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 مقدمه:

 

 موزش عاليآوسسات شي دانشجويان دانشگاه ها و مفرهنگي ورز رويدادهايبه هاي اعزامي كاروانو رهبري هدايت 

مور صص در اصاحب نفوذ و متخكارآزموده و امري الزم، ضروري و غيرقابل انكار است. بدين منظور فردي مجرب، 

تخاب انها گاهاز سوي دانش تيم ها و نفرات اعزاميجهت همراهي كاروان ن سرپرست كل اوتحت عنورزشي و مديريتي 

 ذيل را دنبال كند: وظايفرفع مشكالت و ابهامات دانشجويان بتواند  من تالش برايضمي گردد، تا 

 برگزاري قبل، حين و بعد از  كاروانرهبري و همراهي مستمر  هدايت ، -

 هماهنگي اتجلسانشجويان اعزامي از طريق برگزاري رفع ابهامات و مشكالت د -

القي بهداشتي، اخ بيان توصيه هاي ايمني،  كاروان و توجيه اعضايبرگزاري جلسه هماهنگي قبل از اعزام براي  -

 و انضباطي 

ه بربوط متالش مسئوالنه جهت پي گيري امور مرتبط با اعضاي كاروان تحت سرپرستي در كليه حوزه هاي  -

 المپياد

 هاي دانشگاه ميزبان زحمات و تالشتقدير از براي  اعضاو سپاس در  قدردانيايجاد روحيه  -

 .برگزاري ايام در طولاعضا وحدت و رفع هر گونه اختالف بين  صميمت ،ايجاد ح براي بير صحيااتخاذ تد -

 .مسائل و مشكالت غيرمترقبهصبر و بردباري در مقابل  دعوت دانشجويان به سعه صدر ، -

  زگشتو با حضور در اردو، عزيمتايام نظارت و كنترل مستمر بر رفتار و اعمال دانشجويان در طول  -

 برگزاري  ايامي و معنوي در مسائل اخالقي، فرهنگ ترويج و تبليغ -

 كاروانايجاد روحيه وفاق، همدلي و همكاري  جمعي بين اعضاي  -

  توجيه اعضاي كاروان در -

 خصوص رعايت شئونات اخالقي و ديني در تمام مراحل اعزام -

 اشد.مي ب محولهسرپرست كاروان به عنوان نماينده تام االختيار رييس دانشگاه بوده و پاسخگوي وظايف  -

اهداف  وخش بوده ثمرب المپياداين اميد است كه رعايت موارد فوق بتواند در اجراي هر چه باشكوه تر و جذابتر 

 دانشگاه ها را تحقق بخشد. يورزش -فرهنگي

 

 …ان شاء ا
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 شرح وظايف سرپرستان كل:

نشگاه ابه دكاروان  و در حين مراجعتاري زمان برگز ،حين اعزام ،مرحله قبل از اعزام 4در  كاروانوظايف سرپرست 

 :به شرح زير مي باشد

 

 عزاماز اوظايف سرپرستان كل قبل  -الف

 آگاهي كامل از آئين نامه عمومي و انضباطي -1

ه نحو، اماكن برگزاري مسابقات ،الزم از دانشگاه میزبان در مورد آدرس محل اقامت اتكسب اطالع -2

عداد اعت ورود و تس اعزام، نحوه اياب و ذهاب، مسیر حركت ، زمان پذيرش و ارائه اطالعات در خصوص

 جهت هماهنگي هاي الزم به دانشگاه میزبانورزشكاران 

 اري برگزهاي الزم در طول ان به منظور ارائه توصيهو ورزشكار انهماهنگي با مربي برگزاري جلسات -3

 قات در طول مساباعضاي كاروان  مورد نياز تهيه لوازم فردياطمينان از  -4

 بقهتنخواه متناسب با تعداد اعضاي كاروان، مسافت مسافرت و طول ايام برگزاري مساهمراه داشتن  -5

 در طول مسافرتاعضاي كاروان  نظارت بر كيفيت تغذيه -6

بعد  متناسب با وانتقال كاروان با رعايت مسائل ايمني  برايمناسب برنامه ريزي  و حركت دقيق مسير شناسايي  -7

 مان مناسب ورود به دهكده بازيهامسافت و تنظيم ز

لوازم شخصي مانند )ملحفه، دمپايي و  كفش ورزشي و -ساك -البسه از جملهلوازم ضروري  پیش بیني -8

 آن ها به دانشجويان  به موقع تحويل..( 

 المپياد به آدرس از طريق سايت  برگزاريگيري مستمر كليه امور كسب اطالعات و تعقيب و پي -9

.iut.ac.ir/fa3https://olympiad  سازمان امور دانشجويان تربيت بدنيو سايت اداره كل 

الي هاي ارس مطابق دستورالعملشركت كننده  دانشجويانبراي كليه  و گواهي سالمت معتبربيمه ورزشي  تهيه -10

 از سوي ستاد برگزاري

 كسع ك قطعهيبه ترم تحصيلي جاري همراه با  از دانشجويان مربوط اساييشنكارت و  ارت دانشجوييك دريافت -11

 جهت پذيرش قطعيامضاء  5و تهيه برگه 

 قع ضروريا در مواآن ه به منظور برقراري ارتباط با  كليه اعضاي كارواناز ضروري دريافت آدرس و شماره تلفن  -12

 ي اجتماعي منطقهميزبان و نيز ويژگيهاي فرهنگ آشنايي با جغرافياي دانشگاه -13

 اخذ شماره تماس هاي ضروري مرتبط با حوزه هاي مختلف ستاد برگزاري قبل از حركت كاروان -14

 راه اندازي سيستم ارتباط داخلي با كليه اعضاي كاروان براي مواقع ضروري و اضطراري -15

 

 

https://olympiad3.iut.ac.ir/fa
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 در حین اعزام ان كلوظايف سرپرست -ب

ن پرستان و مربياسربا همكاري  اعضاي كاروان همدلي بين  وفاق وتالش در جهت حفظ انسجام تيمي و توسعه  -1

 هاي اعزاميتيم

اركت و دانشجويان احساس مشاعضا و قسيم كار دوستانه بين افراد كاروان در حين اعزام، به نحوي كه همه ت -2

 همكاري نمايند.

 ...و  كاروان در تمام طول سفرنظارت مستمر سرپرستان كل  -3

 ا وسيله نقليه مورد نظر دانشگاه ب كاروان اعزام جهت برنامه ريزي -4

 عايت پوشش مناسب براساس شئونات نظام مقدس جمهوري اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است.ر -5

 

 در ايام برگزاري مسابقات كل وظايف سرپرست -ج

 .هشدها و ضوابط اعالم هت آگاهي از آخرين اطالعيهجارتباط مستمر با ستاد برگزاري  -

 نضباطيآگاهي و مطالعه كامل آئين نامه عمومي و ا -

و  يت احترامبا رعا پرست تيم مسئول اعمال ورزشكاران و همراهان تيم مي باشد. مسئوليت كنترل و هدايت آن هاسر -

 گيرد. قاطعيت و اولويت صورت

 تشكيل مي گردد.اري مسابقات در ايام برگز ستاد برگزاري المپيادشركت در جلساتي كه از سوي  -

زبان در انشگاه ميكه از سوي ددر كليه برنامه هايي اعضاي كاروان جهت شركت دادن و همكاري با ستاد برگزاري تالش 

 نظر گرفته شده است.

 تغذيه ورزشكاران تيم پيگيري امور  -

 تاكيد بر تواضع دانشجويان در صورت برد تيم و خويشتن داري در صورت باخت -

 مبني بر تامين نيازهاي روزانه اعضاي تيم در حد مقدورات اناست مربيفراهم نمودن درخو -

 ان در مورد كنترل ورزشكاران.همكاري و هماهنگي با مربي -

تا حصول  ي گيريپو  پزشك و مراقبت هاي الزم در صورت نياز آسيب ديده به درمانگاه ،رساندن به موقع ورزشكار  -

 نتيجه

 ين برگزارمسئول مربيان و همراهان تيم در برابر كل از سوي ورزشكاران ،هر گونه مش سرپرست بايد هنگام بروز -

 باشد.مي كننده مسابقات، پاسخگو 

ط د فقنباش داشته تيم به مسائل فني يا غير فني اعتراضي ن برگزاري مسابقات هر يك از اعضايدر صورتيكه در حي -

 مي تواند بازگو كننده باشند. تيم رشته مربوطه سرپرست و مربي

حل مه ها و م، برنااطالع فوري از آدرس اماكن مرتبط با برگزاري اعم از سلف سرويس، درمانگاه، سالن هاي ورزشي -

 وانعضاي كارحركت آنها و ابالغ آن به ا، محل استقرار وسايل نقليه و برنامه  اجراي فعاليت هاي همگاني

 نه روز دردت شبان دسترسي به ايشان در تمام محضور تمام وقت در ايام برگزاري در كنار اعضاي كاروان و امكا -

 سريع ترين زمان فراهم باشد.



 6 

 حین مراجعت به دانشگاهكل وظايف سرپرست  -د

يزباني طي مت ارزيابي مثبت از رود در صوــــشيه ميــه لحاظ ترويج روحيه قدرشناسي در بين دانشجويان توصب -1

 د.ن تشكر شوميزبا رسيده است از مسئولين و دست اندركاران دانشگاه اي كتبي كه به امضاء كليه اعضاي كاروانهنام

 يم به طور امانت دريافت شده است.تبراي رفاه  يلي كه از دانشگاه ميزبان ،تحويل كليه وسا -2

 تحويل كارت دانشجويي به اعضاي تيم -3

 دانشگاه در صورت كسب مقام مسئولينتحويل كاپ و حكم تيمي به  -4

 نقاط قوت و ضعف تيم اعزامي جلسه با دانشجويان و تحليل برگزاري -5

 تبوعمارائه گزارش به مدير تربيت بدني دانشگاه  -6

 

 

 

 


