
  الزحمه آادر داوري، اجرايي و فني نامه پرداخت حق آئين
 هاي علوم پزشكي آشور مسابقات ورزشي دانشگاه

  هدف: ١ماده 
هاي  متبوع و دانشگاهبا توجه به برگزاري مسابقات ورزشي در سطوح مختلف توسط تربيت بدني وزارت 

الزحمه آادر داوري، اجرايي و فني با هدف ايجاد نظام  نامه نحوه پرداخت حق علوم پزشكي آشور، آئين
اي، قهرماني و  الزحمه مسابقات ورزشي درون دانشگاهي، چند جانبه، منطقه  هماهنگ پرداخت حق

  .ح ذيل تنظيم گرديده استهاي آشور، به شر المپيادهاي ورزشي دانشجويي و کارمندی دانشگاه
  سطح مسابقات: ٢ماده 

گردد و از نظر سطح  هايي است آه به صورت اجتماعي و يا انفرادي برگزار مي مسابقات ورزشي رقابت
  .گردند بخش تقسيم مي ٣هاي علوم پزشكي به  برگزاري در دانشگاه

  درون دانشگاهي: الف
  اي چند جانبه و منطقه: ب
  ور و المپيادهاي ورزشيمسابقات قهرماني آش: ج

  :تبصره
شامل مسابقات درون خوابگاهی، مسابقات بين ): دانشجوئی و کارمندی(مسابقات درون دانشگاهي ) الف

هاي مختلف در هر دانشگاه برگزار  اي، جام رمضان و مسابقاتي آه به مناسبت خوابگاهي، بين دانشكده
  .گردد  مي
شامل مسابقاتي است آه با شرآت ): دانشجوئی و کارمندی(اي  مسابقات چند جانبه و منطقه) ب
هاي علوم پزشكي؛ وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري؛ دانشگاه پيام نور؛ دانشگاه آزاد  هايي از دانشگاه تيم

يا  اسالمي و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و ساير مؤسسات آموزش عالي در سطح استان
  .گردد هاي همجوار برگزار مي استان

مجموعه مسابقاتي است آه با ): دانشجوئی و کارمندی(های ورزشی  مسابقات قهرماني و المپياد) ج
اي و یا به صورت مجتمع در چند  هاي سراسر آشور و به صورت تك رشته هاي ورزشي دانشگاه حضور تيم

  .شود رشته ورزشي برگزار مي
   

  الزحمه پرداخت حق معيارهاي: ٣ماده
هاي ورزشي تعداد جلسات يا مسابقات تعيين  برحسب نوع رشته: تعداد جلسات يا مسابقات) الف
هاي اجتماعي براساس تعداد مسابقه  هاي انفرادي هر دو ساعت يك جلسه و رشته رشته. گردد مي

  .گردد محاسبه مي
ارت يا گواهينامه داوري معتبر تحت عناوين اي است آه در آ منظور از درجه داوري، رتبه: درجه داوري) ب

  .المللي، ملي، يك، دو، سه، درج بوده و به تاييد فدراسيون مربوطه رسيده باشد مختلفي چون درجه بين
مسئوليتي است آه افراد تحت آن عناوين در اجراي يك رويداد ورزشي همكاري : مسئوليت يا سمت) د

  ...)، تدارآاتي و سرپرستي، پشتيباني، خدماتي(نمايند  مي
   

  اياب و ذهاب: ٤ماده 
هزينه بليط رفت و برگشت هوايي يا زميني آادر برگزاري مسابقات ورزشي در سطوح مختلف به عهده 

چنانچه اياب و ذهاب با وسيله شخصي يا بدون ارايه بليط باشد به ازاء هر آيلومتر . باشد دانشگاه ميزبان مي
  .گردد ريال محاسبه مي ٣٠٠

   
  اسكان و تغذيه: ٥ده ما

تأمين محل اسكان و تغذيه آادر داوري، اجرايي و فني برگزاري مسابقات ورزشي در طول دوره به عهده 
  .)در حد امکان از امکانات دانشگاه استفاده خواهد شد. (باشد دانشگاه ميزبان مي

  .شود تأمين محل اسكان شامل افراد بومي نمي: تبصره
   

  مأموريت: ٦ماده 
حق مأموريت آادر داوري، اجرايي و فني مسابقات ورزشي متناسب با فاصله محل سكونت تا شهر 

  .گردد دانشگاه ميزبان، به شرح ذيل محاسبه مي
  ريال ٦٠٠٠٠  آيلومتر روزانه ٣٠٠تا  ٥٠از 
  ريال ٧٠٠٠٠آيلومتر روزانه  ٦٠٠تا  ٣٠٠از 
  ريال ٨٥٠٠٠آيلومتر بيشتر روزانه  ٦٠٠از 

  .گردد شوند طبق ضوابط موجود محاسبه می ها اعزام می اموریت داورانی که از دانشگاهحق م: ١تبصره
  .باشد شامل مسابقات درون دانشگاهي نمي ٦و  ٥، ٤موارد مندرج در مواد : ٢تبصره

   
  جداول: ٧ماده 
و  محاسبه ٣تا  ١هاي اجتماعي و انفرادي براساس جداول  الزحمه آادر داوري، اجرايي و فني رشته حق

  .گردد پرداخت مي



  
  »و المپيادها) ای تک رشته(الزحمه آادر داوري و فني مسابقات قهرماني   حق: ١جدول «

  هاي اجتماعي رشته عنوانرديف
 )هر مسابقه(

  رشته انفرادي
 ) هرجلسه(

 ریال ٠٠٠/١٢٠ ریال٠٠٠/١٢٠)فنی(سرپرست آل مسابقات  ١
 ریال ٠٠٠/١٠٠ ریال٠٠٠/١٠٠سرپرست فني مسابقات ٢
 ریال ٠٠٠/٩٠ ریال٠٠٠/٩٠ناظر اجرايي و فني ٣
 ریال ٠٠٠/١٠٠ ریال٠٠٠/٢٠٠المللي داور درجه بين ٤
 ریال ٠٠٠/٩٠ ریال ٠٠٠/١٨٠داور درجه ملي ٥
 ریال ٠٠٠/٨٠ ریال ٠٠٠/١٢٠داور درجه يك ٦
 ریال ٠٠٠/٧٠ ریال ٠٠٠/١٠٠داور درجه دو ٧
 ریال ٠٠٠/٦٠ ریال ٠٠٠/٨٠داور درجه سه ٨

   
  »)ها اي، چند جانبه در استان منطقه(الزحمه آادر داوري و فني مسابقات   حق: ٢جدول «

  هاي اجتماعي رشته عنوانرديف
 )مسابقه(

  رشته انفرادي
 )اي جلسه(

 ریال ٠٠٠/١٠٠ ریال٠٠٠/١٠٠سرپرست آل مسابقات ١
 ریال ٠٠٠/٩٠ ریال ٠٠٠/٩٠سرپرست فني مسابقات ٢
 ریال ٠٠٠/٨٠ ریال ٠٠٠/٨٠ناظر اجرايي و فني ٣
 ریال ٠٠٠/٨٠ ریال ٠٠٠/١٥٠المللي داور درجه بين ٤
 ریال ٠٠٠/٧٠ ریال ٠٠٠/١٢٠داور درجه ملي ٥
 ریال ٠٠٠/٦٠ ریال ٠٠٠/١٠٠داور درجه يك ٦
 ریال ٠٠٠/٥٠ ریال ٠٠٠/٨٠داور درجه دو ٧
 ریال ٠٠٠/٤٠ ریال ٠٠٠/٦٠داور درجه سه ٨

   
  »الزحمه عوامل سرپرستي و داوري مسابقات درون دانشگاهي  حق: ٣جدول «
  هاي اجتماعي رشته عنوانرديف

 )مسابقه(
  رشته انفرادي

 )اي  جلسه(
 ریال ٠٠٠/٨٠ ریال ٠٠٠/٨٠سرپرست آل مسابقات ١
 ریال ٠٠٠/٧٠ ریال ٠٠٠/٧٠سرپرست فني مسابقات ٢
 ریال ٠٠٠/٦٠ ریال ٠٠٠/٦٠ناظر اجرايي و فني ٣
 ریال ٠٠٠/٦٠ ریال ٠٠٠/١٠٠المللي داور درجه بين ٤
 ریال ٠٠٠/٥٠ ریال ٠٠٠/٨٠داور درجه ملي ٥
 ریال ٠٠٠/٤٠ ریال ٠٠٠/٧٠داور درجه يك ٦
 ریال ٠٠٠/٣٠ ریال ٠٠٠/٦٠داور درجه دو ٧
 ریال ٠٠٠/٢٥ ریال ٠٠٠/٥٠داور درجه سه ٨

   
  .فوتبال، فوتسال، واليبال، بسكتبال، هندبال، واترپلو و هاآي: هاي اجتماعي عبارتست از رشته: ١تبصره 
الزحمه  به لحاظ سختي شرايط محيطي و سختي آار داوري رشته فوتبال در سطوح مختلف، حق: ٢تبصره 

اي و درون  بقات منطقهبراي مسا% ٣٠براي مسابقات قهرماني آشور و المپيادها و% ٦٠داوران فوتبال تا 
  .باشد دانشگاهي قابل افزايش مي

   
  ـ سرپرستي و پشتيبان٨ماده 
مسابقات در سطوح مختلف ... الزحمه آادر سرپرستي، اجرايي، خدماتي، تدارآاتي، پشتيباني و  حق

  .گردد و به صورت روزانه محاسبه و پرداخت مي ٤مطابق جدول 
   

  »مسابقات... الزحمه آادر اجرايي، خدماتي، تدارآاتي، پشتيباني و   حق: ٤جدول «

  المپياد ورزشي عنوانرديف
 )روزانه(

  ای تک رشته
 )روزانه(

 چند جانبه استانی
  )درون دانشگاهي(

 )روزانه(
سرپرست آل  ١

 ریال ٠٠٠/٢٥٠/ ریال ٠٠٠/٣٥٠/ ریال ٠٠٠/٥٠٠/مسابقات

سرپرست اجرايي  ٢
مسابقات

 ریال ٠٠٠/٢٠٠/ ریال ٠٠٠/٣٠٠/ریال ٠٠٠/٤٥٠/

معاونين فني،  ٣
اجرايي و فرهنگي

 ریال ٠٠٠/١٥٠/ ریال ٠٠٠/٢٥٠/ریال ٠٠٠/٤٠٠/

 ریال ٠٠٠/١٠٠/ ریال ٠٠٠/٢٠٠/ریال ٠٠٠/٣٥٠/ها مسئولين آميته ٤
 ریال ٠٠٠/٨٠/ ریال ٠٠٠/١٥٠/ریال ٠٠٠/٢٥٠/ها اعضاي آميته ٥
 ریال ٠٠٠/١٠٠/ ریال ٠٠٠/٢٠٠/ریال ٠٠٠/٣٠٠/پزشك ٦



 

 ریال ٠٠٠/٧٠/ ریال ٠٠٠/١٥٠/ریال ٠٠٠/٢٠٠/پزشكيار ٧
 ریال ٠٠٠/٧٠/ ریال ٠٠٠/١٥٠/ریال ٠٠٠/٢٠٠/مسئول خوابگاه ٨
 ریال ٠٠٠/٨٠/ ریال ٠٠٠/١٥٠/ریال ٠٠٠/٢٠٠/دبيرخانه و پذيرش ٩
 ریال ٠٠٠/٦٠/ ریال ٠٠٠/١٠٠/ریال ٠٠٠/١٥٠/سرپرست سالن ١٠
آادر خدماتي و  ١١

پشتيباني
 ریال ٠٠٠/٦٠/ ریال ٠٠٠/٨٠/ریال ٠٠٠/١٠٠/

   
  :تبصره
هاي مشابهي آه در جدول فوق پيش بيني نشده است، با توجه به نوع مسئوليت  الزحمه مسئوليت  حق

  .باشد محوله و همخواني آن با عناوين جدول قابل پرداخت مي
  ماليات: ٩ماده 

گردد، مطابق قوانين و مقررات مربوطه ماليات تعلق  نامه پرداخت مي به آليه مبالغي آه براساس اين آئين
  .گيرد مي

   
  افزايش: ١٠ماده 

بدني وزارت متبوع و  هاي آتي با پيشنهاد تربيت الزحمه آادر داوري، اجرايي و فني براي سال ميزان حق
  .تصويب شوراي هماهنگي ورزش قابل افزايش خواهد بود

   
  :١١ماده 

به  ١١/٦/١٣٨٨ريخ تبصره در جلسه شوراي هماهنگي ورزش وزارت متبوع در تا ٧ماده و  ١١نامه در  اين آئين
 .گردد ها ابالغ می تصويب رسيد و برای طرح و تصویب در هيات امناء به دانشگاه


