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 معاونت فرهنگی

 اداره كل تربيت بدنی 

 

 ی ورزشی دانشجویان دانشگاه تهرانآیين نامه عمومی نوزدهمين جشنواره
                                                                                    

سعه     شگاه تهران در نظر دارد به منظور تو ستـــــای ت وي  اداره كل تربيت بدني دان شگاه و در را شجويان دان ی ورزش دان

 را بر اساس ضوابط و شرايط ذيل برگزار كند.ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ورزشي خود، مساب ات نوزدهمين جشنواره

 آبان 29زمان شروع جشنواره:  - 1

 ساعت قبل از شروع مساب ات رشته های مربوطه 48اجتماعي: تا  انفرادی و  پذيرش رشته های - 2

 هاي ورزشي رشته

 رشته ورزشي زير در نظر گرفته شده است: 15در اين دوره از جشنواره، برگزاری مساب ات در  -

 تسال، واليبال، بسکتبال، هندبال: فوبخش تيمی

ندازی، بخش انفرادی ـــتي آزاد و فرنگي، تيرا ندو، كش ته، تکوا ـــماني، تنيو روی ميز، بدمينتون، كارا : دارت، آمادگي جس

 ، شطرنجدووميداني، شنا

 

 7/9/1401: روز دوشنبه زمان برگزاری مراسم قرعه كشی رشته های اجتماعی

ــه  رشـــــت

 ورزشي

ــال  ــب ــي وال

 دختران

ـــکتبال  بس

 دختران

ــال  ــدب ــن ه

 دختران

ــــال  فوتس

 دختران

ــال  ــب ــي وال

 پسران

ـــکتبال  بس

 پسران

ــال  ــدب ــن ه

 پسران

ــــال  فوتس

 پسران

ــــاعــت  س

 برگزاری

10 10:30 11 11:30 14 14:30 15 15:30 

 

 مراسم قرعه کشی راس ساعت  در اتاق شورا اداره کل تربیت بدنی برگزاری می گردد.

 تیم می باشد. 5مسابقات رشته های اجتماعی، حداقل حدنصاب جهت برگزاری 

شته های وزنی/ ماده ای و انفرادی  شی ر ساعت  زمان ثبت نام و وزن ك صبح خواهد  10الی  9:30همان روز راس 

  برگزار خواهد شد. 10:30بود و مراسم قرعه كشی راس ساعت 
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 پسر  خود را بر اساس جدول ذيل در مساب ات شركت دهد:تواند دانشجويان ورزشکار دختر و هر پرديو/ دانشکده مي

 رشته های ورزشي و تعداد نفرات هر رشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقررات عمومی
 شود.كه در دو بخش به صورت عمومي و فني تنظي  شده است  برگزار  ميمساب ات براساس م ررات  درج شده در اين آيين نامه  -1

شاغل به تحصيل باشند، مجاز به شركت در مساب ات مي   1402-1401دانشجويان دانشگاه تهران كه در ني  سال اول سال تحصيلي -2

 باشند.

صره  سال دوم 1تب صيل نيم شجويان فارغ التح ستان 1401-1400: دان سوي1401يا تاب ساب كرده يا نکرده اند نميكه ت توانند در ه ح

 مساب ات شركت كنند.

 توانند در مساب ات شركت كنند.: دانشجوياني كه در مرخصي تحصيلي هستند، نمي2تبصره

شکده خود مي -3 شجويان ف ط با عنوان دان ست دان شجويان پرديو های البرز و ارس نيز مي باي شركت نمايند . )دان ساب ات  توانند در م

 از پرديو خود در مساب ات شركت نمايند( تنها

ست در  -4 شجو مجاز ا شته 3هر دان سه ر شركت نمايد)بيش از  ساب ات  شته انفرادی( به دلخواه در  م شته تيمي و دو ر شي) يک ر ی ورز

 رشته تخلف محسوب مي شود(

 رشته ورزشی تيمی
 تعداد

 رشته ورزشی تيمی
 تعداد

 پسر دختر پسر دختر

 12 12 واليبال 12 12 فوتسال

 12 12 بسکتبال

 14 - هندبال

 پسر دختر رشته ورزشی انفرادی پسر دختر رشته ورزشی انفرادی

 10 - كشتي فرنگي 5 5 شطرنج

 6 6 تنيو روی ميز 6 6 شنا

 4 4 تيراندازی 7 6 كاراته

 5 5 دو و ميداني 8 8 تکواندو

 5 5 بدمينتون 10 - كشتي آزاد

 2 2 آمادگي جسماني

 3 3 دارت
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های تيمي ، تمام بازيهايي كه آن تهدر صورتي كه مشخص شود بازيکني  به صورت غير قانوني در مساب ات شركت كرده است، در رش  -5

شــود و يا با توجه به شــرايط ، تابم تصــميمات مســگوان  برگزاری خواهند بود. در بازيکن در آن حضــور داشــته، تي  بازنده اعيم مي

 های انفرادی نيز بازيکن متخلف در هر مرحله از مساب ات كه باشد حذف خواهد شد. رشته

صره شته1تب ش: در ر ست در يک ماده/وزن  های ورز شجو ف ط مجاز ا شود، هر دان صورت ماده ای يا وزني  برگزار مي  ي انفرادی كه به 

 شركت نمايد.)در رشته كشتي فرنگي  و آزاد  هر كشتي گير ف ط حق شركت در يک رشته را دارد( 

تواند يک نفر شركت كننده در هر ده تنها ميهای ورزشي كه به صورت ماده ای/وزني  برگزار مي شود، هر دانشک: در رشته2تبصره     

 ماده يا وزن داشته باشد.

سرپرست  -6 ساب ات ، يک نفر )مسگول ورزش يا يکي از كاركنان آن واحد( را به عنوان  شروع م ست قبل از  شکده يا پرديو ازم ا هر دان

 كل كاروان ورزشي طي معرفي نامه رسمي به اين اداره كل اعيم نمايد.. 

سامي خود يک كارمند رسمي، پيماني های تيمي، تي  معرفي ميهايي كه در رشتهو دانشکدهها پرديو -7 نمايند،  ازم است در ليست ا

ر را به عنوان مربي معرفي را به عنوان سرپرست و  يک نف يا از مسگولين انجمن های ورزشي) در صورت برگزاری انتخابات( يا قرار دادی

 .بمنزله پذيرش كليه مصوبات جلسه قرعه كشي مي باشد.كشي ی قرعهدر جلسه ي  هانماينده تحضور نمايند؛ عدم 

 كنند. ها همانند دانشجويان حک  دريافت ميمربيان و سرپرستان تي  1تبصره:

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

: در صورتي كه سرپرست تي  به هر دليلي نتواند در مساب ه ای حضور داشته باشد مي بايست يکنفر جايگزين دارای صيحيت 3تبصره 

 با نامه مکتوب از واحد مربوطه به سرپرست فني معرفي گردد.

نمايند كه ليست اسامي آنها قبل از  :  در صورت كسب عنوان در هر رشته تيمي، صرفا نفراتي مي توانند حک  يا جايزه دريافت4تبصره

شروع مساب ات تحويل مسگول برگزاری مساب ات شده باشد.) ف ط ليست نفراتي كه از طريق اتوماسيون ارسال مي گردد قابل استناد 

 خواهد بود(.

سگول برگزاری مساب ات : ليست اسامي نفرات هر تي  بايد با امضای معاون فرهنگي و مسگول تربيت بدني  دانشکده تحويل م5تبصره 

 گردد.

 در رشته های تيمي به غير از ورزشکاران دو تي  و سرپرستان و مربيان آنها هيچ فرد ديگری اجازه نشستن در نيمکت بازيکنان را ندارد. -8

 ی فني قيد شده است، الزامي است .نامهبه همراه داشتن لوازم فني هر رشته كه در آيين -9

 كارت دانشجویی و كارت ملی در كليه مسابقات الزامی است. ایدی كارت، به همراه داشتن  -10

ی ورزشی و گواهی سالمت مطابق قوانين حقوقی ورزشی جهت حضور در مسابقات ورزشی دارا بودن كارت بيمه -11

 .ورزشکاران الزامی است

صورت ماده ای يا وزني برگزار مي ساب ات آن به  شته های انفرادی كه م شركت كننده جهت برگزاری شود، در ر حداقل تعداد  نفرات 

خواهد N -1نفر باشند، اعيم م ام  در آن وزن يا ماده   4د شركت كننده درهر ماده كمتر از نفر بوده و در صورتي كه  افرا 2مساب ات 

 بود. 

شده؛ تي  -12 صورت بروز موارد پيش بيني ن صميمات مدر  ستان تابم ت سرپر شکاران، مربيان و  سگوان برگزاری و كميته ها، ورز

 فني مساب ات خواهند بود.

به صورت كتبي و حداكثر ني  ساعت پو از مساب ه به سرپرست فني  تسلي  يا نماينده تي   تاعتراضات صرفا توسط سرپرس -13

ــود.همينين هنگام اعيم اعترام مبل   ــورت وارد هزار تومان وجه ن د از فرد معترم دريافت مي100ش ــود كه در ص بودن اعترام ش

 شودشود و در غير اين صورت به نفم اداره كل تربيت بدني ضبط ميمسترد مي

 صرفا به نفرات اول تا سوم هر رشته ورزشي، حک  و امتياز تعلق مي گيرد) در همه رشته ها م ام سوم مشترک وجود ندارد( -14
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صرفابا  -15 ساب ات  شرده بودن م صمي  گيری ها در نظر گرفته ميدقي ه برای تاخير تي  15توجه به ف شود.پو از مهلت مذكور ت

 .در مورد انجام مساب ه  بر عهده كميته فني خواهد بود

 

 های ورزشی اجتماعی و انفرادی جشنوارهمدارك الزم برای پذیرش مسابقات رشته
 دانشکده كه به صورت اتوماسيون ارسال گرديده باشدليست اسامي نفرات با امضای مسگول تربيت بدني و معاون فرهنگي  -1

 دار  شركت كنندگان)عکو حتما مهر آموزش داشته باشد(گواهي اشتغال به تحصيل عکو -2

 الزامي است. كارت بيمه ورزشي -3

 الزامي است. گواهي سيمت ورزشکاران -4

صرفا به مسگول كميته  رشته های تيمي تکميل وساعت قبل از شروع مساب ات  48: مدارک مي بايست به طوركامل و حداقل 1 تبصره

 تحويل داده شود.پذيرش) خان  زهرا آتشک شهيدلو( 

 : ورزشکاران صرفا با ارائه ايدی كارت مجاز به شركت در مساب ه هستند.2تبصره 

  

 آورانی تقدیر از مقامنحوه

 آورها و ورزشکاران مقامتيم -الف 

 شود. اند؛ كاپ و حک  قهرماني  اهدا ميهای اول تا سوم را كسب كردههای اجتماعي، م امهايي كه در رشتهبه تي  .1

 شود. های  اول تا سوم،  حک   اهدا ميهای انفرادی به دارندگان م امدر رشته .2

شکده ها و  شركت از دان سها دریافت نمی كند بدیهی نظر به اینکه اداره كل تربيت بدنی هيچ مبلغی به عنوان حق  پردی

 .   های مربوطه استها و دانشکدهی پردیساست كه  اهدای جایزه برای ورزشکاران بر عهده

ی جشنواره برای دريافت حک   ضروری است؛ بنابراين، اداره كل تربيت آور در مراس  اختتاميهی ورزشکاران م ام: حضور كليه1تبصره 

 .آور معذور استآوران در روزی غير از روز اختتاميه و به فردی غير از فرد م امم امبدني از تحويل دادن حک  

صره  ضور نماينده -2تب سمي تي  ح ست ر سرپر شکدههای م ام آور پرديويا  س  ها و دان ها برای دريافت حک  و كاپ قهرماني در مرا

 اختتاميه ضروری است.
 

 


