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافت يكميته فن

يا فرد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم . مسترد خواهد شد
  مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

  

  شده:وارد   
را اداره كل تربيت  ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن يو آئين نامه فن يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

یاد: ی ا ھا ندی  یازات  رده  ه ا حا ل،  دا وز    وه 
 يدر محل اجرا يرمانو حكم قه جام اول تا سوم يها به تيم -

  خواهد شد. اهدا فوتسالمسابقات 
  شود. يم اهدا ياول تا سوم مدال و حكم قهرمان يها به نفرات تيم -
)، 10در رده بندي نهايي دانشگاه ها به ترتيب به ازاي مقام اول( -

    ) امتياز تعلق 1) و ششم(2)، پنجم(3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(
 مي گيرد.
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ی  و مای  ندبال)را قات ( سا ی    و 
      1391ماه  تير 29لغايت  20مان  بــرگـزاري: ز

  ورزشي آزادگانمكان برگزاري: سالن 
  دانشگاه اروميهآدرس: 

  

  

ی  یآ یا ور    مد 
ت ندبال  ر ن    ا

ی  یات ع ه و  یدا   ید 
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ی: رات  ن و     وا

و يك سرپرست،  ييك مربنفر ورزشكار،  14هرتيم متشكل از  
  باشد. ينفر م 16جمعا 

 يبين الملل ن و مقررات فدراسيونيمسابقات براساس قوان 
  شود. يم هندبال برگزار

 شود. يبرگزار م )FISUمسابقات بر اساس جدول فيزو ( 
هرتيم موظف است دو دست پيراهن با دو رنگ تيره و روشن به  

 همراه داشته باشد.
كنان باشد و هر يراهن بازيد متفاوت از پيباها بان راهن دروازهيپ 

 شكل باشد.رنگ و يك  كيدو 
بوده و  يو به فارس 20تا  1از يستيكنان بايراهن بازيشماره پ 

 10متر و در جلو  يسانت 20راهن ياندازه شماره ها در پشت پ
 متر باشد.  يسانت

مربيان و سرپرستان در روي نيمكت بايد از لباس هاي يك رنگ  
 ه نمايند. استفاد

مسابقات با توپ استاندارد كه مورد تاييد فدراسيون بين المللي  
  هندبال باشد برگزار خواهد شد.

 15دقيقه اي با استراحت به مدت  30مسابقات در دو زمان  
 اي در بين دو نيمه  انجام مي شود.دقيقه

امتياز، باخت  1يامتياز، مساو 2، هر برد يدر هر مسابقه دوره ا 
از منظور يو صفر امت يباخت فن ياز و خروج از بازيصفر امت

 خواهد شد.
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 شود. يبرگزار م يبه صورت دوره ا يمقدمات مسابقات دور 

)  انجام  20/4/1391روز ورود تيم ها( 21جلسه هماهنگي ساعت  
 مي گيرد.

قات: سا اری و     وه 
28/3/91جدول گروه بندي در تاريخ :   

يف
رد

  

  Dگروه   Cگروه   Bگروه   A گروه

حكيم   1
  سبزواري

  پيام نور *
  تهران   اصفهان   غربي  .آ

صنعت نفت   2
صنعتي   اروميه   آبادان 

  خليج فارس   شاهرود

فني حرفه اي   بوعلي سينا   3
  اصفهان 

ع) امام جواد(
  خوارزمي    يزد

باهنر شهيد    4
  --------  گيالن   تبريز   كرمان

  پيام نور(آذربايجان غربي)*
   زمانبندي مسابقاتجدول 

  22/4/91روز اول: مقدماتي دور
  ساعت برگزاري  مسابقه بين دانشگاه  بازي

  8:30  شهيد باهنر كرمان  –حكيم سبزواري  1
  10:00  بوعلي سينا  –صنعت نفت آبادان   2
  11:30  تبريز  –غربي . پيام نور آ  3
  15:00  امام جواد (ع)  يزد  –صنعتي شاهرود   4
  16:30  ارزميخو  –تهران    5
  18:00  فني حرفه اي اصفهان  –اروميه    6
  19:30  گيالن   –اصفهان    7
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  23/4/91 روز دوم:

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  يزدامام جواد(ع)  –اصفهان    8
  10:00  گيالن  –صنعتي شاهرود   9

  11:30  فني حرفه اي اصفهان –غربي. پيام نور آ  10
  15:00  بوعلي سينا همدان –بزواري حكيم س  11
  16:30  شهيد باهنر كرمان –صنعت نفت آبادان   12
  18:00  تبريز –اروميه    13
  19:30  خليج فارس    –تهران    14

  
  
  
  24/4/91روز سوم:  

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  8:30  شهيد باهنر كرمان  –بوعلي سينا   15
  10:00  نفت آبادان صنعت –حكيم سبزواري  16
  11:30  خليج فارس     –خوارزمي    17
  15:00  گيالن –يزد امام جواد(ع)   18
  16:30  صنعتي شاهرود  –اصفهان    19
  18:00  غربي. پيام نور آ  –اروميه    20
  19:30  تبريز  –حرفه اي اصفهان و فني   21

  
  

  
  

 25/4/91    استراحت چهارمروز 
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  26/4/91روزپنجم: 

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  يباز
  برگزاري

  15:00 دوم گروه د – اول گروه الف  22
  16:30 دوم گروه ج – اول گروه ب  23
  18:00 اول گروه د – دوم گروه الف  24
  19:30 اول گروه ج – دوم گروه ب  25

  
  27/4/91 : روز ششم

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

  15:00 23ده بازي بازن – 22بازنده بازي   26
  16:30 25بازنده بازي  – 24بازنده بازي   27
  18:00 23برنده بازي  – 22برنده بازي   28
  19:30 25برنده بازي  – 24برنده بازي   29

  
  28/4/91  روز هفتم:

ساعت   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  برگزاري

كسب 
  مقام

7و8  10:00 27بازنده بازي  – 26بازنده بازي  30  
5و6  11:30 27برنده بازي  – 26برنده بازي  31  
3و4  16:00 29بازنده بازي  – 28بازنده بازي  32  
1و2  17:30 29برنده بازي  – 28برنده بازي  33  
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ی : ه  ضای    ا
  يس انجمنير -
  يسرپرست فن -
 يك نفر از كميته داوران  -
طرف كليه از  ينفر از مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگ دو -

  حاضر انتخاب خواهد شد. يمربيان يا سرپرستان تيم ها
  

راضات :   ا
قه پس از پايان وقت يدق 30حداكثر و  ياعتراضات بايد بصورت كتب

ريال توسط سرپرست تيم به  000/300به همراه مبلغ  آن مسابقه
 يتسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافت يكميته فن

يا فرد د پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم مسترد خواهد ش
  مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

  

شده:   وارد   
را اداره كل تربيت  ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن يو آئين نامه فن يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  ل خواهد نمود.مسابقات حل و فص
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یاد: ی ا ھا ندی  یازات  رده  ه ا حا ل،  دا وز    وه 
 يدر محل اجرا يو حكم قهرمان جاماول تا سوم  يها به تيم -

  خواهد شد. اهدامسابقات هندبال 
  شود. يم اهدا ياول تا سوم مدال و حكم قهرمان يها به نفرات تيم -
)، 10رتيب به ازاي مقام اول(در رده بندي نهايي دانشگاه ها به ت -

    ) امتياز تعلق 1) و ششم(2)، پنجم(3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(
 مي گيرد.

  
م ی دا ه الزم  ن و روان   ی  ن سال ای    ورزش را 

ی( ره )   امام 
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ز)ر  س روی  قات ( سا ی  ی و و مای    ا
      1391ماه تير 25لغايت  20مان  بــرگـزاري: ز

  ورزشي فجرمكان برگزاري: سالن 
  پرديس نازلو –اروميه آدرس:  دانشگاه 

  
  

ی  وی زادهآ مد    ید ا
ز  س روی  ن    ر ا

ی  یات ع رو  ر  ی ا ه    دا
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ی: رات  ن و     وا

و يك سرپرست،  ينفر ورزشكار، يك مرب 4هرتيم متشكل از  
  باشد. ينفر م 6جمعا 

بين ين و مقررات فدراسيون قوانآخرين مسابقات براساس  
  شود. ي) برگزار مITTF( زيم يس رويتن يالملل

 و آستين كوتاه  راهن ورزشييدست پ هرتيم موظف است دو 
 همراه داشته باشند. ه شورت در دو رنگ متفاوت ب

 د و كرم ممنوع است.يبه رنگ سف يراهن ورزشياستفاده از پ 
           سه ستاره دونيكد و از نوع يت به رنگ سفتوپ مسابقا 
 باشد.يم
د ييو قرمز، مورد تا يد به رنگ مشكيه راكت ورزشكاران بايرو 

 ز باشد.يم يس رويتن يملللن ايون بيفدراس
  برگزار مي گردد.به رنگ آبي مسابقات بر روي ميز  
و تيمي برگزار  دانشگاهي مسابقات درسه قسمت انفرادي، دوبل 

 شود.مي 
 ييو در مرحله نها يبصورت دوره ا يدوره مقدمات يميمسابقات ت 

 شود. ي) برگزار مييايشرفته (آسيپ يبصورت حذف
اول تا  يكسب مقام ها يبرا ياول و دوم مرحله مقدمات يرده ها 

 خواهند كرد.  يهشتم باز
 م داشت.يتيمي سوم مشترك خواه تدر مسابقا 
 باشد. يم ميگ 5م از يگ 3و  يبصورت تك حذف يمسابقات انفراد 
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م يگ 5م از يگ 3و  يبصورت تك حذف يمسابقات دوبل دانشگاه 
 باشد. يم
)  انجام  20/4/1391روز ورود تيم ها( 21جلسه هماهنگي ساعت  

 مي گيرد.
 

قات: سا اری و     وه 
  28/3/91: جدول گروه بندي در تاريخ 

يف
رد

  

  گروه
 A  

  گروه 
B  

  گروه
 C  

  گروه
 D  

جامع علمي   1
فردوسي     گيالن   اروميه  كاربردي تهران  

  مشهد 

  پيام نور*  2
  آ. شرقي  

صنعتي  
  تبريز   تهران   اميركبير

فني حرفه اي   بوعلي سينا     اصفهان   يزد     3
  كرمان

شهيد    مازندران   اقبال الهوري   4
  شيراز    عباسپور 

  پيام نور(آذربايجان شرقي)*
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  : ي مسابقاتجدول زمانبند

  دور مقدماتي
  

  21/4/91 : روز اول

شماره   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  ميز

 ساعت 
  برگزاري

  يك  اقبال الهوري –علمي كاربردي تهرانجامع   1
9:00  
  

  دو  يزد    –پيام نور آ. شرقي  2
  سه  مازندران   –اروميه   3
  چهار  اصفهان   –صنعتي اميركبير   4
  چهار  شهيد عباسپور   –گيالن   5

10:00  
  

  يك  بوعلي سينا  –تهران   6
  دو  شيراز  –فردوسي مشهد    7
  سه  فني حرفه اي كرمان –تبريز   8
  چهار  يزد    –جامع علمي كاربردي تهران   9

  سه  اقبال الهوري –پيام نور آ. شرقي  10  11:30
  يك  اصفهان    –اروميه   11
  دو  مازندران    – صنعتي  اميركبير  12
  چهار  بوعلي سينا   –گيالن   13

  سه  شهيد عباسپور  –تهران   14  15:30
  دو  فني حرفه اي كرمان –فردوسي مشهد    15
  يك  شيراز  -تبريز   16
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  22/4/91 : روز دوم

شماره   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  ميز

 ساعت 
  برگزاري

  يك  آ. شرقي ام نورپي –كاربردي تهرانجامع علمي 17

  دو  اقبال الهوري –يزد    18  9:00
  سه  صنعتي اميركبير  –اروميه   19
  چهار  مازندران    –اصفهان   20
  چهار  تهران   –گيالن   21

  يك  شهيد عباسپور  –بوعلي سينا    22  10:30
  دو  فردوسي مشهد   –تبريز   23
  سه  شيراز  -فني حرفه اي كرمان  24

  
  

  مسابقه  تاريخ
 ساعت 
  برگزاري

  16:30  شروع مسابقات انفرادي  23/4/1391
  9:00  شروع مسابقات دوبل دانشگاهي  24/4/1391
  17:00  فينال مسابقات انفرادي و دوبل و اختتاميه  24/4/1391
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ی : ه  ضای    ا
  يس انجمنير -
  يسرپرست فن -
 يك نفر از كميته داوران  -
از طرف كليه  يان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگنفر از مربي دو -

  حاضر انتخاب خواهد شد. يمربيان يا سرپرستان تيم ها
  

راضات :   ا
قه پس از پايان وقت يدق 30حداكثر و  ياعتراضات بايد بصورت كتب

ريال توسط سرپرست تيم به  000/300 به همراه مبلغ آن مسابقه
 يبودن اعتراض وجه دريافتتسليم شود. در صورت وارد  يكميته فن

يا فرد  مسترد خواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم
  مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

  

شده:   وارد   
را اداره كل تربيت  ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن ينامه فنو آئين  يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  مسابقات حل و فصل خواهد نمود.
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یاد: ی ا ھا ندی  یازات  رده  ه ا حا ل،  دا وز    وه 
در محل  يو حكم قهرمان جام سوم مشتركاول تا  يبه تيم ها -

  خواهد شد. اهداميز  يمسابقات تنيس رو ياجرا
و حكم  مسابقات مدال مشترك به نفرات تيم هاي اول تا سوم -

  مي شود. اهداقهرماني 
مسابقات انفرادي مدال و حكم مشترك سوم  به نفرات اول تا -

  مي شود. اهداقهرماني 
مسابقات دوبل مدال و حكم  مشترك به نفرات اول تا سوم -

  شود . يم اهدا يقهرمان
)، 10رده بندي نهايي دانشگاه ها به ترتيب به ازاي مقام اول(  -

  ) امتياز تعلق 1) و ششم(2)، پنجم(3ارم()، چه5)، سوم(7دوم(
  مي گيرد.

  
 

  

د  ی با ی  و ی ورزش  وا  نا و  گ  ی  ما   ورزش 
ری) م ر قام  )  
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قات ( سا ی  ی و  و مای  ونرا   )د
  1391ماه تير 25لغايت   20مان  بــرگـزاري: ز

   شهيد رجاييمكان برگزاري: سالن 
  آموزش و پرورش شهر اروميه آدرس: اداره كل

  
  

ی  ی ا ناب آ ل زاده ع یان خ   ا
ن  ونر ا   د
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ی : رات  ن و    وا
يك  ورزشكار به همراه 6حداكثر نفر  5 حداقل هرتيم متشكل از 

  مي باشد. مربي و يك سرپرست
فدراسيون جمهوري قوانين و مقررات  آخرين مسابقات براساس 

  مي شود. ي ايران برگزاراسالم
برگزار  دانشگاهي انفرادي، دوبل ،سه قسمت تيمي مسابقات در 

 مي شود.
آستين كوتاه و شورت  دست پيراهن  هرتيم موظف است دو 

 بهمراه داشته باشند. همرنگ ورزشي 
 برگزار مي گردد. 350پالستيكي يونكس  توپ با  مسابقات  
ه اي و در دور دوم به مسابقات تيمي  در دور اول به صورت دور 

 برگزار خواهد شد. MWصورت 
 -يك نفره دوم -بازي(يك نفره اول 5بازي از  3مسابقات تيمي  

يك نفره سوم) برگزار  -دونفره دوم -دونفره اول(تخصصي)
 خواهد بود.

    از بازيكنان يك نفره اول و دوم فقط يك نفر در صورت نياز  
باشد و ساير بازيكنان در  مي تواند در دو نفره دوم بازي داشته

 تركيب ارنج تيم فقط مي توانند يك بازي انجام دهند.
 در صورت تساوي دو تيم از نظر برد يا باخت، در مسابقات تيمي 

 مي گيرد كه تيم ديگر را برده باشد.تيمي در رده باالتر قرار 
در صورت تساوي بردها، تفاضل گيم هاي برده و باخته محاسبه و  

، امتياز گيم ها محاسبه اوي كيم هاي برده و باختهصورت تسدر 
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خواهد شد. در صورت تساوي مجدد در مرحله امتياز شماري 
 براي تعيين تيم برنده قرعه كشي خواهد شد.

در صورتي كه دانشگاهي نتواند در مسابقات تيمي شركت نمايد  
 دوبل دانشگاهي و انفراديمي تواند با حداقل نفرات در جدول 

 شته باشد.حضور دا
هر بازيكن فقط مي تواند  دوبل دانشگاهي و انفراديدر مسابقات  

در يكي از جداول يك نفره يا دو نفره حضور داشته باشد و 
بازيكنان دوبل اول(تخصصي) هر دانشگاه فقط در جدول دونفره 

 حق شركت خواهند داشت.
           دوبل دانشگاهي بصورت تك حذفي  و مسابقات انفرادي 
  باشد. يم

  

قات: سا اری و     وه 
  28/3/91جدول گروه بندي در تاريخ : 

يف
رد

  

  گروه
 A  

  گروه 
B  

  گروه
 C  

  گروه
 D  

  شيراز  اروميه  زنجان  يزد  1

پيام نور   2
  تهران

فردوسي 
  صنعتي شاهرود  اصفهان  مشهد

  صنعتي  3
جامع علمي   امام رضا(ع)  اميركبير 

  بوعلي سينا  كاربردي تهران

شهيد   4
فني و حرفه اي   تبريز  تهران  رجايي

  خراسان رضوي
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  : جدول زمانبندي مسابقات
  

  21/4/91 : دور اول

شماره    مسابقه بين دانشگاه  بازي
  زمين

ساعت
  برگزاري

  يك  شهيد رجايي  –يزد  1

 دو  تهران  –زنجان 2  8:30

  سه  تبريز  –اروميه  3
  چهار  فني و حرفه اي خراسان رضوي -شيراز  4
  يك  صنعتي اميركبير –پيام نورتهران   5

 دو  امام رضا(ع) –فردوسي مشهد 6  10:00

  سه  جامع علمي كاربردي تهران –اصفهان  7
  چهار  بوعلي سينا  – صنعتي شاهرود  8

  15-17  برگزاري كارگاه آموزشي
  

  22/4/91 دور دوم: 

شماره    مسابقه بين دانشگاه  بازي
  زمين

ساعت
  برگزاري

 دو  نعتي اميركبيرص –يزد 9

8:30  
  سه  امام رضا(ع)  –زنجان  10
  چهار  جامع علمي كاربردي تهران –اروميه  11
  يك  بوعلي سينا –شيراز  12
 دو  شهيد رجايي  –پيام نور تهران  13

13:00  
  سه  تهران  –فردوسي مشهد  14
  چهار  تبريز  –اصفهان  15
  يك  فني و حرفه اي خراسان رضوي –صنعتي شاهرود  16
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  22/4/91 دور سوم: 

شماره   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  زمين

 ساعت 
  برگزاري

  سه  پيام نور تهران –يزد  17

  چهار  فردوسي مشهد –زنجان  18  16:30
  يك  اصفهان -اروميه  19
 دو  صنعتي شاهرود –شيراز  20

  سه  شهيد رجايي -صنعتي امير كبير 21

  هارچ  تهران -امام رضا(ع)  22  18:45
  يك  تبريز -جامع علمي كاربردي تهران 23
  دو  فني و حرفه اي خراسان رضوي –بوعلي سينا  24

  اعالم اسامي بازيكنان در مسابقات آزاد
      ادامه كارگاه هاي آموزشي

  
  MW( : 23/4/91حذفي(دور 

شماره   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  زمين

  ساعت
  برگزاري

  چهار Aبازي تيمي  25

  يكBبازي تيمي  26  8:30
 دوCبازي تيمي  27

  سهDبازي تيمي  28
  10:30    آغاز بازي هاي آزاد يك نفره

  چهارEبازي تيمي  29

  يكFبازي تيمي  30  16:30
  دوGبازي تيمي  31
  سهHبازي تيمي  32

  ادامه بازي هاي آزاد يك نفره
  آغاز بازي هاي آزاد ي دو نفره 

  آموزشيادامه كارگاه هاي 
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  MW :( 24/4/91دور حذفي(

شماره   مسابقه بين دانشگاه  بازي
  زمين

  ساعت
  برگزاري

  يك Jبازي تيمي  33

  دو Lبازي تيمي  34  8:30

سه   ادامه بازي هاي آزاد يك نفره و دو نفره
  چهار

  يك ادامه بازي هاي آزاد يك نفره و دو نفره 
  10:30  دو 

  دو Kبازي تيمي  35
  سهIازي تيمي ب 36  17:00

    فينال بازي هاي تيمي
  18:30  1-4ادامه بازي هاي آزاد يك نفره و دو نفره

  18:30  ادامه كارگاه هاي آموزشي
  

  مسابقه  تاريخ
 ساعت 
  برگزاري

  8:45  فينال بازي هاي آزاد يك نفره و دو نفره  25/4/1391
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ی :  ه  ضای    ا
  رييس انجمن -
  سرپرست فني -
 يك نفر از كميته داوران  -
نفر از مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگي از طرف كليه  دو -

  مربيان يا سرپرستان تيم هاي حاضر انتخاب خواهد شد.

راضات :   ا
آن دقيقه پس از پايان  30حداكثر اعتراضات بايد بصورت كتبي و 

ه كميته ريال توسط سرپرست تيم ب 000/300به همراه مبلغ  مسابقه
فني تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتي مسترد 

پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم مورد اعتراض به  .خواهد شد
  اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

  
شده:   وارد   

كليه موارد پيش بيني نشده در آئين نامه عمومي را اداره كل تربيت 
علوم، تحقيقات و فناوري و آئين نامه فني را كميته فني بدني وزارت 

  د نمود.نمسابقات حل و فصل خواه
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یاد: ی ا ھا ندی  یازات  رده  ه ا حا ل،  دا وز    وه 
و حكم قهرماني در محل مشترك جام  به تيم هاي اول تا سوم -

  خواهد شد. اهدا بدمينتوناجراي مسابقات 
مسابقات مدال و حكم مشترك   ول تا سومبه نفرات تيم هاي ا -

  مي شود. اهداقهرماني 
مسابقات انفرادي مدال و حكم  مشترك سوم به نفرات اول تا -

  مي شود. اهداقهرماني 
مسابقات دوبل مدال و حكم قهرماني مشترك به نفرات اول تا سوم  -

  مي شود . اهدا
)، 10قام اول(در رده بندي نهايي دانشگاه ها به ترتيب به ازاي م -

     ) امتياز تعلق1) و ششم(2)، پنجم(3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(
  مي گيرد.

  
  
  
  

ت سان ا ی ا د یاز ز رورت و    ورزش یک 
ری) م ر قام  )  
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نا) قات ( سا ی  ی و  و مای    را
      1391ماه تير 29لغايت  25مان  بــرگـزاري: ز

  پريس نازلومكان برگزاري: استخر 
  پرديس نازلو -اروميهس: دانشگاه آدر

  
  

ی با ن ا مد  ی     آ
نا ن    ر ا

ی  یات ع مو  ع ه   ی دا د ه     دا

  
ن:  ر ا شاورزی د   ید رضا 
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ی: رات  ن و     وا

تعداد نفرات شركت كننده هر دانشگاه طبق سهميه هاي  
 ده است.مندرج در جدول ارسالي تعيين گردي

 يون بين المللين و مقررات فدراسيمسابقات براساس قوان 
 شود. ي) برگزار مFINAشنا (

 ي و تيم ماده 2و  يانفراد ماده 3در  مجاز است رهر شناگ 
  شركت نمايند. ماده ٥جمعا در 

هر دانشگاه در هر رشته انفرادي مي تواند دو شركت كننده  
 د.داشته باش و در تيمي يك تيم

و شناگران بر  برگزار مي شودمتري  25در استخرمسابقات  
 اساس ركورد دسته بندي مي شوند.

  شود. يبرگزار م يتيم ماده 3و  يانفراد ماده 12مسابقات در 
 ونهايي  و دررشته هاي انفرادي مسابقات بصورت مقدماتي 

 مي گردد.ابقات تيمي به صورت نهايي برگزار در مس
توانند شناگر اعزام نمايند فقط دانشگاه هايي مي  توضيح مهم:

شركت  1390كه در مسابقات قهرماني مناطق ورزشي دانشجويان 
  كرده و مقام اول تا سوم تيمي را كسب كرده باشند. 

جلسه فني جهت هماهنگي با مربيان، سرپرستان و مسئولين  
 ) برگزار خواهد شد.25/4/91روز ورود تيم ها ( 21برگزاري ساعت 
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اری و  قات:وه  سا    
  

روز اول:    
26/4/91  

 روز  دوم:
27/4/91  

روزسوم: 
28/4/91  

 متر100
  دآزا 

 متر50
  آزاد 

  متر 200
  دآزا 

 متر50
  قورباغه 

 متر400
  آزاد

  متر 50
  پروانه 

 متر100
  هپروان

 متر100
  هقورباغ

  متر 100
  كرال پشت

 متر200
  مختلط انفرادي 

 متر50
  كرال پشت

  متر 200
  قورباغه 

 متر4×50
  تيمي طمختل 

 متر 4×100
  مختلط تيمي

  متر  4×  100
  آزاد تيمي

      

ی :  ه  ضای    ا
  يس انجمنير -
  دبير انجمن -
  يسرپرست فن -
 يك نفر از كميته داوران  -
ي از طرف كليه نفر از مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگ دو -

  د شد.نحاضر انتخاب خواه يم هاتيمربيان يا سرپرستان 
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راضات :   ا
قه پس از پايان وقت يدق 15حداكثر و  ياعتراضات بايد بصورت كتب

ريال توسط سرپرست تيم به  000/300 به همراه مبلغ آن مسابقه
 يتسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافت يكميته فن

يا فرد بقه تيم مسترد خواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسا
  مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

شده:   وارد   
را اداره كل تربيت  ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن يو آئين نامه فن يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  د نمود.نمسابقات حل و فصل خواه

ل دا وز  یاد:وه  ی ا ھا ندی  یازات  رده  ه ا حا  ،  
 فاصله برگزاريدر  يو حكم قهرمان جاماول تا سوم  يبه تيم ها -

 خواهد شد. اهدامسابقات شنا  
 ي تا رده هشتمتيمامتيازات تا رده شانزدهم و  يامتيازات انفراد -

  شود. يمسابقات محاسبه م
  .گردد يم اهدا يم قهرمانمدال و حك مادهبه نفرات اول تا سوم هر  -
  رده بندي تيمي در شنا براساس كسب امتياز مي باشد. -
)، 10در رده بندي نهايي دانشگاه ها به ترتيب به ازاي مقام اول( -

    ) امتياز تعلق 1) و ششم(2)، پنجم(3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(
 مي گيرد.
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ی) یدا قات(دو و  سا ی  ی و  و مای    را
      1389ماه تير 29لغايت  25ـزاري: مان  بــرگز

  سالن ورزشي شهيد باكريمكان برگزاري: 
  اداره كل ورزش و جوانان شهر اروميهآدرس: 

  
  
  
  
  
  

ی ی ناب آ و  ... دا   ا
ت قات   ر سا یل  یدا   دو و 
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ی: رات  ن و     وا

تعداد نفرات شركت كننده هر دانشگاه طبق سهميه هاي مندرج  
 جدول ارسالي تعيين گرديده است.در 

مسابقات دو و ميداني براساس آخرين قوانين و مقررات انجمن  
  ) برگزار مي شود.IAAFدو و ميداني (هاي  جهاني فدراسيون

  متر در دو مرحله مقدماتي و نهايي برگزار مي گردد. 100مسابقه  
 3شركت كننده مي تواند در از هر دانشگاه و هر نفر 2در هر ماده  

ماده انفرادي، يا دو ماده انفرادي و يك ماده امدادي)  3ماده(
مسابقات در سه روز و نوبت هاي صبح و بعدازظهر  شركت كند.

  برگزار مي گردد.
دارا بودن لباس متحدالشكل( به خصوص در موارد امدادي) براي  

  هر دانشگاه الزامي است. نشركت كنندگا
الزامي  ته از مسابقاهمراه داشتن كارت شناسايي در هر مرحل 

 است.
 4×400 -3000 -1500 -800 -400 -60 -مترمانع 60مواد مسابقات:  

وپرش هاي(ارتفاع ، طول ، با نيزه و سه گام) (در  گانه 7امدادي و 
  سالن).

  پرتابها ( نيزه، ديسك، وزنه و چكش) (در فضاي باز)  
جلسه فني جهت هماهنگي با مربيان، سرپرستان و مسئولين  

 ) برگزار خواهد شد.25/4/91روز ورود تيم ها ( 21زاري ساعت برگ
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قات: سا اری و     وه 
  روز اول: 

  مواد دو و ميداني  ساعت  ماده
  )1متر هفتگانه(60 9:00 101
  متر مقدماتي60 9:30 102
  )متر 30/6پرش طول انتخابي( 10:00 103
  پرتاب چكش نهايي(در فضاي باز) 10:00 104
  متر نهايي300 10:15 105
  متر نهايي800 10:45 106
  )2پرش طول هفتگانه( 11:15 107
  )3پرتاب وزنه  هفتگانه( 16:30 108
  متر نهايي60 16:30 109
  پرش طول نهايي 16:30 110
  پرتاب وزنه نهايي 16:50 111
  پرش ارتفاع نهايي 17:10 112
  نهايي300 17:10 113
  )4فاع هفتگانه(پرش ارت 18:00 114
  نهايي4×400 18:10 115
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  :روز دوم
  مواد دو و ميداني  ساعت  ماده

 )5متر هفتگانه(60 8:30 201
 متر مانع مقدماتي60 9:15 202
 پرش طول سه گام نهايي 9:45 203
 متر نهايي1500 10:20 204
 )6پرش با نيزه هفتگانه( 10:30 205
  ي باز)يي(در فضاپرتاب نيزه نها 10:30 206
  پرتاب ديسك نهايي( در فضاي باز) 16:30 201
 پرش با نيزه نهايي 16:30 202
 متر مانع نهايي60 16:45 203
 متر نهايي400 17:10 204
 )7متر هفتگانه(1000 17:30 205

  
  نفر دارندگان بهترين زمان مرحله مقدماتي 8 متر با مانع: 60و   60نهايي دو هاي 

 80/1سانتي متر و از  5افزايش  80/1متر تا  60/1ارتفاع شروع تفاع: پرش ار
  سانتي متر 3افزايش 

 00/4سانتي متر و از  10افزايش  00/4متر تا  00/3ارتفاع شروع  پرش با نيزه:
  سانتي متر 5افزايش 

   
  هفتگانه

  سانتي متر 3افزايش ارتفاع طبق مقررات + 60/1ارتفاع شروع  پرش ارتفاع:
  سانتي متر 10متر افزايش ارتفاع طبق مقررات + 50/2ارتفاع شروع ا نيزه: پرش ب

  
  
  



 76

ی : ه  ضای  )ا   ( ژوری
  رييس يا دبير انجمن -
  سرپرست فني -
 يك نفر از كميته داوران  -
دو نفر از مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگي از طرف كليه  -

  تخاب خواهد شد.مربيان يا سرپرستان تيم هاي حاضر ان
  

راضات :   ا
دقيقه پس از اعالم نتيجه  15اعتراضات بايد بصورت كتبي و حداكثر 

ريال توسط سرپرست تيم به كميته  000/300به همراه مبلغ  مسابقه
فني( هيئت ژوري) تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه 

تيم  دريافتي مسترد خواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه
  يا فرد مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.

  

شده:   وارد   
كليه موارد پيش بيني نشده در آئين نامه عمومي را اداره كل تربيت 
بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و آئين نامه فني را كميته فني 

  مسابقات حل و فصل خواهد نمود.
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ل  دا وز  یاد:وه  ی ا ھا ندی  یازات  رده  ه ا حا  ،  
به تيم هاي اول تا سوم جام و حكم قهرماني در محل اجراي   -

  مسابقات دو و ميداني اهدا مي شود.
  به مقام هاي اول تا سوم هر ماده حكم و مدال اهدا مي شود.  -
)، 4)، پنجم(5)، چهارم(6)، سوم(7)، دوم(9براي مقام اول( -

 ) امتياز در نظر گرفته مي شود.1و هشتم( )2)، هفتم(3ششم(
دانشگاه ها بر اساس جمع امتيازات كسب شده تيمي رده بندي  -

  خواهد بود.
)، 10در رده بندي نهايي دانشگاه ها به ترتيب به ازاي مقام اول( -

) امتياز تعلق 1) و ششم(2)، پنجم(3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(
 مي گيرد.

  

ه الزم  ای  من ورزش را    ی دا
ری) م ر قام  )  
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دو) وا قات(ت سا ی  ی و  و مای    را
      1391تيرماه  29لغايت  25مان  بــرگـزاري: ز

  مكان برگزاري: سالن  ورزشي فجر
  پرديس نازلو –آدرس: دانشگاه اروميه 

  
  
  
  

ی ن  ید  ر  ی د   ناب آ
دو وا ن ت   ر ا

تادیار   نا ه امام    (ع)دا
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ی : رات  ن و    وا
سهميه هاي مندرج  تعداد نفرات شركت كننده هر دانشگاه طبق 

 در جدول ارسالي تعيين گرديده است.
بين المللي مقررات فدراسيون  قوانين و آخرين مسابقات براساس 

 شود. يم    ) برگزار WTF( تكواندو
همراه داشته هوگو و ساير لوازم ايمني به  -تيم ها موظفند كاله 

  باشند.
 ،– 80 ،– 74 ،– 68 ،–٦٣، -٥٨، –٥٤مسابقات در هشت وزن ( 

 در سه راند دو دقيقه اي  برگزار مي شود. +)87و  -87
 21جلسه هماهنگي و عمومي يك روز قبل از مسابقات ساعت  

 برگزار مي گردد.
قرعه كشي يك روز قبل از مسابقات در جلسه هماهنگي انجام  

  خواهد شد.
روز قبل از مسابقه هر وزن  18در ساعت  ارفاق ي بدونكشوزن  

 انجام مي شود.
دانشجويان شركت كننده در مسابقات بايد حداقل داراي كمر بند  

مشكي دان يك به باال و مورد تاييد فدراسيون تكواندو و يا هيات 
 هاي تكواندو استان ها باشند.
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قات : سا اری و     وه 
  برگزار خواهد شد. روز دوم ورود ان فرد درمسابقات اوز

  برگزار خواهد شد. روز سوم ورود در زوج مسابقات اوزان
  

ی : ه  ضای    ا
  يس انجمنير

  يسرپرست فن
 يك نفر از كميته داوران 

از طرف كليه  ينفر از مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگ دو
  واهد شد.حاضر انتخاب خ يمربيان يا سرپرستان تيم ها

  

راضات :   ا
دقيقه پس از پايان وقت  30اعتراضات بايد بصورت كتبي و حداكثر 

ريال توسط سرپرست تيم به  000/300آن مسابقه به همراه مبلغ 
كميته فني تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتي 
مسترد خواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم يا فرد 

  اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.مورد 
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شده:   وارد   
را اداره كل تربيت  ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن يو آئين نامه فن يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

  

یازات  ه ا حا ل ،  دا وز  یاد:وه  ی ا ھا ندی     رده 
 يدر محل اجرا يو حكم قهرمان ا سوم جاماول ت يها به تيم -
 د.سابقات تكواندو اهدا خواهد شم

به نفرات اول، دوم و سوم مشترك هر يك از اوزان به ترتيب مدال  -
  هاي طال، نقره، برنز و حكم قهرماني اهدا خواهد شد.

)، 10ترتيب به ازاي مقام اول( در رده بندي نهايي دانشگاه ها به -
) امتياز تعلق    1) و ششم(2)، پنجم(3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(

 مي گيرد.

  

  
ن ما ش  ما وان  ھ ند  باید    با
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ی: رات  ن و  ه) وا و دو ( وا قات ت   سا
بين المللي مقررات فدراسيون  قوانين و آخرين مسابقات براساس 

 شود. يم ر) برگزاWTF( تكواندو
نفر بازيكن كه يك نفر در بخش  3هر تيم مي تواند حداكثر  

سه نفر نيز در بخش تيمي پومسه مي باشند را از  انفرادي و
  نفرات اعزامي به رشته تكواندو  معرفي نمايد.

  مسابقات از روز دوم ورود تيم ها برگزار مي گردد. 
كمر بند دانشجويان شركت كننده در مسابقات بايد حداقل داراي  

مشكي دان يك به باال و مورد تاييد فدراسيون تكواندو و يا هيات 
 هاي تكواندوي استان ها باشند.

جلسه هماهنگي و قرعه كشي يك روز قبل از مسابقات ساعت  
 برگزار مي گردد. 21

مسابقات در سه راند و مابين فرم اول و دوم بايك دقيقه  
 استراحت برگزار خواهد شد.

) فرم قرعه كشي شده اجباري اول را 2راند اول، دو(بازيكنان در  
درصد كه امتياز باالتري را كسب نمايند به  50اجرا مي نمايند و 

 دور نيمه نهايي راه مي يابند.
) فرم قرعه كشي شده اجباري دوم را 2بازيكنان در راند دوم، دو( 

ال نفر كه امتياز باالتري را كسب نمايند به فين 8اجرا مي نمايند و 
 راه پيدا خواهند كرد.
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) فرم قرعه كشي شده را به فاصله يك 2بازيكنان در فينال دو ( 
دقيقه استراحت اجرا خواهندكرد و به ترتيب امتيازات كسب 

 شده نفرات اول تا هشتم مشخص خواهند شد.
بازيكناني كه امتياز باالتري كسب نموده اند از نفرات اول تا سوم  

  م دريافت خواهند كرد.مشترك مشخص و مدال و حك
  

  نحوه برگزاري و برنامه مسابقات :

  اجباري هاي فرم
  دور مقدماتي

ور نيمه نهايي اجباري دفرم هاي 
  فينالو 

 يوك جانگ، چيل چانگ،
  پال جانگ، كوريو

كومگانگ، ته بگ،                
  پيوان وان، سيب چين

  

ی : ه  ضای    ا
  يس انجمنير

  يست فنسرپر
 يك نفر از كميته داوران 

از طرف كليه  ينفر از مربيان يا سرپرستان كه در جلسه هماهنگ دو
  حاضر انتخاب خواهد شد. يمربيان يا سرپرستان تيم ها
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راضات :   ا
دقيقه پس از پايان وقت  30اعتراضات بايد بصورت كتبي و حداكثر 

پرست تيم به ريال توسط سر 000/300آن مسابقه به همراه مبلغ 
كميته فني تسليم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتي 
مسترد خواهد شد پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تيم يا فرد 

  مورد اعتراض به اطالع سرپرست تيم معترض خواهد رسيد.
  

شده:   وارد   
ربيت را اداره كل ت ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن يو آئين نامه فن يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

  

یاد: ی ا ھا ندی  یازات  رده  ه ا حا ل ،  دا وز    وه 
جام و حكم قهرماني در محل اجراي به تيم هاي اول تا سوم  -

 خواهد شد. اهدامسابقات تكواندو 
اول، دوم، سوم مشترك به ترتيب مدال هاي طال، نقره، به نفرات  -

 خواهد شد. اهدابرنز و حكم قهرماني 
به  امتيازي منظور نخواهد شد و  در رده بندي نهايي دانشگاه ها -

   تعلق نخواهد گرفت. دانشگاه ها
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ی ن ی آزاد و قات( سا ی  ی و و مای    )را
      1391ماه تير 29لغايت  25مان  بــرگـزاري: ز

  ورزشي شهيد رجاييمكان برگزاري: سالن 
  اداره آموزش و پرورش شهر اروميهآدرس: 

  
  
  
  

ر  ی د یناب آ ھال   واد
ی ن    ر ا

تادیار   یا با با ه عال    دا
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ی: رات  ن و     وا

تعداد نفرات شركت كننده هر دانشگاه طبق سهميه هاي مندرج  
 عيين گرديده است.در جدول ارسالي ت

مقررات فدراسيون بين المللي كشتي  مسابقات براساس قوانين و 
)FILA.برگزار خواهد شد (  
كيلوگرم )120 – 96 – 84 – 74 – 66 – 60 – 55 (وزن 7مسابقات در 

  شود. يبرگزار م
روز وزن  12تا ساعت  كليه سرپرستان موظفند حداكثر 

وزن وارد و با ذكر  گيران خود را يكشت ياسام )26/4/91(يكش
  به سرپرست فني در محل دبيرخانه مسابقات تحويل نمايد.

موقع وزن كشي بايستي كارت شركت  كليه شركت كنندگان در 
  در مسابقات را همراه داشته باشند.

  اوزان قانوني بدون ارفاق وزن انجام مي شود. وزن كشي در 
  شد. محاسبه نخواهد يامتيازات تيم 
  21ساعت  25/4/91 روزسرپرستان  ن ومربيا يجلسه هماهنگ 

تعيين خواهد شد  يكميته برگزار يسو كه از يلشب در مح
  گردد. يبرگزار م

 يالزام يجلسه هماهنگ شركت كليه مربيان و سرپرستان در 
 است.
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تغييرات احتمالي از طريق دبيرخانه المپياد در محل برگزاري  
پرستان بازيها به اطالع سرپرستان محترم خواهد رسيد سر

 موظفند همه روزه به تابلو اعالنات فني توجه داشته باشند.
  

ار قات : ی وه  سا   و  
 –(آزاد و فرنگي)66 –(آزاد و فرنگي)55وزن كشي مسابقات اوزان  -

 روز 30/18الي  18 از ساعت (فرنگي)120 –(آزاد و فرنگي)84
  خواهد بود. 26/4/91

  27/4/91بح روز ص 9شروع مسابقات اوزان فوق  -
 - (آزاد و فرنگي) 74-(آزاد و فرنگي) 60وزن كشي مسابقات اوزان ( -

 27/4/91 روز 30/18الي  18از ساعت (آزاد) 120 (آزاد و فرنگي) و96
   .دخواهد بو

  28/4/91صبح روز  9شروع مسابقات اوزان فوق  -
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  : یه   یضاا
  يس انجمنير

  يسرپرست فن
از طرف كليه  ييا سرپرستان كه در جلسه هماهنگ نفر از مربيان دو

  حاضر انتخاب خواهد شد. يمربيان يا سرپرستان تيم ها
 يك نفر از كميته داوران 

  

راضات :   ا
رد، كليه اعتراضات يتوسط سرپرست تيم صورت پذ ياعتراض بايست
امش در لحظه وقوع به اطالع رئيس انجمن و باآر يبايستي قانون

داوران باشد با نظر  يدر رأ يكه ابهام در صورتي برسد، اعتراضات
لم يف ينيرئيس انجمن و سرپرست فني در همان لحظه ازطريق بازب

نصورت اعتراض وارد نخواهد ي. در غير ادبررسي و رفع ابهام خواهد ش
  .دبو
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  شده: وارد  
 را اداره كل تربيت ينشده در آئين نامه عموم يكليه موارد پيش بين

 يرا كميته فن يو آئين نامه فن يوزارت علوم، تحقيقات و فناور يبدن
  مسابقات حل و فصل خواهد نمود.

  

ند یازات  رده  ه ا حا ل ،  دا وز  یاد: یھا  یوه    ا
در محل  يو حكم قهرمان جاممشترك  سوم تااول  يبه تيم ها -

 شود. يم اهدا  يكشتمسابقات  ياجرا
ب مدال طال، يهر وزن به ترت مشترك دوم و سومبه نفرات اول ،  -

  شود. يم اهدا يبرنز و حكم قهرمان نقره،
)، 10در رده بندي نهايي دانشگاه ها به ترتيب به ازاي مقام اول( -

     ) امتياز تعلق1) و ششم(2)، پنجم(3)، چهارم(5)، سوم(7دوم(
  مي گيرد.

  

ود   ی  ندر ظ  ی و  ای سال  ، ی  ما ید    وشا با
ن(ع)   امام 
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ه  ی دا قات ورز سا ی  و ن   ور  آ ی  وزش عا سات آ و   و 
  

یات   ل اول : ک
  مقدمه : 

ي مسابقه هاي برگزار وگسترش ورزش، يكي از راههاي تعميم     
 هاي پرورشي و ضمن حمايت از فعاليتورزشي است كه در آن 

رشته هاي  مختلف ورزشي به زحمات مربيان مشاركت دانشجويان در 
و ورزشكاران دانشجو نيز  مي شود ورزش و امر آموزشي ارج نهاده 

شناخت ورزشكاران با استعداد به منظور تامين  ارزيابي شده و
مي گردد. لذا تدوين    انه تيم هاي قوي در سطح كشور ميسر پشتو

ضروري بوده و  مقررات متناسب جهت برقراري رقابت سالم ضوابط و
مسابقه هاي رسمي ورزشي بين دانشجويان طبق مفاد آئين نامه به 

  طرز مطلوبي انجام مي پذيرد.
  

  ف:
ها و موسسات  آئين نامه عمومي مسابقه هاي ورزشي دانشگاه      

مقرراتي است كه به منظور ايجاد نظم  آموزش عالي شامل ضوابط و
دراين آئين نامه از واژه  است. دربرگزاري مسابقه ها تدوين گرديده

ها و موسسات آموزش  بجاي مسابقه هاي ورزشي دانشگاه» مسابقه«
  عالي استفاده مي شود.
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  :  1ماده 
مسابقه ها طبق مقررات بين المللي و ضوابط  داخلي با رعايت موازين 

  وشئون اسالمي انجام مي پذيرد.
  : 2ماده 

وزش عالي به تفكيك موسسات آم ها و دانشگاه بينمسابقه هاي 
آئين نامه تحت نظارت انجمن هاي  1براي خواهران و برادران ماده 

فناوري برگزار  ورزشي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و
  خواهد شد.

  : 3ماده 
بين المللي  دانشجوياني كه به منظور شركت در مسابقات جهاني و

داره كل تربيت بدني دراردوهاي تداركاتي و انتخابي كه ازطرف ا
ها با امتحانات  كه اين فعاليت برگزار مي گردد حضور دارند در صورتي

هاي الزم  ها همكاري تداخل داشته باشد معاونين آموزشي دانشگاه
هاي دانشجويان ورزشكار را  درمورد امتحانات و موجه نمودن غيبت

  بعمل مي آورند.
  : 4ماده 

ها شركت  اي ورزشي دانشگاهمي توانند درمسابقه هدانشجوياني 
نمايند كه برطبق آئين نامه آموزشي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري 

  دانشجوي رسمي شناخته شده باشند.
) : شركت دانشجويان ساير موسسات آموزش عالي كه از 1تبصره

طريق كنكور سراسري پذيرفته شده اند با رعايت كليه ضوابط و 
ت بدني در مسابقات رسمي بالمانع موافقت اداره كل تربي مقررات و

  است.
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در  4) : شركت دانشجويان خارجي با توجه به شرايط ماده 2تبصره
مي   مانع است. دانشجويان خارجي كه دوره زبان رامسابقه ها بال

  گذرانند دانشجو محسوب نخواهند شد . 
  توجه:
 در پيام نورو  جامع علمي كاربرديمقرر است تيم دانشگاه  ) :3تبصره

يك تيم از هر رشته ورزشي پس از انجام مسابقات استاني در قالب 
  به مسابقات سراسري دانشگاهها اعزام گردد. يك استان

  : 5ماده
داشتن كارت تحصيلي يا برچسب ثبت نام ترم مربوطه و ارائه معرفي 

امضاء معاون آموزشي دانشگاه رسيده جهت شركت  نامه كه به تائيد و
  لزامي است.در مسابقات داخلي ا

) : دانشجوياني كه درنيمسال اول فارغ التحصيل مي شوند تا 1تبصره
آخر اسفند ماه همان سال و دانشجوياني كه درتيرماه فارغ التحصيل 

  مي شوند تا اول مهرماه حق شركت در مسابقات را دارند. 
): دانشجوياني كه به داليل مشكالت آموزشي و انضباطي از 2تبصره

ديده يا مرخصي تحصيلي به سر مي برند حق شركت تحصيل منع گر
  مسابقات را ندارند. در

) : درصورت فقدان يا مخدوش بودن كارت دانشجويي معرفي 3تبصره
سوي آموزش دانشگاه متبوع مالك خواهد  نامه رسمي عكس دار از

  بود.
  : 6ماده 

دانشجوياني حق شركت درمسابقه ها را دارند كه از نظر سالمت و 
  ي به تائيد پزشك معتمد دانشگاه مربوطه رسيده باشند.تندرست
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) : داشتن كارت بيمه ورزشي براي شركت در كليه مسابقات 1تبصره
  الزامي است.

  : 7ماده 
دانشجويان ميهمان مي بايست ازدانشگاه محل تحصيل در مسابقات 

  رسمي شركت نمايند.
نشگاه خود غير از دا در ) : دانشجوياني كه ترم تابستاني را2تبصره

  مي گذرانند دانشجوي ميهمان محسوب نخواهند شد.
  

ندگان ر  ط  را ھا و رات باز   ل دوم: 
  : 8ماده 

موسسات آموزش عالي كشور  ها و درمسابقه هاي قهرماني دانشگاه
  هر دانشجو حق شركت در حداكثر دو رشته ورزشي را دارد.

اهها به صورت المپياد صورتيكه مسابقات قهرماني دانشگ : در)1تبصره
و چند رشته همزمان برگزار گردد، هر دانشجو فقط حق شركت 

  دريك  رشته ورزشي را دارد.
  :  9ماده 

كليه مربياني كه تيم هاي ورزشي را به نحوي مربيگري مي نمايند بايد 
  واجد شرايط و آگاه به امور ورزشي رشته مورد نظر باشند.

ي بايد داراي تحصيالت دانشگاهي ) : مربيان تيم هاي ورزش1تبصره
  در رشته تربيت بدني ويا كارت مربيگري معتبر داشته باشند.
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  : 10ماده 
سرپرست تيم اعزامي بايد از اعضاء رسمي دانشگاه مربوطه بوده و 
مسئوليت كامل دانشجويان در طول اردو و مسابقه ها به عهده وي 

  مي باشد.
ركز درچند رشته و المپيادهاي : درمسابقاتي كه بصورت متم)1تبصره 

ورزشي برگزار مي شود بايستي هر دانشگاه عالوه بر سرپرست هر 
  به عنوان سرپرست كل كاروان تعيين و معرفي نمايد. تيم يك نفر

  :  11ماده
سرپرست و مربي تيم شركت كننده، حق شركت به عنوان ورزشكار و 

  يا قضاوت در آن دوره از مسابقه ها را ندارند.
نمي تواند بيش از يك     دوره از مسابقه ها يك فرد هر ) : در1صره تب

  تيم را عهده دار باشد.
  : 12ماده 

نظم ميادين  مربيان و كليه ورزشكاران موظفند مقررات و سرپرستان،
  و اردوهاي ورزشي را رعايت نمايند.

تيم هاي ورزشي طي مربيان  سرپرستان و:شرح وظايف 19تبصره 
  به دانشگاهها ابالغ خواهد شد. گانه اي تعيين وآئين نامه جدا

  : 13ماده 
 انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بايستي فقط از هرگونه پيشنهاد و

  طريق سرپرست مربوطه به مسئولين ذيربط منعكس گردد.
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  : 14ماده 
مسابقات بايد ملبس به لباس متحدالشكل  كليه شركت كنندگان در

  با نشان دانشگاه مربوطه مشخص شده باشد. كه بر روي آن نام باشند.
  : 15ماده 

 cm175×cm100همراه داشتن پرچم باآرم دانشگاه مربوطه با ابعاد 
  ها الزامي است. براي شركت در مسابقات دانشگاه

  : 16ماده 
ارائه كارت شركت درمسابقات با فهرست ورزشكاران به سرپرست 

شركت ورزشكاران در  اينصورت از غير مسابقه ها الزامي است، در
  مسابقه جلوگيري به عمل خواهد آمد.

) : كليه موارد مربوط به امور فني مسابقات طي آئين نامه 1تبصره
ها ابالغ خواهد  جداگانه قبل از اجراي هر مسابقه تهيه و به دانشگاه

  شد.

ی ورما وم : ا   ل 
  : 17ماده 

ويم ارسالي موسسات آموزش عالي موظفند براساس تق ها و دانشگاه
سوي اداره كل تربيت بدني وزارتخانه اعتبارات الزم براي شركت  از

  پيش بيني نمايند. در مسابقه هاي سراسري و المپياد را
  
  
  



 96

  :18ماده 
حق الزحمه كادر برگزاري مسابقه با موافقت اداره كل تربيت بدني 

آئين نامه پرداخت حق الزحمه مصوبه شوراي عالي تربيت بدني «طبق
  پرداخت مي گردد.» ها ورزش دانشگاهو 

قات سا زبان  ف  ھارم : وظا   ل 
  : 19ماده 

محل برگزاري مسابقه ها با توافق اداره كل تربيت بدني وزارتخانه و 
  دانشگاه متقاضي در مدت زمان مقرر تعيين مي گردد.

  : 20ماده 
پيش بيني هاي الزم در زمينه امور بهداشتي و درماني براي 

  هاي كشور: ران و كادر برگزاري مسابقات قهرماني دانشگاهورزشكا
  ) ايجاد درمانگاه درمحل اردو1
  ) پيش بيني پزشك وپزشكيار2
  ) تهيه وسايل كمك هاي اوليه درمحل مسابقه 3
) هماهنگي با بيمارستان هاي مجاور محل مسابقات كه داراي 4

  تخصص هاي مختلف باشند.
  ي و آمبوالنس) پيش بيني وسيله نقليه موتور5
) كنترل محل اردو و مسابقه ها از نظر بهداشتي (مكان مسابقه ها، 6

  دستشويي، حمام، خوابگاه، رستوران و...) 
  ) تدارك اماكن و تاسيسات مناسب هر رشته ورزشي 7
  ) تامين خوابگاه وتغذيه مناسب بانظر اداره كل تربيت بدني 8
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ت به رسانه هاي گروهي ) تدارك ونشر بولتن، ارسال اخبار مسابقا9
  وثبت و ضبط امار شركت كنندگان 

برگشت عوامل اجرايي و ورزشكاران در  رفت و) پيش بيني وسايل 10
  ايام برگزاري مسابقه ها

ود وا و یاد م :    ل 
  :21ماده 

مقررات آماتوريسم باشد.  جوايز بايد ارزش معنوي داشته و منطبق با
ه هاي انفرادي يا تيمي مقامهاي اول ، دوم به ورزشكاراني كه درمسابق

  مي گردد. اهداوسوم را كسب نموده اند جام و حكم 
نحوه محاسبه آنها در  ها و افراد و مدال به تيم ي) : نحوه اعطا1تبصره

هر رشته توسط اداره كل تربيت بدني طي آئين نامه جداگانه اي 
  تعيين و ابالغ خواهد شد.

  :22ماده 
  ي شود.م هاي اول تا سوم حكم اهدابه مربيان تيم 

  :  23ماده 
 بهبود ها را دانشگاه قهرماني كشور يا ركورداز دانشجوياني كه 

  به نحو مقتضي تشويق و قدرداني به عمل خواهد آمد.  بخشند
تبصره در هشتمين شوراي عالي  20ماده و  24اين آئين نامه در 

عالي كشور  تربيت بدني و ورزش دانشگاه ها و موسسات آموزش
مورد تجديد نظر واقع و جايگزين آئين نامه قبلي قرار گرفت و 

  به تصويب رسيد.  11/3/81درتاريخ 
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ور ی  وزش عا ھا و آ ی دا قات ورز سا ی  با ه ا ن    آ
  

  دف: 
 هاي فعاليت بهداشتيو  فرهنگيتحقق اهداف  زمينهنمودن  فراهم

 صحيح اجرايايجاد نظم و انضباط،  طريقا از ه ورزشي دانشگاه
  كشور دانشجويانقوانين و مقررات اردوها و مسابقات 

یارات  ف و ا ضاء ، وظا ل اول ا  
نسبت به تشكيل  هستندانجمنهاي ورزشي موظف  كليه:  1 ماده

  .نمايندكميته انضباطي منطبق با اين آئين نامه در محل مسابقه اقدام 
   كميته انضباطي : اعضاي 2ماده 

  كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  اداره نماينده )1
  مسابقاتفني  سرپرست )2
  مربوطهانجمن  رئيس )3
  اردو سرپرست )4
هاي شركت كننده با انتخاب  از تيم سرپرستمربي يا  يك )5

  ها سرپرستان و مربيان تيم
اعضاي فوق براي مسابقات سراسري به صورت تك  تركيب:  تبصره
و المپيادهاي ورزشي به تناسب سطح  ها جشنوارهاي بوده و در  هرشت

  برگزاري تعيين خواهد شد.
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  : وظايف  3ماده 
  اجراي مسابقات برمستمر  نظارت )1
داوران، سرپرستان، مربيان و ناظران و  گزارشاتبه  رسيدگي )2

  اين آئين نامه موادشكايات واصله و اتخاذ تصميم بر اساس 
ه به نوع تخلف و در نظر گرفتن مقررات با توج تواندمي  كميته )3

اتخاذ تصميم مناسب با  بهفني و انضباطي رشته مربوطه نسبت 
شئون اخالقي و اسالمي اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا 

  .درآورد
اطي بايستي قبل از پايان بشده در كميته انض اتخاذ تصميمات )4

 كل مسابقات سرپرستمسابقات طي صورتجلسه رسمي توسط 
به منظور اظهار نظر قطعي به اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، 

  و فناوري براي اعالم نظر ارسال گردد. تحقيقات

کاران : ٢ل  فات ورز خ  :  
  : 4 ماده

توسط ورزشكاران صورت  مسابقاتو خطاهايي كه در  تخلفات
به موارد  توجهنامه داوري رشته مربوطه يا با  اساس آئين گيرد بر مي
  يل تنبيهات انضباطي اعمال خواهد شد.ذ

   تذكر -
  اخطار -
  اخراج -
  محروميت -
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  : اخطار 5 ماده
  اخطار داده مي شود: لفخمتموارد زير به ورزشكاران  در
  به تصميمات داوران در صحنه مسابقات انتقاد -1
به ايجاد  منجرو هر گونه عمل غيراخالقي و تربيتي كه  اعتراض -2

  .ناراحتي يا تحريك تماشاچيان گردد
  صحنه مسابقه بدون اجازه داور ترك -3

تكرار خطا در زمان برگزاري همان دوره از  صورت در:   تبصره
دانشگاه مربوطه اطالع  بهمسابقات براي ثبت در پرونده فرد خاطي 

  داده مي شود.
  : اخراج  6 ماده
زير را انجام دهد توسط داور  اعمالصورتي كه ورزشكار يكي از  در

  اخراج خواهد شد:
  5مجدد موارد ذكر شده در ماده  كرارت -1
تحريك  وصحنه مسابقه به منظور كارشكني عليه داور  ترك -2

  تماشاچيان
  حركات ناشايست بعد از دريافت اخطار انجام -3
 كاري،ناشايست، تندي و خشونت، مشاجره، كتك  رفتار -4

  ناسزاگويي نسبت به مربيان و بازيكنان خودي و يا تيم مقابل
آميز نسبت  تحريكر عمل ناراحت كننده يا شايست يا هان رفتار -5

  تاندركاران برگزاري مسابقا به داوران، تماشاچيان يا دست
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  : محروميت 7 ماده
از بازي  6ماده  5الي  1در بند  مندرجورزشكاري به داليل  چنانچه

ذيل در مورد  موارداخراج شده باشد با توجه به نظر كميته انضباطي 
  وي اعمال خواهد شد.

 6ماده  5الي  1اعمال ذكر شده در بندهاي  خاطي ارانورزشك -
بازيها (با توجه به  دورهحداقل از يك بازي رسمي يا پايان همان 

نوع تخلف) محروم و مراتب به دانشگاه محل تحصيل خاطي 
  شد. خواهدگزارش 

تا  1 محروميتمدت  يصورت تكرار تخلف بعد از انقضا در) : 1 تبصره
  ها محروم خواهد شد. اسري دانشگاهدوره از مسابقات سر 2

از يك  منظورهاي فردي  براي رشته 7ماده ،كليه موارد  در) : 2 تبصره
  دوره مسابقه مي باشد 

  هاي غير مجاز (دوپينگ)رو: دا 8 ماده
استفاده از داروهاي  ورزشكاران،اعتبار معنوي و تندرستي  حفظ

 هرمانيقمحرك و غير مجاز(دوپينگ) به هر صورت در مسابقات 
هاي منتخب دانشجويان كه در مسابقات جهاني و  ها و تيم دانشگاه

المللي شركت مي كنند ممنوع مي باشد. در صورت  بينهاي  نمنترتو
هاي ورزشي  مقررات فدراسيون مطابقاستفاده و اثبات آن، ورزشكار 

  شود. مي دادهمربوطه محروم و مراتب به دانشگاه مربوطه اطالع 
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ف ٣ل  خ تان:  ر یان و  ات   
مربيان و سرپرستان صورت  توسطكه در مسابقات  وخطاهائي تخلفات

  هات انضباطي زير خواهد بود.يمي گيرد مشمول تنب
   تذكر -
   توبيخ -
   اخراج -
  محروميت -

  : 10 ماده
  شود: داده مي تذكرموارد زير به مربيان تيمها  در
  به تصميمات داور در حين انجام مسابقه اعتراض -1
  مسابقاتنكردن افراد تيم توسط مربي در محل  هيهمرا -2
  : توبيخ 11 ماده
مورد توبيخ قرار خواهند  لفتخمموارد زير مربيان، سرپرستان  در

  گرفت:
كرده و يا  راهنماييخود را بر خالف مقررات رشته مربوطه  تيم -1

هر عملي كه براي داور و يا تيم مقابل مزاحمت ايجاد نموده و 
  م مسابقه گردد.اختالل در نظ باعث

  به صحنه مسابقه بدون اجازه داور ورود -2
درج در  برايلف كتباً به اطالع دانشگاه مربوطه خمت توبيخ:  تبصره

  پرونده گزارش خواهد شد.
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  : اخراج 12 ماده
از صحنه مسابقه اخراج خواهند  سرپرستانموارد زير مربيان و  در

  شد:
   11شده در ماده  ذكرموارد  تكرار -
  يا مسئوالن مسابقه داورانبه  اهانت -
مربيان، سزاگويي، مضروب نمودن ورزشكاران،(ناخشونتو تندي -

  )مقابلتماشاچيان يا سرپرستان تيم 
ورزشكاران خودي براي ترك صحنه و يا اهانت،  بهدستور  صدور -

  تيم مقابل ورزشكارانتندي، خشونت نسبت به داوران و 
 مسابقهاز صحنه مربي يا سرپرستي توسط داور  چنانچه:  تبصره

  شود. اخراج گردد مراتب كتباً به دانشگاه مربوطه اطالع داده مي
  : محروميت 13 ماده

باشد فرد  12ماده  4الي  1بندهاي  دراخراج به داليل مندرج  چنانچه
  خاطي به شرح زير محروم خواهد شد.

آن دوره و  دراز همراهي تيم خود  12ماده  2و1بندهاي  براي -1
گردد در  وره مسابقه رسمي ديگر محروم ميحداقل از يك د

  اين تنبيه تشديد خواهد شد. مذكورصورت تكرار موارد 
همراهي تيم  وبه محروميت يك ساله از مربيگري  4و 3 بندهاي -2

گردد، درصورت تكرار بعد از انقضاء محروميت  خود محكوم مي
  خواهد يافت. افزايشاين تنبيه 

از مسابقه توسط مربي يا در صورت خارج نمودن تيم :  تبصره
كميته انضباطي متناسب با  ديگر،سرپرست با ورزشكار و يا اشخاص 

منفي كه آن عمل بر كيفيت اجراي مسابقه خواهد گذاشت  اثرات
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تصميم گيري كرده و مراتب به  خاطياننسبت به تنبيه خاطي يا 
  دانشگاه مربوطه براي اجرا ابالغ خواهد شد.

فات سا د  ٤ل  خ ه: ت:  سا درکاران    ا
  : 14ماده
چنانچه اعضاي تيمها، مربيان،  3و2بر تخلفات مندرج در فصل  عالوه

تيمها و اشخاص  بهسرپرستان و يا تماشاچيان شناخته شده وابسته 
ديگر تخلفاتي به شرح ذيل مرتكب شوند از سوي كميته انضباطي با 

تصميمات به حدود اختيارات بر حسب نوع تخلف و آثار آن  توجه
  مناسبي اتخاذ خواهد شد.

  نوع دسته بندي نامطلوب و تباني هر -1
  آنان سرپرستانو تطميع ورزشكاران يا مربيان و  تهديد -2
  و اعمال خالف شئون اجتماعي و ورزشي  رفتار -3
و  آماتوريگونه استفاده تجاري مخالف شئون ورزشهاي  هر -4

  ها مقررات ورزش دانشگاه
و يا  كشورقوانين جاري گونه استفاده خالف شرع و  هر -5

  اي سوءاستفاده تبليغاتي گروهي و حرفه
كه در مسابقات توسط داوران صورت  خطاهايي: تخلفات و  5 فصل

  مي گيرد مشمول تنبيهات زير خواهد بود:
  شفاهي تذكر -
  كتبي  تذكر -
  توبيخ -
  محروميت -
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  : تذكر شفاهي  15 ماده
گونه به موقع در ميدان مسابقات و هر  حضورصورت عدم  در -

  سهل انگاري در انجام وظيفه محوله 
  : تذكر كتبي  16 ماده
مسابقات و برخوردهاي  عموميصورت عدم رعايت مقررات  در

  نامناسب و هر گونه بي انضباطي و بي توجهي به اصول ورزشي
  : توبيخ  17 ماده
  و در پرونده آنان درج خواهد شد. توبيخلف تخموارد ذيل داوران م در
   16و 15ذكر شده در مواد موارد  تكرار -1
سرپرستان و  مربيان،غير اصولي و تند با ورزشكاران،  برخورد -2

  اندركاران مسابقات دست
  مسابقاتاز دستورات كميته داوران و سرپرست  سرپيچي -3
  عمدياشتباهات مكرر اعم از عمدي يا غير  انجام -4

  : محروميت  18 ماده
ات دانشگاهها محروم در مسابق قضاوتلف از تخموارد زير داوران م در

  خواهند شد.
ورزشكاران و يا وابستگي به يكي از تيمها و يا  ياتيمها  تحريك -1

تشخيص كميته انضباطي  بهورزشكاران كه در صورت اثبات، بنا 
مدت محروميت مشخص و در صورت تكرار اين مدت افزايش 

  فدراسيون مربوطه گزارش خواهد شد. بهيافته و 
و تكرار  ورزشكاررفداري از يك تيم يا غير عادالنه و ط قضاوت -2

اشتباهات مكرر و عمدي بنا به تشخيص كميته انضباطي مدت 
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و به فدراسيون مربوطه جهت تنزل درجه  مشخصمحروميت 
 گزارش خواهد شد.

  

فات داور:  ٦ل  خ  :  
  :  19 ماده

، ورزشكاران، مربيان، سرپرستان توسطو خطاهائيكه در اردو  تخلفات
نوع تخلف انجام  بهگيرد با توجه  عوامل اجرايي صورت ميداوران و 

  شده مشمول تنبيهات انضباطي زير خواهد بود:
  شفاهي تذكر -
  توبيخ -
  اخراج -
  محروميت -

  : 20 ماده
سرپرستان، داوران و عوامل  مربيان،موارد زير به ورزشكاران،  در

  شود: اجرايي در اردو تذكر شفاهي داده مي
  محوطه اردودر  نامناسبلباس  پوشيدن -
خوابگاهها، سالن اجتماعات، سالن غذاخوري  نظافترعايت  عدم -

  هاي بهداشتي و سرويس
اردو و مسابقه (ساعت خاموشي، ساعت  مقرراتتوجهي به  بي -

مسئولين اردو و  طرفهاي تنظيم شده از  صرف غذا و ساير برنامه
 مسابقات و ...)
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  : 21 ماده
دو و هر نوع بي انضباطي و ار عموميصورت عدم رعايت مقررات  در

داوران،  مربيان،بي توجهي و تكرار موارد ذيل به ورزشكاران، 
  شود. سرپرستان و عوامل اجرايي كتباً توبيخ داده مي

  و ناسزاگويي نسبت به يكديگر توهين -1
  رعايت مسايل اخالقي، تربيتي و اجتماعي عدم -2
يا تيم  ديگر تيمهايناشايست بازيكنان هر تيم با اعضاء  برخورد -3

  خودي
  :  22 ماده
 ،و مشاهده موارد زير 21و  20 موادصورت تكرار موارد مندرج در  در

از اردو و  اجرايي، مربيان، داوران، سرپرستان و عوامل ورزشكاران
  گردند. مسابقات اخراج مي

  و مشاجره با يكديگر برخورد -1
هاي  تيم اعضاءناشايست سرپرست يا مربي با داوران،  برخورد -2

  ، با بازيكنان خودي و عوامل اجرايي مسابقات ديگر
  :  23 ماده
سرپرستان، داوران و عوامل  ،صورتي كه ورزشكاران، مربيان  در

بر حسب  ننمايندرا رعايت  22و  21و  20اجرايي موارد مندرج در مواد 
شدت وقوع تخلف از اردو اخراج و محروم مي شوند و تصميمات 

اظهار نظر قطعي و تائيد مدت منظور بررسي و  بهاتخاذ شده 
  .گردد ميمحروميت به كميته انضباطي ارسال 

  :  24 ماده
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فني و انضباطي پيش بيني نشده در اين آئين نامه را  موارد كليه
  نمود. خواهندكميته انضباطي حل و فصل 

  :  25 ماده
تبصره  7ماده و  25آئين نامه مشتمل بر شش فصل و  اين
عالي تربيت بدني و ورزش جلسه شوراي  چهارميندر 

و در  تصويبها و موسسات آموزش عالي كشور  دانشگاه
توسط مقام محترم وزارت براي اجرا به  28/10/74تاريخ 
  .است گرديدهها ابالغ  دانشگاه

  پایان


