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طرح برگساري مسابقات قُرماوي داوشجًيان داوشگاٌ َا ي مًسسات آمًزش عالي سراسر کشًر

مقدمٍ

سضذ سٍص اكضٍى خوؼيت داًطدَيي ٍ ّوچٌيي ٍسٍد سضتِّبي خذيذ ٍسصضي ثِ غحٌِ ٍسصش هلي ٍ
داًطگبّي ٍ اضتيبم ٍ استوجبل داًطدَيبى ثشاي ضشًت دس سهبثتْبي ٍسصضي ،اداسُ ًل تشثيت ثذًي ٍصاست
ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي سا ثش آى هيداسد تب هتٌبست ثب ضشايظ ٍ هنتضيبت خذيذ ٍ ثب ثْشُ گيشي اص تدبسة ٍ
ًظشيبت هتخػػيي اهش ٍسصش ثِ ٍيژُ دس حَصُ ٍسصش داًطگبّي ،الگَّبي خذيذ سا دس صهيٌِ ثشگضاسي
سٍيذادّبي ٍسصضي عشاحي ٍ ثِ هشحلِ اخشا گزاسد.
ثذيي سجت ايي اداسُ ًل تالش داسد ،دس ساستبي ايلبي ًوص اغلي خَد دس پيٌشُ حَصُ ستبدي ًِ ُهبًب
سيبستگزاسي ،پطتيجبًي ٍ ًظبست است ،ثب ّذف ضٌبسبيي ٍ تؼييي ظشكيت ّبي داًطدَيي ضوي ثشسسي
ًوبط ضؼق ٍ هَت ،اهذام ثِ ثبصًگشي عشح ثشگضاسي ايي سهبثت ّب ًوبيذ.
اَداف

 .1هتٌبست سبصي سًٍذ اخشاي هسبثوبت هْشهبًي ثب ضشايظ ًًٌَي
 .2كشاّن ًوَدى صهيٌِ ثشاي حضَس تؼذاد ثيصتشي اص داًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلي ًطَس
 .3تَسؼِ هطبسًت داًطگبّْب ٍ هذيشاى تشثيت ثذًي دس تػوينگيشي ٍ اخشاي هسبثوبت
 .4ثْشٍُسي ثيطتش اص هٌبثغ اًسبًي ٍ هبلي هَخَد
 .5ايدبد پيَستگي هٌبست ثيي سٍيذادّبي ٍسصضيدس سغَح هختلق
 .6توشًض ٍ حوبيت اص سضتِ ّبي ٍسصضي اٍلَيت داسدس حَصُ هْشهبًي اػن اص هلي ٍ ثيي الوللي
 .7ايدبد كشغت هيضثبًي ثشاي داًطگبُ ّب دس سغَح هختلق
 .8ايدبد صهيٌِ استؼذاديبثي دس سغَح هْشهبًي
 .9اخز اعالػبت آهبسي اص ظشكيت ّبي حَصُ هْشهبًي
سطًح برگساري مسابقات قُرماوي

اص ايي پس عشح حبضش خبيگضيي عشح هجلي هي ضَد ٍ ثش ايى اسبس هسبثوبت دس سغَح صيش ثشگضاس خَاّذ
ضذ:
 )1دسٍى داًطگبّي
 )2هْشهبًي هٌغوِ
 )3هْشهبًي ثيي هٌبعن،
 )4الوپيبد كشٌّگيٍ -سصضي
 )5هْشهبًي ًطَس (تي سضتِ اي)
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 )1درين داوشگاَي

سهبثتّبي ٍسصضي دس دسٍى داًطگبُّب ثِ غَست سبصهبى يبكتِ ٍ ثش اسبس آييي ًبهِ ّب ٍ دستَسالؼول ّب،
ثب ّذف ايدبد كشغت ثِ هٌظَس حضَس حذاًثشي داًطدَيبى دس اسدٍّبي اًتخبثي تطٌيل تين ّبي ٍسصضي
داًطگبُّب ،ثشاي هطبسًت دس هسبثوبت هْشهبًي دس سغَح ثبالتش ثشگضاس خَاّذ ضذ .هسبثوبت دسٍى داًطگبّي
كشغتي ثشاي ًوبيص تَاًوٌذي ٍسصضي داًطدَيبى ٍ تَاًبيي اداسات تشثيت ثذًي داًطگبُ ّب دس هذيشيت
هسبثوبت ٍ سٍيذادّبي ٍسصضي دس سغح داًطگبُ ّب هي ثبضذ.
 وحًٌ ثشگضاسی مسبثقبت دسين داوطگبَی:

 .1تْيِ ٍ تٌظين توَين سبالًِ ثشگضاسي هسبثوبت دسٍى داًطگبّي تَسظ تشثيت ثذًي داًطگبُ ٍ اػالم ثِ
دثيشخبًِ ّبي هٌبعن هشثَعِ.

 .2هسبثوبت دسٍى داًطگبّي دس ًليِ سضتٍ َبی يسصضی کٍ داسای مجًص فعبلیت سسمی دس کطًس
هي ثبضٌذ هبثل ثشگضاسي است (اٍلَيت ثب سضتِ ّبيي است ًِ سهبثت ّبي آى دس سغَح ثبالتش هٌغوِ اي ،
الوپيبد ّب ٍ هْشهبًي ًطَس ثشگضاس هي گشدد).
 .3ثب اعالع سسبًي ثِ هَهغ تَسظ تشثيت ثذًي داًطگبُ ،داًطيدُ ّب ٍ ،احذّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي ٍ
پژٍّطٌذُ ّب ٍ ثْشُ گيشي اص هٌبًيضم ّبي تطَيوي فشصت مطبسکت حذاکثشی ثشای تمبمی
داوطجًیبن كشاّن آيذ.
 .4هسبثوبت دس سضتِ ّبي ٍسصضي ثبحضًس ي مطبسکت َش تعذاد اص تیم َب ي وفشات قبثل ثشگضاسي است.
 .5تين ّب ٍ ًلشات ثشتش (هٌتخت) ثش اسبس چبسچَة گضاسش (پيَست ضوبسُ )1ثِ دثيشخبًِ ّبي هٌبعن
هشثَعِ خْت ضشًت دس هسبثوبت سغَح ثبالتش هؼشكي خَاٌّذ ضذ.
 .6داسا ثًدن ثیمٍ يسصضی ثشاي توبهي ضشًت ًٌٌذگبى دس سهبثتْبي دسٍى داًطگبّي الضاهي هي ثبضذ.
 .7ثِ هٌظَس ايدبد صهيٌِ ثشاي حضَس حذاًثشي داًطدَيبى دس سهبثت ّبّ ،ش ثبصيٌي هي تَاًذ حذاًثش دس 1
سضتِ اختوبػي ٍ  2سضتِ اًلشادي ضشًت ًوبيذ.

*

 .8ثشای وبمگزاسی تیم َبی ضشکت کىىذٌ دس هسبثوبت دسٍى داًطگبّي ثبيذ اص اسبمی متعبسف ي
متىبست ثب ضئًوبت داوطگبَی هبًٌذ ًبم داًطٌذًُ ،بم خَاثگبًُ ،بم ضْذا ،چْشُ ّبي ضبخع ػلوي ٍ
ٍسصضي ٍ  ...استلبدُ ضَد.
 .9پزیشش ضشکت کىىذگبن دس سهبثتْبي دسٍى داًطگبّي ثبيذ هبًٌذ سبيش سٍيذادّبي هْشهبًي اًدبم ضَد
ٍ ّش ثبصيٌي ثشاي حضَس دس هسبثوبت ًبست ضٌبسبيي داضتِ ثبضذ.
 .10ثِ ًليِ ضشًت ًٌٌذگبى حکم ي گًاَی ضشکت ثب اهضبي هؼبٍى داًطدَيي ٍ هذيش تشثيت ثذًي داًطگبُ
دادُ هي ضَد (اػغبي خبم ٍ هذال هٌَط ثِ تَاًبيي هبلي داًطگبُ هي ثبضذ).
*استفاده اش حامیان مالی و نام آنها منوط به اخر مجوشهای الشم اش مساجع ذیصالح دانشگاه می باشد.
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 .11ثب ّذف اخشاي هغلَة ٍ ضبيستِ سٍيذادّبي دسٍى داًطگبّي ،هشاسن اكتتبحيِ ٍ اختتبهيِ هتٌبست ثب
ضشايظ داًطگبُ ٍ ثب حضَس هسئَليي داًطگبُ ثشگضاس گشدد.
 .12گضاسش هسبثوبت دسٍى داًطگبّي تَسظ تشثيت ثذًي تْيِ ٍ حس اص تبييذ هؼبٍى داًطدَيي داًطگبُ ثِ
دثيشخبًِ هٌغوِ هشثَعِ اسسبل ضَد.
 وقص دثیشخبوٍ َب:

 دثيشخبًِ ّبي هٌبعن ٍسصضي ثب ُ هبٌّگي ًوبيٌذگبى كٌي ًليِ سضتِ ّبي ٍسصضي هٌغوِ ثش اخشايهسبثوبت دسٍى داًطگبّي ًظبست خَاٌّذ ًوَد.
 دثيشخبًِ ّبي هٌبعن ثبيذ ثب ّوبٌّگي ًوبيٌذگبى سضتِ ّبي هشثَعِ ٍ داًطگبُ هدشي سٍيذاد ،گضاسضبتهشثَط ثِ ثشگضاسي هسبثوبت هْشهبًي دسٍى داًطگبّي دس هٌغوِ ريشثظ سا ثش اسبس چبسچَة (پيَست
ضوبسُ )1پس اص تبييذ ثِ اداسُ ًل اسسبل ًوبيٌذ.
 صمبن ثشگضاسی مسبثقبت دسين داوطگبَی

 داًطگبُ ّب هي ثبيست ثب تَخِ ثِ توَين ٍسصضي اداسُ ًل تشثيت ثذًي سبصهبى اهَسداًطدَيبى ٍ دثيشخبًِّبي ريشثظ اهذام ثِ ثشًبهِ سيضي ٍ ثشگضاسي ايي هسبثوبت ًوبيٌذ.
 صهبى ثشگضاسي هسبثوبت دسٍى داًطگبّي تشخيحبً دس ضص هبِّ دٍم سبل الوپيبدي هي ثبضذ. تجُیضات ثشگضاسی

 اهبًي ثشگضاسي هسبثوبت دسٍى داًطگبّي ثبيذ اص حذاهل استبًذاسدّبي هَسد ًيبص ثشخَسداس ثبضذ داًطگبُ ّب هي تَاًٌذ ثب ّوبٌّگي داًطگبُ ّب ٍ سبيش ثخص ّبي ّودَاس اص اهبًي ٍ كضبّبي آًْب استلبدًُوبيذ.
 ثِ هٌظَس توليل ّضيٌِ ّب ٍ دس ساستبي هطبسًت حذاًثشي داًطدَيبى ،هسبثوبت دسٍى داًطگبّي ثب ثْشُگيشي هغلَة اص تدِيضات ٍ لَاصم ٍسصضي هَخَد هبثل ثشگضاسي هي ثبضذ.
 ضبيستِ است داًطگبُ ّب دس ثشگضاسي هسبثوبت دسٍى داًطگبّي اص ظشكيت ّب ٍ ًبدس كٌي هَخَد دسداًطگبُ حذاًثش استلبدُ سا ثؼول آٍسًذ.
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 سياثط عمًمی

ّش داًطگبُ هي ثبيست گضاسضبت ٍ ػٌس ّبي خجشي تْيِ ضذُ اص سٍيذاد دسٍى داًطگبّي خَد سا ثب تَخِ ثِ
چبسچَة اسائِ ضذُ ثشاي اًؼٌبس دس سبيت داًطگبُ ،دثيشخبًِ هشثَعِ ٍ اداسُ ًل تشثيت ثذًي ٍصاست ػلَم
اسسبل ًوبيذ .گضاسش دّي داًطگبُ ّب حتوب هي ثبيست ّوشاُ ثب هستٌذات ثبضذ.
دس ايي خػَظ دثيشخبًِ ّب ّوبٌّگي ّبي الصم سا ثب سسبًِ ّبي گشٍّي ثشاي اًؼٌبس هغلَة اخجبس ٍ
سٍيذادّبي ٍسصضي داًطگبُ ّبي ريشثظ هٌغوِ ثِ ػول آٍسًذ.
 مىبثع مبلی ثشگضاسی مسبثقبت دسين داوطگبَی
 اػتجبسات ٍسصش داًطدَيي هٌذسج دس ثَدخِ تلػيلي داًطگبُ خزة حبهيبى هبلي*ً -وٌْبي هبلي اداسُ ًل تشثيت ثذًي سبصهبى اهَس داًطدَيبى

ضوٌب اداسُ ًل تشثيت ثذًي سبصهبى اهَس داًطدَيبى ،هتٌبست ثب هيضاى هطبسًت ،تؼذاد ٍ ًَع سضتِ ّبي
ثشگضاسيً ،يليت هسبثوبت ٍ ثب تَخِ ثِ گضاسش ّبي اسسبلي حوبيت ّبي صيش سا اص داًطگبُ ّبي كؼبل ثؼول
خَاّذ آٍسد:
 تَصيغ اػتجبسات هتٌبست ثب ػولٌشد داًطگبُ ًوي ثِ سبهبًذّي كضبّبي صيشسبختي داًطگبُ هشثَعِ اًتخبة هذيشاى تشثيت ثذًي ثشتش داًطگبّي ًطَس هؼشكي هذيشاى ٍ ًبسضٌبسبى داًطگبُ ثشاي حضَس دس سٍيذادّبي آهَصضي حوبيت دس سْويِ ّبي ٍسٍدي ثِ الوپيبد -اػضام تين ّب ٍ ٍسصضٌبساى ،هشثيبى ٍ هسئَليي داًطگبُ هشثَعِ ثِ هسبثوبت ثشٍى هشصي

*استفاده اش حامیان مالی و نام آنها منوط به اخر مجوشهای الشم اش مساجع ذیصالح دانشگاه می باشد.
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 )2مسابقات قُرماوي مهطقٍ

ايي سغح اص هسبثوبت دس سبل ّبي ؿيش الوپيبدي دس سضتِ ّبي ٍسصضي داساي كذساسيَى ًِ اص گستشدگي ٍ
استوجبل ػوَهي دس سغح داًطگبُ ّب ثشخَسداسًذ ،تَسظ دثيشخبًِ ّبي هٌبعن ٍسصضي ٍ ثب ّذف تؼييي
هْشهبى هيعوِ ٍ ًست سْويِ ّبي ٍسٍدي ثشاي هسبثوبت سغَح ثبالتش (الوپيبدّب ٍ هْشهبًي ثيي هياعن )
ثشگضاس خَاّذ ضذ.
 وحًٌ ثشگضاسی مسبثقبت قُشمبوی مىطقٍ

 - 1دثيشخبًِّبي هٌبعن ٍسصضي حذاًثش تالش ٍ اّتوبم خَد سا ثشاي خلت هطبسًت حذاًثشي داًطگبُ ّبي
تحت پَضص اػوبل ًوبيٌذ.
 - 2داًطگبُ ّبي تحت پَضص هٌغوِ ًيض ثبيذ ثيطتشيي تالش خَد سا هػشٍف پزيشش هيضثبًي ٍ ايدبد صهيٌِ
ثشاي هطبسًت حذاًثشي داًطدَيبى دس سهبثت ّبي سضتِ ّبي هتٌَع ٍسصضي ًوبيٌذ.
*
 - 3دس هسبثوبت هْشهبًي مًغوِ کلیٍ داوطگبٌ َب ي مًسسبت آمًصش عبلی سشاسش کطًس هدبص ثِ
ضشًت دس ًليِ سضتِ ّب (اختوبػي ٍ اًلشادي) خَاٌّذ ثَد.
 - 4هسبثوبت هْشماًي سضتِ ّبي ٍسصضي ثشاسبس تقًیم يسصضی مصًة ّش يي اص دثيشخبًِ ّب ثشگضاس
خَاّذ ضذ.
 دثيش خبًِ ّبي هٌبعن ٍسصضي هَظلٌذ ضوي تطٌيل خلسِ ّوبٌّگي ثب حضَس ًليِ هذيشاى تشثيت ثذًي
داًطگبُ ّبي تحت پَضص ،توَين ٍسصضي سبل آتي هٌغوِ سا حذاًثش تب ثْوي هبُ ثِ غَست هػَة ثب
رى سضتِ ّبي ثشگضاسي ،تبسيخ دهين ثشگضاسي ،داًطگبُ هيضثبى ٍ تؼذاد داًطگبُ هطبسًت ًٌٌذُ ّوبًٌذ
س
ًوًَِ توَين پيطٌْبدي(پيَست ضوبسُ  )2ثِ ايي اداسُ ًل اسسبل ،تب ثشاسبس آى اثالؽ اػتجبس اٍليِ غَست
گيشد.
 - 5تٌظين ًحَُ اخشاي هسبثوبت هيعوِ اي دس ّش سضتِ ثب تَخِ ثِ اهٌبًبت ،هٌبثغ اًسبًي ،هبليٍ ،ضؼيت
خـشاكيبيي ٍ تؼذاد تينّبي ضشًتًٌٌذُ ثش ػْذُ دثيشخبًِ ّش هٌغوِ ٍ ثب ّوبٌّگي اداسُ ًل خَاّذ ثَد.
ً - 6ليِ داًطگبُ ّبي تبثؼِ ّش هٌغوِ هي ثبيست ثب تَخِ ثِ تَاًبيي ّب ٍ ضشايظ هَخَد ًسجت ثِ پزيشش
هيضثبًي هسبثوبت هٌغوِ اي اهذام ًوبيٌذ.
ثي ثِ پيطٌْبد اداسُ ًل تشثيت ثذًي حن ضشًت دس هسبثوبت هٌغوِاي ّوبًٌذ هسبثوبت هْشهبًي تؼييي
 -7ا
هيگشدد ٍ دثيشخبًِ ّش هٌغوِ هيتَاًذ ثب تَاكن ًليِ اػضبء(هذيشاى تشثيت ثذًي داًطگبّْبي هٌغوِ) ٍ
هتٌبست ثب هوتضيبت هٌغوِ ٍ ًحَُ ثشگضاسي هسبثوبتً ،سجت ثِ تـييش هيضاى حن ضشًت اهذام ًوبيذ.
تجصشٌ :ضشٍسي است دس غَست ّشگًَِ تـييش دس هجلؾ حن ضشًت ،غَستدلسِ هشثَعِ ثب اهضبي ًليِ اػضبء
ثِ ايي اداسُ ًل اسسبل ضَد.
*شسکت دانشگاه های پیام نوز ،جامع علمی-کازبسدی ،فنی و حسفه ای ،فسهنگیان و دانشگاه ها و موسسات آموششی غیسدولتی و وابسته به سایس
نهادها بسابس دستوزالعمل هایی خواهد بود که به صوزت جداگانه ابالغ خواهند شد.
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 - 8دثيشخبًِ ّبي مًبعن ًسجت ثِ عشاحي ٍ چبح احٌبم ،گَاّي ضشًت ٍ هذال هْشهبًي ثب تَخِ ثِ تػَيش
ًوًَِ (پيَست ضوبسُ )3اسسبلي اص سَي اداسُ ًل اهذام خَاٌّذ ًوَد.
 - 9پزيشش تينّبي ضشًت ًٌٌذُ ثش ػْذُ داًطگبُ هيضثبى ٍ ثب ًظبست دثيشخبًِ هٌغوِ خَاّذ ثَد.
 - 10دس غَست ثشگضاسي هسبثوبت دس داًطگبُ ّبيي ًِ دثيشخبًِ هيعوِ دس آى هستوش هي ثبضٌذ ،دثيش
هٌغوِ ثب تؼبهل ثب داًطگبُ ّبي تبثؼِ ًسجت ثِ هؼشكي فسدي خجشُ (دس اهش پزيشش ٍ ًظبست) اص سبيش
داًطگبُ ّبي هستوش دس هٌغوِ ًسجت ثِ ًظبست هسبثوبت اهذام ٍ سًٍَضت هؼشكي ًبهِ ثِ اداسُ ًل اسسبل
گشدد.
 - 11دثيشخبًِ هٌغوِ هي ثبيست ًسجت ثِ اػضام ًوبيٌذُ هٌغوِ ثشاي ًظبست ثشاهش پزيشش ٍ ثشگضاسي اهذام
ًوبيٌذ (حٌن هبهَسيت ًوبيٌذگبى اػضاهي تَسظ سييس دثيشخبًِ هٌغوِ اهضب خَاّذ ضذ)ً.وبيٌذُ هي ثبيست
كشم گضاسش دّي سا تٌويل ٍ ثِ دثيش خبًِ هٌغوِ تحَيل تب دس پَضِ سضتِ هَسد ًظش ًگْذاسي گشدد.
 - 12دثيشخبًِ هٌغوِ هي ثبيست گضاسش كٌي ( پيَست ضوبسُ ّ )4ش يي اص سضتِ ّبي ثشگضاسي (اختوبػي
ٍ اًلشادي) سا اص سشپشست كٌي سضتِ هشثَعِ دس دٍ ثخص دختشاى ٍ پسشاى دسيبكت ٍ هدوَػِ گضاسضبت
سا ثِ غَست سبليبًِ دس ثبيگبًي خَد ًگْذاسي ًوبيذ.
 - 13پس اص ثشگضاسي هسبثوبت هْشهبًي ثشاسبس ًتبيح ثذست آهذُ ،هْشهبًبى هٌغوِ هطخع ٍ هلتخش ثِ
ًست ػٌَاى هْشهبًي هٌغوِ ٍ غبحت حٌن ٍ هذال ٍ خبم خَاٌّذ ضذ.
 - 14دثيشخبًِ هٌغوِ هي ثبيست پس اص دسيبكت هدوَػِ گضاسضبت اص سشپشستبى كٌي ،گضاسش ًْبيي
(پيَست ضوبسُ ً )5ليِ سضتِ ّبي ثشگضاسي (اختوبػي ٍ اًلشادي) سا دس دٍ ثخص دختشاى ٍ پسشاى ،ثِ
غَست دٍ اهضبيي تَسظ دثيش هٌغوِ ٍ يٌي اص هذيشاى هٌتخت تشثيت ثذًي داًطگبُ ّبي ػضَ ،سبليبًِ ثِ
ايي اداسُ ًل اسسبل ًوبيٌذ.
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مًاسد تبکیذی دس ثشگضاسی مسبثقبت مىطقٍ ای :
* اص دثيشاى هٌبعن ٍسصضي ،اًتظبس داسد تب ضوي تؼبهل ثب سبيش دستگبُّب ٍ ًْبدّبي هستوش دس هٌغوِ ٍ
استبى هيضثبى ،هَاسد صيش سا ثِ ًحَي تذاسى ًوبيٌذ تب دس هشحلِ اٍل ثب ثْشُگيشي اص اهٌبًبت دسٍى داًطگبّي
ٍ دس هشحلِ ثؼذي ثب ّوبٌّگيّبي استبًي مسبثقبت ثىحًی ضبیستٍ ي ثب حذاقل َضیىٍ ثشگضاس گشدد.
* دس اخشاي هشاسن اكتتبح ٍ اختتبم ٍ اهَس كشٌّگي ،ضوي سػبيت غشكِ ٍ غالح اص اهٌبًبت داًطگبُّبي
هٌغوِ ٍ هذيشيت كشٌّگي داًطگبُ هيضثبى استلبدُ گشدد.
* دس خػَظ اسٌبى ضشًت ًٌٌذگبى ،اص اهٌبًبت خَاثگبّي ٍ يب هْوبًسشاي داًطگبُ هيضثبى ٍ يب داًطگبُّبي
ّودَاس استلبدُ ضَد.
* دس خػَظ تـزيِ ضشًت ًٌٌذگبى ،اص هٌَي ؿزاي داًطدَيي هتٌبست ثب هيضاى ًبلشي هَسد ًيبص
ٍسصضٌبساى استلبدُ ضَد.
* دس صهيٌِ پَضص خذهبت پضضٌي دس ايبم ثشگضاسي اص اهٌبًبت هشًض ثْذاضت داًطگبُ هيضثبىّ ،يبت پضضٌي
ٍسصضي استبى ،هشاًض ثْذاضتي ٍ دسهبًي داًطگبُ ّبي ػلَم پضضٌي ٍ داًطگبُّبي ّودَاس ثْشُثشداسي ضَد.
يشخبًِ هٌغوِ ثب
* دس صهيٌِ استلبدُ اص ٍسبيل ًوليِ ثشاي خبثدبيي داًطدَيبى ٍ ػَاهل كٌي ٍ اخشايي ،دة
ّوبٌّگي داًطگبُ هيضثبى ٍ ثب ثْشُگيشي اص اهٌبًبت داًطگبُّبي ضشًت ًٌٌذُ ٍ هيضثبى اهذام ًوبيٌذ.
* دس صهيٌِ تبهيي هلضٍهبت ٍ تدْيضات كٌي ثشگضاسي هسبثوبت اص اهٌبًبت داًطگبُ هيضثبى ٍ داًطگبُّبي
ّودَاس ثْشُثشداسي ضَد.
* دس خػَظ ػَاهل اخشايي هسبثوبت ثب سيیکشد کبَص َضیىٍ َب اص ّوٌبسي ًبسًٌبى داًطگبُ هيضثبى ٍ
ّوچٌيي اص ًيشٍّبي داٍعلت ٍ اًدويّبي ٍسصضي داًطدَيي ثْشُ ثشداسي گشدد.
* دثيشخبًِ مًغوِ ثشاسبس«آئيي ًبهِ پشداخت حن الضحوِ داٍسي ٍ ًبدس اخشايي ٍ كٌي هسبثوبت» ًسجت ثِ
پشداخت حنالضحوِ ػَاهل اخشايي هسبثوبت هٌغوِاي اهذام ًوبيذ.
* دس صهيٌِ تبهيي ًبدس كٌي ٍ داٍسي ،دثيشخبًِّبي ّش هٌغوِ توْيذات الصم سا پيص ثيٌي ٍ اص تَاًبييّبي
هٌغوِ ٍ استبى هيضثبى ثشگضاسي استلبدُ ٍثب تَخِ ثِ سغح ثشگضاسي تشخيحبً اص داٍساى ٍاخذ ًبست داٍسي
دسخِ يي هلي ٍ ثِ پبييي استلبدُ ضَد.
* ًحَُ ضشًت داًطگبُ ّبي پيبم ًَس ،خبهغ ػلويً-بسثشدي ،كٌي ٍ حشكِ اي ،كشٌّگيبى ٍ داًطگبُ ّب ٍ
هَسسبت آهَصضي ؿيشدٍلتي ٍ ٍاثستِ ثِ سبيش ًْبدّب ٍ دستگبُ ّبي اخشايي دس هسبثوبت هٌغوِ اي ثش اسبس
دستَسالؼول ّبيي خَاّذ ثَد ًِ ثِ هتؼبهجب اسسبل خَاٌّذ ضذ.
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* دثيشخبًِ ّبي هٌبعن هَظلٌذ اسبهي تين ّب ٍ ًلشات ثشگضيذُ سا تب ًيوِ اسلٌذ هبُ ثِ ايي اداسُ ًل اسسبل
ًوبيٌذ ،دس ؿيش ايٌػَست اداسُ ًل دس خػَظ سْويِ ٍسٍدي آى هٌغوِ دس سضتِ هَسد ًظش تػوين گيشي
خَاّذ ًوَد.
* تبهيي ٍ اثالؽ سوق حوبيتي هٌَط ثِ اسسبل گضاسش هبلي ثب سػبيت چبسچَة ّب (پيَست ضوبسُ )4تَسظ
دثيش خبًِ ّش هٌغوِ ٍ تبييذ اداسُ ًل تشثيت ثذًي سبصهبى اهَس داًطدَيبى خَاّذ ثَد.
چٌبًچِ ثِ تطخيع دثيشخبًِّبي هيعوِ ٍ هَاكوت ًليِ داًطگبُّبي تحت پَضص اص ضبخعّبي اػالم ضذُ
كَم ػذٍل گشدد .تأهيي ّضيٌِّبي اضبكي ثش ػْذُ داًطگبُّبي ضشًت ًٌٌذُ ٍ يب ثب استلبدُ اص سبيش هٌبثغ
هبلي هٌذسج دس عشح خَاّذ ثَد.
 مىبثع مبلی مسبثقبت مىطقٍای

اػتجبسات ثشگضاسي ايي هسبثوبت اص هٌبثغ صيش تبهيي هيضَد:
 - 1اػتجبسات ٍسصش داًطدَيبى هٌذسج دس ثَدخِ تلضيلي داًطگبُ ّب
ً - 2ويّبي حهبيتي اداسُ ًل تشثيت ثذًي (تَسط ثخطٌبهِ هتؼبهجب اػالم خَاّذ ضذ)

*

 - 3ػَايذ حبغل اص حن ضشًت داًطگبُّب دس هسبثوبت
 - 4خزة حبهيبى هبلي*
 - 5سبيش هٌبثغ
 وحًٌ کمکَبی حمبیتی اداسٌ کل تشثیت ثذوی دس صمیىٍ مبلی :

اداسُ ًل تشثيت ثذًي دس اخشاي هسبثوبت هٌغوِاي ثػَست حوبيتي ٍ غشكبً حَل هحَسّبي صيش ٍ ثِ اصاي ّش
يي اص هٌبعن ٍ هتٌبست ثب سضتِ ٍسصضي ،تؼذاد داًطگبُّب ،خوؼيت ضشًت ًٌٌذُ ،ثؼذ هسبكت ٍ ًيليت
ثشگضاسي ًوي خَاّذ ًوَد.
 -1اسٌبى

 -2تـزيِ

 -3داٍسي

 -4احٌبم ٍ هذال
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 )3قُرماوي بیه مىاطق

ايي هسبثوبت دس سضتِ ّبي اٍلَيت داس ؿيش الوپيبدي(اختوبػي ٍ اًلشادي) ثب حضَس ثشگضيذگبى هسبثوبت
هٌغوِ اي ٍ دس سبل ّبي الوپيبدي ثِ هٌظَس تؼييي هْشهبى ًطَس ،ثشگضاس هي گشدد.
 وحًٌ ثشگضاسی قُشمبوی ثیه مىبطق

 .1هسبثوبت ثب حضَس ٍ هطبسًت تين ّب ٍ ًلشات ثشگضيذُ هٌبعن ثشگضاس هي گشدد.
 .2مسبثوبت هْشهبًي ثيي هٌبعن ثش اسبس توَين ٍسصضي هػَة اداسُ ًل اخشا ٍ اهَسهشثَط ثِ تؼييي
هيضثبًي ٍ اخشاي ايي هسبثوبت ثب ّولٌشي ٍ تؼبهل دثيشخبًِ ّبي هٌبعن ٍسصضي ٍ داًطگبُ ّبي تبثؼِ
شد ٍ اص ًظش كٌي ،تحت ًظبست اًدوي هشثَعِ ٍ ثب ّوبٌّگي اداسُ ًل خَاّذ ثَد.
اًدبم هي ٍ
 .3دثيشخبًِ ّبي هٌبعن ٍسصضي هَظلٌذ ضوي تطٌيل خلسِ ّوبٌّگي ثب حضَس ًليِ هذيشاى تشثيت ثذًي
داًطگبُ ّبي تحت پَضص اػالم آهبدگي ثشاي هيضثبًي ايي هسبثوبت سا ثب رًش سضتِ ّب ،تبسيخ دهين
ثشگضاسي ٍ داًطگبُ هيضثبى ثِ ايي اداسُ ًل اسسبل ،تب ثش اسبس آى اثالؽ اػتجبس اٍليِ غَست گيشد .
 .4توبهي داًطگبُ ّبي تبثؼِ ّش هٌغوِ هي ثبيست ثب تَخِ ثِ تَاًبيي ّب ٍ ضشايظ هَخَد ًسجت ثِ پزيشش
هيضثبًي هسبثوبت هْشهبًي ثيي هٌبعن اهذام ًوبيٌذ.
 .5عشاحي ٍ چبح احٌبم ،گَاّي ضشًت ٍ حي هذال ثش ػْذُ اداسُ ًل تشثيت ثذًي سبصهبى اهَس داًطدَيبى
هي ثبضذ..
 .6حريشش تين ّبي ضشًت ًٌٌذُ ثش ػْذُ داًطگبُ هيضثبى ٍ ثب ًظبست اداسُ ًل ٍ ثب ّوبٌّگي دثيشخبًِ
هٌغوِ ريشثظ خَاّذ ثَد.
 .7پس اص ثشگضاسي هسبثوبت هْشهبًي ثيي هٌبعن ٍ ثش اسبس ًتبيح ثذست آهذُ ،هْشهبًبى هطخع ٍ هلتخش
ثِ ًست ػٌَاى هْشهبًي ٍ غبحت حٌن ٍ هذال ٍ خبم هْشهبًي خَاٌّذ ضذ.
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مًاسدتبکیذی دس ثشگضاسی مسبثقبت قُشمبوی ثیه مىبطق:
 ًيليت اخشاي هسبثوبت هْشهبًي ثيي هٌبعن ٍسصضي دس هحَسّبي اسٌبى ٍ تـزيًِ ،بدس كٌي ٍ داٍسي،هلضٍهبت ٍ تدْيضات كٌيٍ ،سبيل ًوليِ ٍ پَضص خذهبت پضضٌي ّوبًٌذ هسبثوبت هْشهبًي سشاسشي
داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي خَاّذ ثَد.
 اص دثيشاى هٌبعن ٍسصضي اًتظبس داسد تب ضوي تؼبهل ثب داًطگبُ ّبي هستوش دس هٌغوِ ٍ هيضثبى ،هوذهبتالصم سا ثِ ًحَي تذاسى ًوبيٌذ تب هسبثوبت ثِ غَست ضبيستِ ثشگضاس گشدد.
 ثب ّذف اًؼٌبس هغلَة ٍ ضبيستِ هسبثوبت ثيي هٌبعن ،هشاسن اكتتبحيِ ٍ اختتبميِ ثب حضَس هسئَلييهٌغوِ ،داًطگبُ هيضثبى ٍ هسئَليي ضْش ثشگضاس گشدد.
 داًطگبُ هيضثبى ثش اسبس «آییه وبمٍ پشداخت حق الضحمٍ دايسی ي کبدس اجشایی ي فىی مسبثقبت»ًسجت ثِ پشداخت حن الضحوِ ػَاهل اخشايي هسبثوبت ثيي هٌبعن اهذام خَاٌّذ ًوَد.
هبت  ،ضوي سػبيت غشكِ ٍ غالح اص اهٌبًبت داًطگبُ استلبدُ گشدد.
 دس اخشاي اهَس هشتجظ ثب هسبة تبهيي ٍ اثالؽ سوق حوبيتي هٌَط ثِ اسسبل گضاسش هبلي تَسظ داًطگبُ هيضثبى ٍثب دس ًظش گشكتيًيليت ثشگضاسي ثِ ايي اداسُ ًل ،خَاّذ ثَد.
 وحًٌ تخصیص سُمیٍ:

 .1ثِ اصاي ّشيي اص سضتِ ّبي ٍسصضيً ،ليِ هٌبعن داساي سْن هطخع هي ثبضٌذ .ثش ايي اسبس اص ّش
هٌغوِ تؼذاد هَسد ًظش ثِ هسبثوبت هْشهبًي ثيي هٌبعن ساُ هي يبثٌذ.
 .2داًطگبُ ّبي تبثؼِ ٍصاست ػلَم ،تحويوبت ٍ كٌبٍسي( ،سشاسشي دٍلتي) دس هبلت هٌبعن ٍسصضي داساي
سْويِ هطخع هي ثبضٌذ.
 .3دس خػَظ ًحَُ هطبسًت داًطگبُ ّبي پيبم ًَس ،خبهغ ػلويً -بسثشدي ،كٌي ٍ حشكِ اي ،داًطگبُ ّب ٍ
هَسسبت آهَصش ػبلي ؿيشدٍلتي -ؿيشاًتلبػي ٍ ٍاثستِ ثِ دستگبُ ّبي اخشايي ٍ ٍضؼيت دثيشخبًِ ّبي
هشثَعِ ٍ سْويِ ايي داًطگبُ ّب هتؼبهجب تػوين گيشي ٍ اثالؽ خَاّذ ضذ.
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 مىبثع مبلی مسبثقبت قُشمبوی ثیه مىبطق

 .1اػتجبسات ٍسصش داًطدَيبى هٌذسج دس ثَدخِ تلػيلي داًطگبُ ّب
ً .2وي ّبي حوبيتي اداسُ ًل تشثيت ثذًي (اداسُ ًل تشثيت ثذًي ثِ اصاي ّش يي اص سضتِ ّبي ٍسصضي
هتٌبست ثب تؼذاد داًطگبُ ّب ،خوؼيت ضشًت ًٌٌذُ ٍ ًيليت ثشگضاسي ،حوبيت ّبي هبلي الصم سا ثِ
ػول خَاّذ آٍسد).
 .3ػَايذ حبغل اص حن ضشًت داًطگبُ ّب دس هسبثوبت
 .4استلبدُ اص حبهيبى هبلي
 .5سبيش هٌبثغ
 )4المپیادَاي فرَىگي يرزشي

ايي هسبثوبت ثِ غَست يي سبل دس هيبى ثِ هيضثبًي يي يب چٌذ داًطگبُ ٍ دس سضتِ ّبي اٍلَيت داس ٍ ثب
حضَس ٍاخذيي سْويِ اص هسبثوبت هْشهبًي هٌبعن هختلق ٍ ثِ هٌظَس تؼييي هْشهبى ًطَس ٍ تحت ًظبست
اداسُ ًل تشثيت ثذًي سبصهبى اهَس داًطدَيبى ثشگضاس خَاّذ ضذ.
 سضتٍ َبی يسصضی المپیبدی:

پسشان :كَتسبلٌّ ،ذثبلٍ ،اليجبل ،ثسٌتجبل ،تٌيس سٍي هيض ،خَدٍ ،ثذهيٌتَى ،ضٌب ،دٍٍهيذاًي،ضغشًح،
ًبساتًِ ،طتي آصادً ،طتي كشًگي ٍ تٌَاًذٍ
دختشانٌّ :ذثبل،ثسيتجبلٍ،اليجبل ،تٌيس سٍي هيض ،ثذهيٌتَى ،ضٌب ،ضغشًح0،تيشاًذاصيً،بساتِ ،تٌَاًذٍ
ٍدٍٍهيذاًي
ّ شگًَِ تػوين گيشي دس خػَظ اكضايص ٍ ًبّص سضتِ ّبي ثشگضاسي (دختشاى ٍ پسشاى) هتٌبست ثب
ضشايظ ٍ تػويوبت ضَساي كٌي اداسُ ًل خَاّذثَد.
 تعذاد ي وحً کست سُمیٍ َبی يسيدی دس َش یک اص سضتٍ َبی المپیبدی ثش اسبس دستًسالعمل
مشثًطٍ کٍ متعبقجب اسسبل می ضًد ،خًاَذ ثًد.
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فشآیىذ ثشگضاسی المپیبد ثٍ ضشح ریل می ثبضذ:
 تؼييي هيضثبى ثشگضاسي الوپيبد تْيِ اثالؽ هسئَليي ستبد ثشگضاسي دس داًطگبُ هيضثبى  ،هسئَليي ستبد حوبيتي ٍ پطتيجبًي دس استبىٍستاد حوبتي ٍ پطتيجبًي (ثشاسبس عشح ثشگضاسي)
 ًْبيي ًوَدى سضتِ ّبي ثشگضاسي الوپيبد ثب تَخِ ثِ ضشايظ هيضثبى ٍ ثشگضاسي خلسبت كٌي تؼييي صهبى ثشگضاسي الوپيبد تٌظين ٍ اهضبي هشاسداد ثشگضاسي الوپيبد ثبصديذ هسئَليي ستبد حوبيتي ٍ ًظبستي اص اهٌبًبت ثشگضاسي داًطگبُ هيضثبى غذٍس اثالؽ هسئَليي اًدوي ّبي ٍسصضي ٍ هؼبًٍيي كٌي ٍ تٌظين خذٍل ثبصديذ هسئَليي اًدوي ّبيٍسصضي اص اهٌبًبت كٌي ثشگضاسي داًطگبُ هيضثبى عي چٌذ هشحلُ
 ثشگضاسي خلسبت ستبد حوبيتي ٍ ًظبستي دس اداسُ ًل تشثيت ثذًي تؼييي هسئَليي ًويتِ ّبي ثشگضاسي ٍ پي گيشي ضٌل گيشي ذاست الوپيبد ٍ اًتػبة هسئَليي ًويتِّبي ستبد ثشگضاسي
 تْيِ تٌظين ٍ اثالؽ هؼيبسّبي ًست سْويِ داًطگبّْب ثشاي حضَس دسسضتِ هختلق ٍسصضي الوپيبد اخز ،استخشاج ٍ اػالم سْويِ ّبي ٍسٍدي الوپيبد ثِ داًطگبّْب ثشاسبس هسبثوبت هٌغوِ اي ثشگضاسي خلسِ ضَساي ػبلي الوپيبد ثب حضَس هسئَليي ثشگضاسي ٍ ًوبيٌذگبى دستگبّْبي ًطَس ٍپيگيشي هػَثبت آى
 تْيِ توَين ثشگضاسي الوپيبد(خذٍل ٍسٍد ٍ خشٍج ثشگضاسي سهبثت ّبي سضتِ ّبي هختلق ٍسصضي) پيگشي ٍ تْيِ احٌبم ،گَاّي ضشًت ،هذال ّب ٍ خبم ّبي هْشهبًي پي گيشي ثشگضاسي خلسبت ّوبٌّگي ثب ستبد ثشگضاسي ٍ ستبد حوبيتي ٍ پطتيجبًي دس داًطگبُ هيضثبى ٍاستبًذاسي
 ثشگضاسي خلسِ سشپشستبى ًل ًبسٍاى ّبي ٍسصضي ثشگضاسي خلسبت هشػِ ًطي سضتِ ّبي اختوبػي12
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 ثشگضاسي خلسبت پزيشش اٍليِ ًبسٍاى ّبي ٍسصضي ضشٍع ثشگضاسي الوپيبد ّوضهبى ثب ٍسٍد ًبسٍاى ّبي ٍسصضي ثِ دٌّذُ ثبصي ّب ٍ پزيشش ًْبيي ثشگضاسي هشاسن اكتتبحيِ الوپيبد ثب حضَس هسئَليي ًطَسي ًظبست ثش ثشگضاسي دس ّوِ اثؼبد الوپيبد اخز گضاسش لحظِ اي اص ثشگضاسي سهبثت ّب ٍ اًؼٌبس دس خجشگضاسي ّب ثشگضاسي خلسبت ضجبًِ ثب حضَس سشپشستبى ٍ ّوشاّبى ًبسٍاى ّبي ٍسصضي ثجت ًتبيح ًْبيي سهبثت ّب ٍ تؼييي تين ّب ٍ ًلشات ثشتش ثشگضاسي هشاسن اختتبهيِ الوپيبد ٍ اّذاي حٌن ٍ هذال ٍ خبم ثِ تين ّب ٍ ًلشات ثشتش ثشگضاسي هشاسن تدليل اص هسئَليي ستبد ثشگضاسي ٍ سبيش دست اًذسًبساى -خوغ ثٌذي ًْبيي ٍ تٌظين گضاسش پبيبًي ٍ پي گيشي اهَس هشثَط ثِ تؼييي هيضثبى ثؼذي الوپيبد

 )5مسابقات قُرماوي سراسرکشًر

ايي هسبثوبت دس سضتِ ّبي اٍلَيت دٍم ٍ ؿيش الوپيبدي ٍ ثب حضَس ًليِ داًطگبُ ّب ٍ ثذٍى ًيبص ثِ ًست
سْويِ اص سهبثت ّبي هٌغوِ اي ،ثِ هٌظَس تؼييي هْشهبًي ًطَس ثشگضاس خَاّذ ضذ.
 وحًٌ ثشگضاسی مسبثقبت قُشمبوی کطًس

هسبثوبت هْشهبًي سشاسشي سضتِ ّبي هشثَعِ دس  6هبِّ دٍم سبل ّبي الوپيبدي ثشگضاس خَاّذ ضذ .
 .2هسبثوبت هْشهبًي ًطَس ثش اسبس توَين ٍسصضي هػَة اداسُ ًل اخشا ٍ ًليِ اهَس هشثَط ثِ هيضثبًي ٍ
اخشاي ايي هسبثوبت ثش ػْذُ داًطگبُ ّبي هيضثبى خَاّذ ثَد.
 .3داًطگبُ ّب هَظلٌذ اػالم آهبدگي ثشاي هيضثبًي ايي مسبثوبت سا ثب رًش سضتِ ،تبسيخ دهين ثشگضاسي ثِ ايي
اداسُ ًل اسسبل ،تب ضوي تبييذ اداسُ ًل ،ثش اسبس آى اثالؽ اػتجبس اٍليِ غَست گيشد.
 .4عشاحي ٍ چبح احٌبم ٍ حي هذال ٍ خبم هْشهبًي ثِ ػْذُ اداسُ ًل خَاّذ ثَد.
 .5پزيشش تين ّبي ضشًت ًٌٌذُ ثش ػْذُ داًطگبُ هيضثبى ٍ تحت ًظبست اداسُ ًل خَاّذ ثَد.
 .6پس اص ثشگضاسي هسبثوبت هْشهبًي ًطَس ٍ ثش اسبس ًتبيح ثذست آهذُ ،هْشهبًبى هطخع ٍ هلتخش ثِ
ًست ػٌَاى هْشهبًي ٍ غبحت حٌن ٍ هذال ٍ خبم خَاٌّذ ضذ.
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مًاسد تبکیذی دس ثشگضاسی مسبثقبت قُشمبوی سشاسش کطًس:
 ًيليت اخشاي هسبثوبت هْشهبًي دس هحَسّبي اسٌبى ٍ تـزيِ ضشًت ًٌٌذگبىً ،بدس كٌي ٍ داٍسي،هلضٍهبت ٍ تدْيضات كٌيٍ ،سبيل ًوليِ ٍ پَضص خذهبت پضضٌي ّوبًٌذ سبيش هسبثوبت هْشهبًي داًطگبُ
ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي خَاّذ ثَد.
 داًطگبُ هيضثبى ثش اسبس «آییه وبمٍ پشداخت حق الضحمٍ دايسی ي کبدس اجشایی ي فىی مسبثقبت»ًسجت ثِ پشداخت حن الضحوِ ػَاهل اخشايي هسبثوبت اهذام خَاٌّذ ًوَد.
 دس اخشاي هشاسن اكتتبح ٍ اختتبم ٍ اهَس كشٌّگي ،ضوي سػبيت غشكِ ٍ غالح اص اهٌبًبت داًطگبُ استلبدُگشدد.
 تبهيي ٍ اثالؽ سوق حوبيتي هٌَط ثِ اسسبل گضاسش هبلي تَسظ داًطگبُ هيضثبى ثِ ايي اداسُ ًل خَاّذثَد.
 ثب ّذف اًؼٌبس هغلَة ٍ ضبيستِ هسبثوبت هْشهبًي سشاسش ًطَس ،هشاسن اكتتبحيِ ٍ اختتبهيِ ثب حضَسهسئَليي ًطَسي ،داًطگبُ هيضثبى ٍ هسئَليي ضْش ثشگضاس گشدد.
 مىبثع مبلی مسبثقبت قُشمبوی کطًس

 .1اػتجبسات ٍسصش داًطدَيي هٌذسج دس ثَدخِ تلػيلي داًطگبُ
ً .2وي ّبي حوبيتي اداسُ ًل تشثيت ثذًي :اداسُ ًل تشثيت ثذًي ثِ اصاي ّش يي اص سضتِ ّبي ٍسصضي
هتٌبست ثب تؼذاد داًطگبُ ّب ،خوؼيت ضشًت ًٌٌذُ ٍ ًيليت ثشگضاسي ،حوبيت ّبي هبلي الصم سا ثِ
ػول خَاّذ آٍسد.
 .3ػَايذ حبغل اص حن ضشًت داًطگبُ ّب دس هسبثوبت
 .4حبهيبى هبلي*
 .5سبيش هٌبثغ

*استفاده اش حامیان مالی و نام آنها منوط به اخر مجوشهای الشم اش مساجع ذیصالح دانشگاه می باشد.
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