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 :پيشگفتار
هاي انسان است آه نوع ورزشي آن از دوره نوجواني تا ميانسالي داراي  مسابقه يا پيشتازي يكي از ويژگي

  .اهميت تربيتي، رواني جسمي و اخالقي است آه در تكوين و تعالي شخصيت فرد مؤثر است



براي فوران قواي بالندگي انسان و  مسابقه ورزشي پاسخي است به تمايالت برتري جويي انسان، فضايي است
هاي  فرصتي است براي شكوفائي، انگيزه جويي براي تحرك بيشتر، اجتماعي شدن، ارج گذاري به فعاليت

  .گيري از دهها مزاياي ديگر ورزشي و باالخره بهره
ابط و قوانين براي بهره مند شدن از مزاياي متعدد مسابقات ورزشي الزم است آه آنها در آمال نظم، برطبق ضو

نامه برگزاري مسابقات قهرماني دانشجويان علوم پزشكي آشور  بدين منظور آيين. دقيق و مشخص برگزار شوند
  .تنظيم گرديده تا مأخذ عمل قرار گيرد

   
  :آليات -١بخش 

   
هاي علوم پزشكي شامل مقررات و  ها و دانشكده نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاه آيين – تعريف
  .ي است آه به منظور ايجادنظم و اجراي يكسان مسابقات ورزشي تدوين گرديده استضوابط

   
  :نحوه اجرا -١ماده 

هاي ملي و برابر با ضوابط وزارت  المللي هر رشته ورزشي و مقررات فدراسيون مسابقات بر طبق قوانين بين
  .شود انجام مي) براي مردان وزنان(رعايت آامل موازين اسالمي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 

   
  :انواع مسابقات ورزشي -٢ماده 

بدني وزارت  در طول سال تحصيلي مسابقات ورزشي دانشجويان علوم پزشكي، تحت عناوين ذيل از سوي تربيت
  .گردد بهداشت،درمان وآموزش پزشكي و باهمكاري انجمنهاي ورزشي ذيربط برگزار مي

هاي علوم پزشكي آشور يك سال برادران و  ها و دانشكده المپياد فرهنگي، ورزشي دانشجويان دانشگاه) الف
  يك سال خواهران

  هاي مختلف ورزشي هاي آشور در رشته ها و دانشكده مسابقات قهرماني دانشگاه) ب
  اي مسابقات منطقه) ج
  دسته اول، دوم و سومدر ) به صورت رفت و برگشت(مسابقات ليگ سراسري ) د
  المللي رسمي و غير رسمي مسابقات چند جانبه داخلي و بين) هـ
   

  :تاريخ و محل برگزاري مسابقات -٣ماده 
ها  بدني وزارت متبوع به دانشگاه تاريخ ومحل برگزاري مسابقات در زمان مناسب و بموقع از سوي اداره آل تربيت

  .شود ها اعالم مي و دانشكده
   

  :عايت مقررات و مسؤليتر -۴ماده 
مربي ، آمك مربي، داور و غيره مؤظف به رعايت مقررات اردو و  آليه ورزشكاران و همراهان اعم از سرپرست،

دانشكده در طول /باشند و مسئوليت آامل نظم و رفتار دانشجويان هر دانشگاه نامه مي مسابقات و مفاد اين آيين
  .باشد دانشكده مي/ هاي ورزشي آن دانشگاه سرپرست آل تيممسابقات و اردو به عهده سرپرست تيم و 

در صورت عدم رعايت مقررات اردويي و يا ساير تخلفات موارد در آميته انضباطي مسابقات مطرح و درخصوص 
  .گيري خواهد شد هاي مربوطه تصميم مجازات

   
  :شرايط پذيرش دانشجو جهت شرآت در مسابقات -٢بخش 

   
  :وشرايط دانشج –۵ماده 

نامه آموزشي  ها شرآت نمايند آه بر طبق آيين دانشكده/ها توانند در مسابقات ورزشي دانشگاه آساني مي
  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشجوي رسمي شناخته شده باشند

   
  :هاي غير ايراني مليت -۶ماده 

بالمانع  ۵دن شرايط دانشجو در ماده هاي غير ايراني در مسابقات به شرط دارا بو شرآت دانشجويان با مليت
  .است

   
  :فارغ التحصيالن -٧ماده 

  .ماه بعد از فراغت از تحصيل خود در مسابقات شرآت نمايند ۶توانند  فارغ التحصيالن مي
   

هاي مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  نامه تعيين زمان فارغ التحصيلي برطبق آيين -٢تبصره 
  )ها و وزارتخانه ندرج در پرونده دانشگاهتاريخ م. ( است

    
  :دانشكده/هاي ورزشي دانشگاه عضويت دانشجو در تيم -٣بخش 

   
  :شرآت در مسابقات ساليانه -٨ماده 



از (دانشكده در مسابقات رسمي شرآت نمايد /هر دانشجو حق دارد در هر سال تحصيلي فقط بنام يك دانشگاه 
  .دانشجويان شبانه حق شرآت در مسابقه را دارند). دانشگاه مبدا يا ميزبان

   
  :دانشجوي ميهمان -٩ماده 

به طور  توانند در مسابقات شرآت نمايند آه دانشگاه مبداء موافقت خود را دانشجويان ميهمان به شرطي مي
  .اعالم نمايد آتبي

گذرانند، دانشجوي  قصد ميماه دورة باليني را در دانشگاه م ۶دانشجوياني آه بطور پيوسته مدت : ١تبصره 
  .شوند ميهمان محسوب مي

   
  :آارت بيمه ورزشي -١٠ماده 

دانشجويي حق شرآت در مسابقات را دارد آه از نظر سالمت و تندرستي به تأييد پزشك معتمد دانشگاه 
آننده به عهده دانشگاه  بديهي است مسئوليت سالمت جسمي دانشجويان شرآت. مربوطه رسيده باشد

  .بايست حتمًا داراي آارت بيمه ورزشي باشند آننده در مسابقات مي دانشجويان شرآت. باشد ننده مياعزام آ
   

  :شرايط دريافت آارت شرآت در مسابقات -۴بخش 
   

  :آارت شرآت در مسابقات -١١ماده 
ايه براي شرآت در مسابقات ورزشي هر دانشجو بايد آارت شرآت در مسابقات خود را به مسئول مسابقات ار

  .نمايد
    

  :صدور آارت -١٢ماده 
نام ترم در  براي صدور آارت شرآت در مسابقات قهرماني علوم پزشكي، ارايه آارت تحصيلي با برچسب ثبت

  .نامه آه به تأييد و امضاء معاون آموزش دانشگاه رسيده باشد، الزامي است همان سال تحصيلي و ارائه معرفي
دار فقط با امضاء معاون  ت تحصيلي دانشجو، ارايه معرفي نامه رسمي عكسدر صورت مفقود شدن آار -١تبصره 

  .آموزش و ممهور به مهر آموزش دانشگاه قابل قبول است
در صورت مفقودشدن آارت شرآت در مسابقات، با درخواست آتبي سرپرست آل آاروان ورزشي  -٢تبصره 

  .صادر خواهد شد دانشكده ذيربط به دبيرخانه مسابقات آارت المثني/دانشگاه
  .مدت اعتبار آارت شرآت در مسابقات براي همان دوره از مسابقات خواهد بود -٣تبصره 

   
  :مقررات شرآت در مسابقات -۵بخش 

   
 :مسابقات متمرآز -١٣ماده 

هاي علوم پزشكي آه به صورت المپياد يا همزمان در چند رشته  دانشكده/ها در مسابقات قهرماني دانشگاه
شود، هر دانشجو تنها حق شرآت در يك  صورت متمرآز و در يك مقطع زماني مشخص برگزار مي ورزشي به

 .رشته ورزشي را دارد
پذيرد بعنوان متمرآز و  روز يا بيشتر انجام مي ٣برگزاري دو يا چند رشته ورزشي آه با فاصله زماني  -١تبصره 

يك رشته ورزشي انفرادي و يك رشته ورزشي توانند حداآثر در  شود و دانشجويان مي همزمان محسوب نمي
  .اجتماعي شرآت نمايند

   
  :لباس ورزشي -١۴ماده 

دانشكده بايد لباس متحدالشكل داشته و در هر رشته ورزشي بر طبق / ورزشكاران شرآت آننده يك دانشگاه 
هر رشته ورزشي توجه به مقررات فني .( قوانين آن رشته از لباس همرنگ و داراي آرم و شماره استفاده نمايند

  )شود
   

  :ها سرپرست و مربي تيم -١۵ماده 
سرپرست تيم اعزامي بايد از اعضاء رسمي دانشگاه مربوطه بوده و مسئوليت آامل دانشجويان در طول اردو و 

  .باشد مسابقات به عهده وي مي
سرپرست و مربي . مربي از دو دانشگاه معرفي شودتواند بعنوان  در مسابقات يك رشته ورزشي يك فرد نمي

  .تواند در همان رشته ورزشي بعنوان ورزشكار، شرآت آننده باشد و يا بعنوان داور قضاوت آند تيم نمي
گردد بايستي هر دانشگاه عالوه بر  در مسابقاتي آه به صورت متمرآز در چند رشته يا المپياد ورزشي برگزار مي

  .نفر بعنوان سرپرست آل آاروان و يك نفر پزشك تعيين و معرفي نمايدسرپرست هر تيم، يك 
سرپرست و مربي تيم اعزامي مؤظف است در آليه مسابقات، تيم خود را همراهي و به وظايف خود  -١تبصره 

  .عمل نمايد
ورزشي  هرگونه پيشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بايد فقط از طريق سرپرست آل آاروان -٢تبصره 

  .دانشكده به مسئولين ذيربط منعكس شود/دانشگاه
  .دار باشد تواند مربيگري بيش از يك تيم را عهده در هر دوره از مسابقات يك فرد نمي -٣تبصره 
  .تواند سرپرستي بيش از يك تيم را عهده دار باشد در هر دوره از مسابقات يك فرد نمي -۴تبصره 



   
  :مسابقات مسئولين فني و داوران -۶بخش 

   
  :آميته فني -١۶ماده 

آل معرفي  مسئول آميته فني مسابقات از طرف اداره آل تعيين و اعضاء نيز توسط مسئول مربوطه به اداره
  .گردد مي

   
  :مسئوليت انجمن ورزشي -١٧ماده 

  .مسئوليت فني مسابقات هر رشته ورزشي به عهده انجمن ورزشي همان رشته است
  :ن مسابقاتتعيين داورا -١٨ماده 

انجمن ورزشي هر رشته سرپرست فني و آادر داوري خود را با هماهنگي فدراسيون مربوطه تعيين نموده و به 
  .نمايد بدني وزارتخانه معرفي مي اداره آل تربيت

  :آميته فني هر رشته -١٩ماده 
ترل و نظارت دقيق بر باتوجه به مقررات هر رشته ورزشي، آميته فني از سوي انجمن هر رشته ورزشي براي آن

  .مسابقات انتخاب خواهد شد
دو نفر از مربيان و يا سرپرستان  - ٣سرپرست فني آن رشته  -٢مسئول انجمن  -١اعضاء آميته فني متشكل از 

  .باشند بدني مي نماينده تربيت -۴هاي شرآت آننده  تيم
  :پرداخت حق داوري مسابقات -٢٠ماده 
نامه پرداخت  هاي مختلف ورزشي بر طبق آيين وري مسابقات رشتهالزحمه عوامل اجرايي و حق دا حق
بدني وزارتخانه توسط دانشگاه ميزبان قابل پرداخت  هاي مربوطه و موافقت اداره آل تربيت الزحمه فدراسيون حق
  .باشد مي

  ):برون مرزي( المللي  هاي شرآت در مسابقات بين هزينه -٢١ماده 
دانشجويان منتخب، مربيان و سرپرستان و داوران در مسابقات جهاني هاي مربوط به شرآت  آليه هزينه

المللي رسمي و هرگونه اردوهاي تدارآاتي و تهيه وسايل وتجهيزات آنها به عهده اداره آل  دانشجويان و بين
  .باشد بدني وزارتخانه مي تربيت

   
  ):ميزباني(وظايف و شرايط برگزار آننده  -٧بخش 
  :مسابقات محل برگزاري -٢٢ماده 

ضروري است . بدني وزارتخانه و دانشگاه متقاضي تعيين ميگردد محل برگزاري مسابقات باتوافق اداره آل تربيت
در مسابقات . بدني وزارتخانه قبل از موافقت، امكانات و شرايط ميزباني رامورد بررسي قرار دهد اداره آل تربيت

  .آليه اماآن وتجهيزات بازديد به عمل آيد مهم بايد حداقل يك ماه قبل از شروع مسابقات از
  :شرايط و وظايف ميزبان -٢٣ماده 

وسيله اياب و ذهاب، محل مراسم  وسايل ، تجهيزات، ميزبان موظف است تغذيه، محل اسكان، تمرين، مسابقات،
ران، همراهان افتتاح و اختتام، محل جلسات و آالسهاي توجيهي و ساير موارد فني و اجرايي را در اختيار ورزشكا

  .و برگزار آنندگان مسابقات قرار دهد
  :فراهم نمودن امكانات و تسهيالت جنبي توسط ميزبان -٢۴ماده 

  :ميزبان مسابقات موظف است عالوه بر موارد ماده فوق، امكانات و تسهيالت زير را نيز فراهم نمايد
  امور پزشكي) الف
  .ـ ايجاد درمانگاه در محل اردو ١
  .ـ تعيين پزشك و پزشكيار جهت پوشش امور درماني و بهداشتي و مسابقات ٢
  .بيني وسايل آمكهاي اوليه در محل مسابقات و اردو پيش -٣
  .بيني چندتخت در بيمارستان پيش -۴
  .بيني وسيله نقليه موتوري و آمبوالنس پيش -۵
  .شكاران، تأمين برق اضطراريتهيه برنامه غذايي، مقررا ت اردو، برنامه ورود ومراجعت ورز) ب
  انتشار بولتن روزانه و آلي - ج 
  .بيني دبيرخانه و اماآن اداري مورد نياز پيش) د
  .هاي تفريحي و فوق برنامه تدارك فعاليت) و 
  .بيني وتجهيز نمايد بطورآلي آنچه را آه براي برگزاري مناسب مسابقات الزم است پيش) ن
   

  :آميته انضباطي مسابقات -٨بخش 
  :تشكيل آميته ا نضباطي -٢۵ماده 

بدني تعيين  به منظور حفظ نظم و انضباط اردويي در هر دوره از مسابقات آميته انضباطي زير نظر اداره آل تربيت
آنندگان در اردواعم از تخلف در شرايط  گردد تا نسبت به تخلفات احتمالي انجام شده از سوي شرآت مي

  .گيري نمايد تصميم… زدن نظم و انضباط اردو، عدم رعايت مقررات اردويي و  آنندگان، برهم دانشجويي شرآت
  :اعضاء آميته انضباطي -٢۶ماده 



بدني  آل تربيت آننده آه از طرف اداره هاي شرآت نفر از سرپر ستان آل دانشگاه ۴آميته انضباطي با حضور 
ه فني مسابقات و نماينده اداره آل تشكيل بدني دانشگاه ميزبان ـ مسئول آميت گردند ـ مدير تربيت تعيين مي

  .گردد مي
   

  :نامه مصوبه آيين –تبصره نهايي 
بدني وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تبصره توسط اداره آل تربيت ١١ماده و ٢۶بخش و  ٩نامه در  اين آيين

م پزشكي آشور ابالغ هاي علو ها و دانشكده بدني دانشگاه پزشكي تدوين گرديده و براي اجراء به امور تربيت
  .گردد مي
 


