
 
 

 

 

                                                                        
 

                                
 

 
 

 

 

 
 و اجرايی كارد فنی الزحمهدستورالعمل رپداخت حق

 جشنواره اه و مسابقات ورزشی
 دااگشنهها و مؤسسات آموزش عالی كشور

 1400 سال
 
 

 



 مقدمه
دستورالعمل پرداخت " فدراسيون ملي ورزش های دانشگاهيآئين نامه اداری و استخدامي  24و  23و مواد اساسنامه  7ماده  5بند  در اجرای

بروزرساني و نياز بخش های مختلف، و  "حق الزحمه کادر داوری و اجرایي مسابقات ورزشي دانشگاهي و موسسات آموزش عالي کشور
جشنواره  ،دانشگاهي مسابقاتسطوح در نظر گرفتن با سازی پرداخت حق الزحمه فعاليت های ورزشي دانشگاهي در سطوح مختلف،  یکسان

ر ميزان پرداخت حق الزحمه فعاليت ها برابدستورالعمل های ملي دانشجویي تيمهای همگاني، مسابقات بين المللي )ميزباني( و اردوهای 
 اخت مي باشد.جداول تعيين شده قابل پرد

 تعاریف (1ماده 
 .ارنددمشارکت  در امر برگزاری مسابقاتمسابقات ورزشي افرادی هستند که با عناوین و وظایف مشخص  فني و اجرایيکادر  -1

گردد و از نظر برگزاری در هایي است که به صورت  اجتماعي و یا انفرادی برگزار ميمسابقات ورزشي رقابتجشنواره ها و  -2
 گردند. تقسيم مي به شرح زیر بخش 6ها و  موسسات آموزش عالي کشور به دانشگاه

که  يجشنواره هایو ای ت بين خوابگاهي، بين دانشکدهشامل )مسابقات درون خوابگاهي، مسابقا درون دانشگاهي: مسابقات -1-2
 گردد . برگزار ميو موسسه آموزش عالي های مختلف در هر دانشگاه به مناسبت

ها و مؤسسات آموزش عالي در سطح استان های دانشگاهشامل مسابقاتي است که با شرکت تيم :و منطقه ای استانيمسابقات  -2-2     
  گردد.مجوار ومنطقه ای برگزار ميهای هیا استان

 ها و موسسات آموزش عاليهای ورزشي دانشگاها حضور تيممجموعه مسابقاتي است که بشامل :  کشوری مسابقات قهرماني -3-2
 شود .برگزار مي سراسریو  ایسراسر کشور و به صورت تك رشته

ات دانشگاهها و موسسبا حضور تيم های ورزشي المپيادهای ورزشي کشوری: شامل مسابقاتي است که بصورت چند رشته ای  -4-2
 سراسر کشور برگزار مي شود. آموزش عالي

برگزار  ردر داخل کشو های داخليهای کشورهای خارجي و تيمشود که با حضور تيمبه مسابقاتي اطالق مي :الملليمسابقات بين -5-2
 گردد.مي

اطالق مي شود که به منظور آماده سازی و تشکيل  و عملياتي به برنامه ها و مسابقات :اردوهای آمادگي و مسابقات تدارکاتي -6-2
 مي شودو انجام ملي دانشجویي کشور برگزار تيم های 

 گردد.های ذیل پرداخت مي( و براساس شاخص9 تا 1ولامسابقات برابر )جد کادر فني و اجرایيالزحمه حق (2 ماده

 تعداد جلسات یا تعداد مسابقات بر حسب نوع رشته ورزشي -1

 درجه داوری -2

 ليت یا وظيفه تعيين شده در کادر فني، اجرایينوع مسئو -3

 سطح برگزاری مسابقات -4

باشد. ي در سطوح مختلف به عهده ميزبان ميمسابقات ورزش فني و اجرایيزميني کادر  بليط رفت و برگشت هوایي یاتهيه هزینه ( 3 ماده

مبلغ و ریال  4000مبلغ  برگشت یارفت هر کيلومتر  باشد به ازاءپذیر نامکان و فاکتور ارایه بليط  و هزینه غذا بایاب و ذها برای چنانچه
 .خواهد بودپرداخت  قابل غذا یك وعدهریال بابت  000/600

هر وعده وعده غذایي ) 2کيلومتر  500کيلومتر یك وعده غذایي و باالی  500در هر مسییير رفت و برگشییت تا مسییافت   : 1تبصرر ه 

 پرداخت مي شود.ریال(  000/600

ریال به عنوان هزینه ایاب  000/500کيلومتر، روزانه مبلغ  80برای عوامل فني و اجرایي مسابقات داخل استان در مسافت زیر: 2تبص ه 

 و ذهاب پرداخت مي گردد.

 

 

 

 
 



 تامين) د.باشمي ميزبانبه عهده  برگزاری مسابقاتطول اجرایي برگزاری مسابقات ورزشي در  و اسکان و تغذیه کادر داوریمحل مين أت( 4 ماده

 .(شوداسکان شامل افراد بومي نمي محل

ستي،    الزحمه کادر حق( 5 ماده شته  و فنيسرپر ست و حق الزحمه هریك از       های اجتماعي و انفرادی اجرایي ر شته های زیر ا شامل ر

محاسییبه و پرداخت ذیل این ماده  9تا  1جداول  مبالغ مندرج در براسییاسعوامل اجرایي شییامل سییرپرسییتي، فني و اجرایي حسییب مورد 
 گردد.مي

 :هاي اجتماعيرشته
 واليبال ساحلي -فوتبال ساحلي -فوتسال –فوتبال  –هندبال  –بسکتبال  –واليبال 

 :هاي انف اديرشته
 –دووميداني –جودو –با اسیییلحه و کمانتيراندازی   –تکواندو –ميزرویتنيس –بدمينتون –آمادگي جسیییماني  –اسیییکواش –اسیییکي
 و ...   یاربردوزنه  –گلف –کوهنوردی –کشتي –کاراته –قایقراني -شطرنج  –شمشيربازی –سوارکاری –ژیمناستيك –سواریدوچرخه

درصد مبلغ جدول مربوطه محاسبه و  60در رشته واليبال ساحلي با توجه به شرایط خاص این رشته هر مسابقه بر مبنای : 3تبص ه 

 پرداخت مي شود.

 شود.پرداخت مي زیرساعت یك جلسه محاسبه و حق الزحمه مربوط طبق جداول 2های انفرادی هر برای رشته: 4تبص ه 

ص ه   سکتبال و هندبال و...( روزانه حداکثر   : 5تب سابقات تيمي )فوتبال، واليبال، ب ست  4در م شي و... حق  بازی در پ های داوری، خط، من

 بازی حق الزحمه ای تعلق نمي گيرد. چهارالزحمه پرداخت خواهد شد و برای بيش از 
 

 «الزحمه كادر داوري و فني مسابقات درون دانشگاهي  حق 1جدول شماره » 

 ه  جلسه –ریال -هاي انف اديرشته ه  بازي -ریال-هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

  537،240   595،320  داور بين المللي 1

  435،600   508،200  داور ملي 2

  377،520   421،080  درجه یكداور  3

  304،920   363،000  داور درجه دو 4

  275،880   290،400  داور درجه سه 5

  275،880   290،400  داوران خط،ميز و.... 6

 

 «الزحمه كادر داوري و فني مسابقات استاني و منطقه اي حق 2جدول شماره »

 / ه  جلسهریال-هاي انف اديرشته ه  بازي-ریال-هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

  624،360   755،040  داور بين المللي 1

  522،720   624،360  داور ملي 2

  406،560   522،720  درجه یك 3

  363،000   435،600  درجه دو 4

  304،920   363،000  درجه سه 5

  304،920   363،000  داوران خط،ميز و.... 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « و انتخابي تیم ملي دانشجویان كشور الزحمه كادر داوري و فني مسابقات قه ماني حق 3جدول شماره » 

  جلسه / ه ریال-انف ادي هايرشته / ه  بازيریال-هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

  798،600   1،689،600  درجه بين المللي 1

  682،440   1،504،800  درجه ملي 2

  566،280   1،267،200  درجه یك 3

  450،120   1،056،000  درجه دو 4

  333،960   871،200  درجه سه 5

  333،960   871،200  داوران خط،ميز و.... 6

 

 «الزحمه كادر داوري و فني المپیادهاي ورزشي كشور حق 4جدول شماره » 

 /ه  جلسه ریال-هاي انف اديرشته / ه  بازيریال-هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

  929،280   1،132،560  درجه بين المللي 1

  827،640   987،360  درجه ملي 2

  682،440   842،160  درجه یك 3

  537،240   696،960  درجه دو 4

  392،040   566،280  درجه سه 5

  392،040   566،280  داوران خط،ميز و.... 6

 

 «ي المللبینالزحمه كادر داوري و فني مسابقات  حق 5جدول شماره » 

 / ه  جلسهریال-هاي انف اديرشته / ه  بازيریال-هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

  1،016،400   1،176،120  الملليداور درجه بين 1

  900،240   1،059،960  داور درجه ملي 2

  682،440   929،280  داور درجه یك 3

  566،280   827،640  درجه دوداور  4

  493،680   696،960  داور درجه سه 5

  493،680   696،960  داوران خط،ميز و....  6

                   

 «الزحمه كادر داوري و فني جشنواره ورزش هاي همگاني كشور  حق  6جدول شماره » 

 /ه  جلسهریال-انف اديهاي رشته /ه  بازيریال-هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

  537،240   653،400  داور بين المللي 1

  479،160   566،280  داور ملي 2

  406،560   508،200  1داور درجه  3

  363،000   435،600  2داور درجه  4

  304،920   363،000  3داور درجه  5

  304،920   363،000  داوران خط،ميز و.... 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 «  كشور در سطوح مختلفمسابقات ادر اج ایي الزحمه ك حق 7جدول شماره » 

 عنوان ردیف
مسابقات درون  

 دانشگاهي
 ریال-)روزانه(

مسابقات چند جانبه 

 اياستاني و منطقه
 ریال-)روزانه(

جشنواره ها و مسابقات 

 قه ماني كشوري
 ریال-)روزانه(

 المپیاد ها

 ریال-)روزانه(

 يالمللبینمسابقات 

 ریال-)روزانه(

  3،920،400   3،368،640   2،816،880   1،873،080   929،280  سرپرست کل و اجرایي 1

2 
معاون اجرایي، فني و 

 فرهنگي
 871،200   1،408،440   2،584،560   3،078،240   3،630،000  

3 
سرپرست اجرایي مسابقات 

 ها()مسئولين انجمن
 827،640   1،408،440   2،337،720   2،816،880   3،368،640  

  2،250،600   1،698،840   1،408،440   943،800   696،960  ناظر اجرایي و فني 4

  2،802،360   2،250،600   1،873،080   1،190،640   827،640  سرپرست فني مسابقات 5

  1،873،080   1،698،840   1،408،440   943،800   580،800  هامسئولين کميته 6

  1،626،240   1،393،920   1،190،640   696،960   464،640  هااعضای کميته 7

سيون    پزشك 8 طبق تعرفه فدرا
 پزشکي

طبق تعرفییه فییدراسیییيون         طبق تعرفه فدراسيون پزشکي 
 پزشکي

 طبق تعرفه فدراسيون پزشکي  طبق تعرفه فدراسيون پزشکي 

سيون  طبق   پزشکيار 9 تعرفه فدرا
 پزشکي

طبق تعرفییه فییدراسیییيون         طبق تعرفه فدراسيون پزشکي 
 پزشکي

 طبق تعرفه فدراسيون پزشکي  طبق تعرفه فدراسيون پزشکي 

  11،877،360   987،360   827،640   696،960   -  مسئول خوابگاه 10

  1،408،440   1،393،920   1،190،640   929،280   580،800  مسئول دبيرخانه 11

  943،800   842،160   696،960   580،800   464،640  * سرپرست سالن 12

  813،120   696،960   580،800   464،640   464،640  * کادر خدماتي و پشتيباني 13

 مبلغ فوق اضافه خواهد شد. به %25چنانچه از پرسنل خارج از دانشگاه استفاده شود به ميزان  7جدول شماره  13و  12بندهای  :6 تبص ه
 

 «الزحمه ب گزاري اردوهاي تیم ملي دانشجویي  حق 8جدول شماره » 

 /روزانهریال-هاي اجتماعي و انف اديرشته عنوان ردیف

  2،439،360  سرپرست و مدیر تيم ملي 1

  1،219،680  سرپرست و مدیر اردو 2

  2،192،520  سرمربي 3

  1،887،600  مربي 4

  1،626،240  کمك مربي 5

 طبق تعرفه فدراسيون پزشکي  پزشك، فيزیوتراپ، ماساژور 6

  813،120  تدارکات تيم 7

  813،120  عوامل اجرایي اردو 8

 

 « مسابقات سطوح مختلف كشور اعزامي بهكادر فني و اج ایي تیم هاي ورزشي الزحمه  حق 9جدول شماره » 
مسابقات چند جانبه  عنوان ردیف

 استاني و منطقه اي

 ریال-)روزانه(

جشنواره ها و مسابقات 

 قه ماني كشور

 ریال-)روزانه(

 المپیادها

 ریال-)روزانه(

مسابقات بین المللي 

 )میزباني(

 ریال -)روزانه(

  2،032،800   1،785،960   1،785،960   1،478،400  سرپرست کاروان 1

  1،887،600   1،626،240   1،626،240   1،320،000  معاون کاروان 2

  1،887،600   1،452،000   1،452،000   1،188،000  سرپرست تيم 3

  2،192،520   1،452،000   1،452،000   1،188،000  سرمربي تيم 4

  1،887،600   1،306،800   1،306،800   1،029،600  کمك مربي 5

  1،887،600   1،626،240   1،626،240   1،320،000  نمایندگان استان/ دانشگاه/ فدراسيون 6

 

 

 



ص ه  سئوليت    : 7تب صورتيکه افراد دارای م شابه  جدول فوق  در در  سابقات  و همکاران م تعداد روزهای عالوه بر مقطع زماني برگزاری م

برگزاری مقام مسئول   نظراند، با داشته  برگزاری مسابقات فعاليت و شرایط  سازی و فراهم نمودن امکانات  ، آماده جهت هماهنگيبيشتری  
  . و پرداخت گرددمحاسبه الزحمه ایشان حقبر حسب نوع فعاليت و مدت زمان آن توان ميمسابقات 

سيون جهت اجرا ابالغ            (6ماده  سه فدرا سب با نرخ تورم تعدیل و پس از تایيد هيئت رئي ساله متنا صورت لزوم هر  ستورالعمل در  این د

 خواهد شد.
سابقات و فعاليت های ورزشي خواهند          شگاهها و مراکز آموزش عالي کشور حسب مورد ملزم به رعایت آن در برگزاری م صره: کليه دان تب

 بود.

فدراسيون ملي ورزش های دانشگاهي تصویب  هيأت رئيسه 12/03/1400در جلسه مورخ  تبصره7ماده و  7در  دستورالعملاین  (7ماده 

 برای اجرا به بخش های ورزش آموزش عالي کشور ابالغ گردید.و 

 
 
 

 
 
 

 
 

 




