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 مق مه
 و فکار   قاوا   تقویا   بارا   هساتنگ   بهتار  فاردا   سااننگاان  و جامعا   هار  معناو   نیروهاا   دانشجویان        

 در ورنشای  فرهنگای  هاا  فعالیا   اساتر   و تعمای   باا  بایاگ  آناان  شاادابی  و نشاا   حفا   و دانشجویان جسمی

هاا   تاش   در نهفتا   پویاایی  و رشاگ   .برداشا  قاگ   کشاور  سااننگای  و فرهنگای  و علمای  بالناگای  جها  

 مقاگ   حیطا   با   وقتای  رساال   ایا   .اسا   آدمای  روحای  و جسامی  تربیا   اصالی  هاا  مؤلف  ورنشی فرهنگی

 .کنگمی پیگا مضاعف اهمیتی ساننگه  کانون ای  منزل  و نقش دلیل ب   رسگمی دانشگاه

. دارد دانشاگاهیان  و دانشاجویان  انجملا   جامعا   افاراد  نناگای  ابعااد  در مهمای  جایگااه  ورن  امارونه          

   .اسا  ساان  انساان  و پارور   آماون    فراغا    اوقاا   ساان بهینا   هماگلی   ساشمتی   نشاا    عامال  ورن 

 آناان  روحای  و جسامی  نشاا   و تمرکاز  منظاور با   سانی  هاا  ااروه  هم  برا  ماشینی دنیا  در ورن  ب  پرداخت 

فیزیولاوییکی نیاان با  جنا ش و حرکا  دارد       اننظار انساان   .رودمای  شامار  با   امارونه  نناگای  جگ  ضروریا  ان

انساانی و اخشقاای و اباازار  باارا    هااا ارن حاااو   هاااباان  و باان  جاازه مهاا  ایا  جناا ش و حرکاا  اساا .   

تمااعی خاود نیاان با      انتقال عقایگ  فرهنگ و تمگن ان نسلی با  نسال دیگار هساتنگ. انساان بارا  رشاگ اهنای و اج        

 تفکر دارد و بان  خمیرمایۀ تفکر اس . 

و تاممی  و تربیا  نیارو  انساانی ساال        ساان نمینا   عناوان با    باگنی و ورن   یا در ای  راستا توج  ب  توساع  ترب 

ایجااد ساشمتی جسامی  روحای       منظاور با  و تفریحاا  ساال     هاا باان     ورن با    تار خاا  تنگرس   و توجا   

قشاار فرهیهتاا  و  ویاا هباا عااایفی و محیطاای سااال  و بانشااا  ان یرفاای دیگاار  ان نیانهااا  هماا  آحاااد جامعاا     

 دانشگاهی اس . سانآینگه
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 اه اف:
و ورن  ان یریق ترویج  شاهگ و ایثارار حف  و ارتقا  سشمتی و ایجاد نشا  و شادابی در بی  دانشجویان -

 اسشمی  ملی و اخشقی. ها ارن فعال با رعای   ننگای

 شاهگ و ایثاراردانشجویان  فراغ  اوقا  سان غنی و دهیجه  -

 و هافعالی  اجرا  در دانشجویان آمون  عالی و دانشگاهی و موسسا  مساعگ  افزایش و مشارک  جلب -

 .و قهرمانی  ورنشی رویگادها 

 .شاهگ و ایثارار انیدانشجو بی  در همکار  روحی  و هم ستگی و همگلی اتحاد  ایجاد -

 شاهگ و ایثارار.دانشجویان ورنشکار  بی  در  سال  رقاب  توسع   و انگیزه ایجاد -

 .شاهگ و ایثاراردانشجویان  در بی  هاآن توسع  و رشگ نمین  بسترسان  و ورنشی استعگادها  شناسایی -

در بی   منزل  عز  و احسا  خودباور   روحی  تقوی  ورنشی  ها فعالی  استمرار جه  انگیزه ایجاد -

 .شاهگ و ایثارار یاندانشجو

شاهگ دانشجویان  در بی  پهلوانی و جوانمرد  روحی  آمون  و سال  عقل پرور  کنار در سال  جس  پرور  -

 .و ایثارار

در  آمادای عگ  ان ناشی ها بیمار  ب  ابتش وکاهش جسمانی آمادای و عروقی و قل ی ها توانمنگ  افزایش -

 .شاهگ و ایثاراردانشجویان  بی 

 

 

 اصفهان)دختران( و صنعتی اصفهان)پسران( ها  دانشگاه  :مکا  برگزاري

 شهریور 6لغای   مرداد 29دختران:  :زما  پیشنهادي برگزاري

 شهریور 6لغای   مرداد 29پسران:                                             
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 :رشته هاي ورزش  پیشنهادي 
 

 شنا   بگمینتون  تنیس رو  میز  دو و میگانی شطرنج وفوتسالپسران: والی ال  

 شنا   بگمینتون  تنیس رو  میز  دو و میگانی شطرنج وفوتسال والی ال دختران: 

    دانشااگاه میزبااان در م لااه هزیناا  برااازار  المریاااد براسااا  قاارارداد مااالی باای  سااانمان امااور دانشااجویان و

 بنگها  منگرج براسا  نفر رون محاس   خواهگ شگ.

 

 

   ورود تی  ها    * افتتاحی = =خروج تی  ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1401دانشگاه اصفها  )تابستا  -ج ول ااام برگزاري مسابقات سومین المپیاد فرهنگ  ورزش  دانشوواا  دختر شاه  و ااثارگر   

ایام              

                        رشته

         

1روز   

مرداد 29  

 شنبه

2 روز  

مرداد 30  

 یکشنبه

3روز   

مرداد 31  

 دوشنبه

4روز   

شهریور 1  

 سه شنبه

5روز   

شهریور 2  

 چهارشنبه

6روز   

شهریور 3  

 پنج شنبه

7روز   

شهریور 4  

 جمعه

8روز   

شهریور 5  

 شنبه

9روز   

شهریور 6  

 یکشنبه

 مکان برگزاری

 سالن ورزشی شهيد بهراميان          فوتسال

 سالن ورزشی شهيد نيلفروش زاده          واليبال

 سالن ورزشی حجاب          تنيس روی ميز

 پيست زمين چمن شماره یک          دو و ميدانی

 استخر دانشگاه          شنا

 سالن ورزشی حجاب          بدمينتون

 دانشگاه اصفهان          شطرنج
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   ورود تی  ها    *افتتاحی =خروج تی  ها =

(1401دانشگاه صنعت  اصفها )تابستا   -ج ول ااام برگزاري مسابقات سومین المپیاد فرهنگ  ورزش  دانشوواا  پسر شاه  و ااثارگر  

ایام              

                    رشته   

          

1روز   

مرداد 29  

 شنبه

2روز   

مرداد 30  

 یکشنبه

3روز   

مرداد 31  

 دوشنبه

4روز   

شهریور 1  

 سه شنبه

5روز   

شهریور 2  

 چهارشنبه

6روز   

شهریور 3  

 پنج شنبه

7روز   

شهریور 4  

 جمعه

8روز   

شهریور 5  

 شنبه

9روز   

شهریور 6  

 یکشنبه

 مکان برگزاری

          فوتسال
1سالن ورزشی شماره   

 )شهيد سليمانی(

          واليبال
2سالن ورزشی شماره   

حججی()شهيد   

 استخر دانشگاه          شنا

 آکادمی تنيس روی ميز دانشگاه          تنيس روی ميز

ی دانشگاهدانيدو و م ستيپ          دو و ميدانی  

 بدمينتون
 

        
1سالن ورزشی شماره   

 )شهيد سليمانی(

 سالن شطرنج )هتل دانشگاه(          شطرنج
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کشور عال  آموزش موسسات و هادانشگاه شاه  و ااثارگر دانشوواا  ورزش  فرهنگ  المپیاد ینسوم تشکیالت  ارتچ  

 

کل المپيادسرپرست   

دانشجویی دانشگاه ميزبان( )معاون  

ی المپيادیدبيرکل اجرا  

 )مدیر تربيت بدنی دانشگاه ميزبان(

 معاونت اجرایی معاونت فرهنگی معاونت فنی
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حمایتی و پشتيبانی شورای  

ز 
هي
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ه ت
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ی
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ن
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عالی تشکيالتیشورای   
 نهاد مسئول) ناظرعالی

 رهبری معظم مقام نمایندگی

(دانشگاه در  

 سرپرست عالی المپياد

يزبان(م )رئيس دانشگاه  

 کميته ارزیابی و پژوهشهای علمی

 کميته حراست و انتظامات

 کميته امور مالی و تدارکات

افتتاحيه و اختتاميهکميته   

حمایتی و نظارتی ستاد  

اداره کل شاهد و ایثارگر -اداره کل تربيت بدنی  

ی
طلب

داو
ه 

ميت
 ک
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 شوراي عال  تشکیالت  
تشااکیشتی بااا سااایر اراااان هااا  شااورا  عااالی و همکااار  ان همفکاار   منااگ و بهااره باا  منظااور سیاسااتگ ار 

 اردد.می تشکیل ترکیب نیر

 ( معاون ونیر و رئیس سانمان امور دانشجویان1

 معاون ونیر بهگاش   درمان و آمون  پزشکی (2

 معاون ونیر ارت ایا  و فناور  ایشعا  (3

 معاون ونیر راه و شهرسان   (4

 معاون ونیر جهاد کشاورن   (5

 ر و رفاه اجتماعیمعاون ونیر تعاون  کا (6

 معاون ونیر صنع   معگن و تجار  (7

 معاون ونیرکشور (8

 معاون ونیر ورن  و جوانان (9

 معاون سانمان صگا و سیما جمهور  اسشمی ایران  (10

 معاون سانمان میراث فرهنگی  صنایع دستی و اردشگر    (11

 دبیر کل کمیت  ملی المریك  (12

 استانگار استان میزبان   (13

 داخل سانمان امور دانشجویانمعاون امور دانشجویان  (14

 مگیرکل تربی  بگنی سانمان امور دانشجویان  (15

 مگیر تربی  بگنی دانشگاه میزبان)دبیر کل اجرایی المریاد(  (16

 معاون فرهنگی ونار  علو   تحقیقا  و فناور    (17

 معاون تربی  بگنی و تنگرستی ونار  آمون  و پرور   (18

 نرئیس جمعی  هشل احمر جمهور  اسشمی ایرا  (19

 شهردار شهر میزبان   (20

 رئیس دانشگاه میزبان  (21

 میزبان دانشگاهدرنهاد نماینگای مقا  معظ  ره ر  مسئول  (22

 مگیر عامل خ رازار  جمهور  اسشمی ایران )ایرنا(  (23

 سردبیر سرویس ورنشی خ رازار  ها  (24
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 شوراي حماات  و پشتیبان  المپیاد
منظاور ایجااد همااهنگی بای  دساتگاه هاا و ساانمان هاا           ای  شورا ب  ریاس  اساتانگار محتار  اساتان میزباان با      

 ایربط مستقر در شهرها  میزبان تشکیل می اردد و اعضاه آن ب  شرح نیر اس .

 استانگار استان میزبان )رئیس( -1

 (سرپرس  عالی المریادرئیس دانشگاه میزبان ) -2

 (سرپرس  کل المریادمعاون دانشجویی دانشگاه میزبان) -3

 دانشگاه علو  پزشکی شهر میزبانرئیس  -4

 شهردار شهر میزبان -5

 رئیس سانمان آمون  و پرور  استان میزبان -6

 فرمانگه نیرو  انتظامی استان میزبان -7

 رئیس سانمان صگا و سیما  مرکز استان میزبان -8

 مگیر کل ارشاد استان میزبان -9

 مگیر کل تربی  بگنی استان میزبان -10

 شرک  مهابرا  استان میزبانمگیر عامل  -11

 رئیس جمعی  هشل احمر استان میزبان -12

 مگیر عامل برق منطق  ا  استان میزبان -13

 مگیر کل تربی  بگنی سانمان امور دانشجویان  -14

 ها  بزرگ صنعتی در استان میزبان مگیران عامل شرک  -15

 میزبانمگیر کل میراث فرهنگی  صنایع دستی و اردشگر  استان  -16

 مگیر عامل شرک  واحگ اتوبوسرانی استان میزبان -17

 مسئولی  حراس  دانشگاه میزبان -18

 (دبیر کل اجرایی المریادمگیر تربی  بگنی دانشگاه میزبان)  -19

 روسا  مراکز اوریانس شهر میزبان -20

 معاون  راهنمایی و راننگای نیرو  انتظامی استان میزبان -21
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 المپیاد: ستاد برگزاري
 اردد.ای  ستاد برازار  ب  منظور پیگیر  مستمر امور و اجرا  مطلوب المریاد با ترکیب نیر تشکیل می

 (رئیس دانشگاه میزبان) سرپرس  عالی المریاد -

 (معاون دانشجویی دانشگاه میزبانسرپرس  کل المریاد )  -

 (مگیر تربی  بگنی دانشگاه میزباناجرایی )دبیر کل  -

 یا عنوان مشاب  شاهگ و ایثارارمگیر کل دانشجویان  -

 معاون اجرایی  -

  معاون فرهنگی -

 مسئولی  کمیت  ها  مستقل  -

رئایس دانشاگاه میزباان مای باشاگ کا  مسائولی  تشاکیل ساتاد براازار  و حسا  انجاا               سرپرس  عاالی المریااد  

 امور را نیز ب  عهگه خواهگ داش . 

با  عهاگه دانشاگاه    تشاکیشتی  نماودار  اجرایای  فرهنگای وکمیتا  هاا  مساتقل و ... مطاابق       هاا   معاون مسئولی  

 میزبان می باشگ.

 ستاد حماات و نظارت  
ستاد نظار  و حمای  ان سو  ساانمان اماور دانشاجویان با  منظاور نیال با  اهاگاش تعیای  شاگه بارا  براازار              

هاا و همننای  حمایا  ان    ایاگ و مسائولی  نظاار   ره ار  و ارنشایابی کلیا  برناما        المریاد  انجاا  ويیفا  مای نم   

 برازار  را ب  عهگه خواهگ داش . و اعضا  آن ب  شرح نیر اس :

 رئیس ستاد ) مگیرکل تربی  بگنی سانمان امور دانشجویان( -

 دبیر ستاد )معاون اداره کل تربی  بگنی سانمان امور دانشجویان(  -

 نی المریادمعاون ف -

 ناير فنی المریاد -

 ناير روابط عمومی و امور فرهنگی المریاد -

 ناير مالی المریاد -

 ناير پ یر  المریاد -

 ناير ارنیابی -

نظار  و حمایا  بار اجارا  المریااد فرهنگای ورنشای بار عهاگه ساانمان اماور دانشاجویان مای باشاگ  اداره کال               

در بهاش دختاران و پساران مسائولی  براازار  مساابقا  و نظاار         تربی  بگنی ونار  باا تعیای  معاونا  فنای     

 دار خواهگ بود. بر امور فنی المریاد را عهگه
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 اهم وظااف معاونت فن  
معاون فنی یی ابشغای ان ساو  ساتاد حماایتی و نظاارتی المریااد باا همکاار  روساا  انجما  هاا  ورنشای کا               

مساابقا  و نظاار  بار اماور فنای المریااد را باا وياایف نیار عهاگه           در المریاد حضور دارناگ  مسائولی  براازار     

 دار خواهگ بود:

 باندیگ ان امکانا  فنی برازار  دانشگاه میزبان و ارائ  ازار  ب  اداره کل -

در خصاو  تاگوی  و ارساال آئای  ناما  مقاررا  عماومی و فنای مساابقا  در          هاا  انجما  با مسائولی   همکار  -

 هر رشت 

هاا  ورنشای و هیاا  هاا  ورنشای رشات  هاا  براازار  در خصاو  اعازا  داوران           هماهنگی باا فگراسایون   -

 و هماهنگی ان یریق دانشگاه میزبان 

هاا  مهتلاف با  منظاور ارائا  خاگما  فنای و در اختیاار         جلب حمای  ادارا  تربیا  باگنی نهادهاا و ساانمان     -

 ا اشت  اماک  ورنشی مناسب

یص نقااایص اماااک  ورنشاای و انعکااا  آنهااا باا  معاوناا  تجهیااز و بهسااان  اماااک     تااش  در جهاا  تشااه  -

 ورنشی در خصو  رفع آنها

 همکار  مستمر و مگاو  با بهش روابط عمومی در خصو  رسیگن ب  موقع اخ ار مربو  ب  مسابقا  -

 وق برنام ریز  برا  شرک  در مراس  فاعش  اوقا  فراغ  تی  ها ب  معاون  فرهنگی جه  برنام  -

 ها  حق الزحم  عوامل فنی برآورد نس ی اعت ارا  الن  و تائیگ لیس  -

 تاییگ نتایج رونان  رشت  ها  برازار  برا  ارای  ب  کمیت  انتشار بولت  -

 ارائ  ازار  فنی مسابقا  در پایان دوره ب  اداره کل تربی  بگنی سانمان امور دانشجویان  -

و کمیتا   کمیتا  انضا ایی    هاا  ورنشای  کمیتا  پا یر     مل: کمیت  فنی و اماور انجما   کمیت  ها  ای  معاون  شا

 اس  ک  ويایف آنها ب  تفکیك ع ارتنگ ان:  داویل ی  ورنشی

 های ورزشی کميته فنی و امور انجمن )1

هاا  ورنشای باا همااهنگی معاونا       هاا  ورنشای ان ترکیاب روساا  مهتلاف انجما       کمیت  فنی و اماور انجما   

 عهگه دار ويایف ایل خواهگ بود.فنی 

 ان شروع مسابقا  ق ل ورنشی  ها و اماک باندیگ ان محل مسابق   سال  -

 ها ان نظر تجهیزا  و وسایل ورنشی ق ل ان برازار  ب  معاون  فنیازار  نواقص فنی سال  -

 تعیی  سرپرس  فنی  داوران مسابق  و عوامل برازار  مسابقا  هر رشت   -

 و حک  قهرمانی هر رشت  بینی و اعش  وسایل و اقش  مورد نیان برا  مراس  اختتا  مثل کاپ  مگال  پیش -

 هماهنگی با روابط عمومی در خصو  ارسال آخری  نتایج مسابقا  هر رشت   -
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 و خصوصیا  اخشقی ورنشکاران فرهنگی با رعای  مسائل  مسابقا برازار  شایست   -

 تش  در جه  ارتقاه سطح کیفی بان  ها و معرفی بانیکنان برتر در هر رشت  ورنشی ب  معاون  فنی  -

هااا  قهرمااان در المریاااد رشاات  هااا  اروهاای و انفااراد  و ارائاا  آن باا   ث اا  نتااایج روناناا  و تعیاای  دانشااگاه  -

 رابطی  خ ر  برا  ارائ  ب  معاون  فنی و روابط عمومی 

 

 ( کميته پذیرش2

 انجام تشریفات مربوط به پذیرش فنی 

فرهنگاای   –هااا  دانشااگاه شاارک  کننااگه کاا  باا  امضاااه معاااونی  دانشااجویی   دریافاا  آل ااو  عکااس دار تاای  -

 معاون آمونشی و مگیر تربی  بگنی دانشگاه رسیگه باشگ.

مربااو   دریافا  اصاال کااار  دانشااجویی و مطابقاا  آن بااا اساامی منااگرج در معرفاای ناماا  و بررساای بر سااب   -

 ب  ث   نا  در تر  جار 

 دریاف  اواهی اشتغال ب  تحصیل عکسگار و مطابق  آن با کار  دانشجویی - 

 تط یق عکس کار  دانشجویی و کار  شرک  در مسابقا  -

 بررسی و دریاف  بیم  ورنشی و اواهی نام  تنگرستی  -

 صگور کار  شناسایی و الصاق عکس -

 ( کميته انضباطی3

 ایی ان افراد نیر تشکیل می اردد:کمیت  انض 

 مگیر کل تربی  بگنی سانمان امور دانشجویان -

 معاون  فنی المریاد  -

 معاون فنی و امور ورن  اداره کل تربی  بگنی  -

 رئیس انجم  ورنشی یا سرپرس  فنی مسابقا  رشت  ایربط -

 30بایساا  حااگاکثر المریاااد ماایاعتراضااا  مطااابق منااگرجا  راهنمااا  فناای و عمااومی مسااابقا   هاااردهمی    

 ناننا  موضاوعی در کمیتا  فنای      دقیق  پس ان پایان مسابقا  توسط سرپرسا  تای  با  کمیتا  فنای تسالی  ااردد.       

مسااابقا  حاال و فصاال نگااردد  کمیتاا  انضاا ایی مساائولی  بررساای و اعااش  نظاار اعتراضااا  وارده را در اساارع   

 وق  ب  عهگه دارد.

 ان: ويایف کمیت  انض ایی ع ارتس 

 بررسی نام  اعتراضی  سرپرس  تی  معترض ب  همراه م له تعیی  شگه -

 تشکیل جلس  و استماع نظرا  سرپرس  یا مربی تی  ورنشی رشت  ایربط -

 اعش  اتهاا تصمی  نهایی کمیت  انض ایی ب  صور  مکتوب ب  دانشگاه ایربط -
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 ( کميته داوطلبی :4

 پیش بینی شگه مورد نیان در هر کمیت   وسامانگهی آنان جمع آور  آمار تعگاد نیروها  داویلب -

  ها در خصو  تعگاد نیروها  مورد نیان مشارک  کننگه و شرح ويایف آنانهماهنگی با مسئولی  کمیت  -

 دست  بنگ  دانشجویان و نیروها  داویلب براسا  تهصص و توانمنگ  آنان  -

 هالف بر اسا  تهصص و تواناییها  مهتتونیع نیروها  داویلب دانشجویی در کمیت  -

 دریاف  ازار  رونان  ان نیروها  داویلب در پایان رون  -

 تشکیل جلسا  در صور  لزو  در جه  اصشح و پیش رد امور رونمره و شرح ويایف محول  -

 جمع آور   استهراج و معرفی نیروها  داویلب برتر در حی  برازار  مسابقا   -

 یلب در پایان برازار  مسابقا  تقگیر و تشکر ان نیروها  داو -

 

 *اهم وظااف معاونت اجراا  
 تعیی  افراد ایصشح و توانمنگ و با تجرب  ب  عنوان روسا  کمیت  ها  تح  پوشش -

 تنظی  برنام  ها  هر یك ان کمیت  ها و ابشغ ب  آنها با توج  ب  استر  امور ای  بهش -

 پیش بینی اعت ارا  الن  برا  اجرا  برنام  ها  مطلوب درخصو  ای  بهش اجرایی  -

 نظار  مگاو  بر اجرا  امور کمیت  ها  تح  پوشش  -

 ایجاد هماهنگی بی  کمیت  ها  ای  بهش و نیز معاون  ها  دیگر المریاد -

 مکار  مسئولی  هر واحگهگای  امور و بررسی مشکش  و مسائل ای  بهش و سعی در رفع آن با ه -

واحگها  تح  پوشش ای  معاون  شاامل کمیتا  هاا  )اماور نقلیا  و ترابار   اساکان و اماور خوابگااه هاا             -

 کمیتا   ورنشای و  امااک   و هاا ساال   ریاز   برناما   کمیتا    بهگاش  و امور درمان  تغ ی  و امور سالف سارویس  

 گا  ان آنها ب  تفکیك ب  شرح نیر اس .( می باشگ ک  ويایف هر کورنشی اماک  بهسان  و تجهیز

 

 کميته تغذیه و امور سلف سرویس( 1

 تعیی  و آماده سان  محل مناسب برا  تغ ی  دانشجویان شرک  کننگه و سایر افراد حاضر در اردو -

 تنظی  برنام  غ ایی مناسب در یول برازار  مسابقا  و نظار  بر اجرا  دقیق آن -

 نیان مواد غ ایی و هماهنگی با کمیت  تگارکا  ب  منظور تهی  ب  موقع آنهاپیش بینی اقش  مورد  -

تهی  فیش غ ا و تونیع آن هنگاا  پا یر  تای  هاا با  تناساب تعاگاد و ایاا  بارا  اعضااه  هار کااروان پا یر                -

 شگه

 تنظی  و اعش  برنام  اوقا  صرش غ ا ب  مسئولی  تی  ها و ورنشکاران -

 هگاش  آشرزخان    سلف سرویس و افراد تح  پوشش نظار  بر نظاف  و ب -
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 کاهش یا افزایش آمار غ ایی رونان  با توج  ب  تغییرا  نفرا  حاضر در اردو -

 نظار  بر نحوه تهی   ی خ و تونیع غ ا و تاکیگ بر سرویس دهی مناسب و عزتمنگان  ب  دانشجویان -

 سااال  هااا  غاا ا  داوران و عواماال فناای در برخاای ان اضااطرار  تونیااع جهاا غاا ا انتقااال اااروه هااا تشااکیل -

 مسابق 

 تشکیل اروه ها  پ یرایی بی  رون و ارائ  سرویس مناسب  -

 تنظی  برنام  پ یرایی داوران و میهمانان در حی  مسابقا  و اقگا  الن  -

 ( کميته اسکان و امور خوابگاهها2

ورنشااکاران  سرپرسااتان و مربیااان هاار دانشااگاه ق اال ان ورود     بیناای و تعیاای  محاال مناسااب اسااکان    پاایش -

 ورنشکاران

 پیش بینی و تعیی  محل اسکان مجزا برا  داوران و مسئولی  اجرایی -

 تعیی  راهنمایان جه  راهنمایی و اسکان  -

 آماده سان  کلی  وسایل مورد نیان خوابگاه ها -

 ه هانظار  و رسیگای بر امور نظاف  و بهگاش  خوابگا -

 تهی  تراک  اسامی دانشگاه ها و نصب آن بر رو  سر در خوابگاه ها -

رضااای  یااا عااگ  رضااای  مسااتمر وضااعی  خوابگاااه هااا و اقااگاما  الن  باتوجاا  باا  نتااایج ارنیااابی ان اصااشح -

 دانشجویان

 نظار  بر نظاف  سرویس ها  بهگاشتی و دو  ها  محل اسکان ورنشکاران -

 میت  ت لیغا  برا  تزئینا  مناسب خوابگاه ها در یول ایا  برازار ایجاد هماهنگی با ک -

هااا  سیساات  حرارتاای  وبرودتاای هااا  تجهیااز آنهااا بااا تهویاا  مناسااب  سیساات  هااا ووضااعی  خوابگاااهبررساای -

 صوتی و...

 بررسی وضعی  آب در خوابگاه ها و تگارك تانکرها  اخیره آب برا  استفاده در مواقع لزو  -

 ی وضعی  برق خوابگاه و رفع نقایص مربو  ب  آن و حتی المقگور پیش بینی برق اضطرار  بررس -

 تجهیز محوی  خوابگاه ب  تلف  راه دور ب  منظور تما  دانشجویان و افراد حاضر در اردو -

 سمراشی خوابگاه ها و اماک  مورد استفاده -

 خوابگاه برا  مصرش  ا تهی  و تونیع آب جو  بی  کاروان ها  ورنشی مستقر در  -

 تهی  و تونیع یخ و نصب آب سردک  در خوابگاه ها -

 

 کميته امور نقليه و ترابری  (3

 تشکیل واحگها  ترابر  سنگی  )اتوبو ( و س ك )خودروها  سوار ( در یول برازار  مسابقا  -
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مساابقا  و نیاز انتقاال آنهاا     پیش بینی سرویس ها  ماورد نیاان بارا  انتقاال ورنشاکاران و مسائولی  با  محال          -

 در یول باندیگها

 بررسی تعگاد انواع خودروها  مورد نیان و تامی  آنها -

 اعزا  ب  موقع وسایل نقلی  ب  ماموری  ها  ضرور   -

 تنظی  برنام  و ارائ  آن ب  راننگاان و سعی در اجرا  دقیق آن  -

 رنام توجی  و راهنمایی راننگاان ب  منظور اجرا  مطلوب ب -

 تاکیگ بر سوختگیر  ب  موقع کلی  وسایط نقلی  -

 بررسی و نظار  بر نحوه برخورد راننگاان و بهگاش  و پاکیزای وسایط نقلی  -

الصاق تابلوهاا  راهنماا  مهصاو  رشات  هاا  ورنشای و ساال  هاا بار رو  اتوباو  هاا و نیاز در ترمیناال               -

 ها

 واهینام   بیم تاکیگ بر همراه داشت  برا  ها  ماموری  ا -

 استهراج آمار رونان  ماموری  ها  صور  ارفت  -

 بررسی مسائل و مشکش  راننگاان و نیز استفاده کننگاان ان وسایط نقلی  و سعی در رفع آنها  -

 کميته بهداشت و امور درمان ( 4

 نظار  بر بهگاش  محل ها  اسکان  امور تغ ی  و محل مسابق  -

 وریانس  هشل احمر  ونار  بهگاش   درمان و آمون  پزشکیهماهنگی با سانمان ا -

 تهی  لیس  داروها و تجهیزا  مورد نیان و همکار  الن  ب  منظور تهی  و تگارك آنها -

 نظار  بر نحوه رسیگای مصگومی  و تهی  آمار رونان  آنها -

 پ یر  فور  مصگومی  هماهنگی ق لی و عقگ قرار داد با بیمارستان ها  مساعگ  کننگه ب  منظور -

 بیم  نمودن ورنشکاران و پرسنل فنی ق ل ان اجرا  مسابقا   -

پاایش بیناای پزشااك  پزشااکیار و آم ااوالنس باارا  محاال مسااابقا  و اردو و تشااکیل یااك بهااگار  موقاا  در      -

 محل اردو

 رک  کننگه در محل اردو و سال  هااقگاما  الن  ب  منظور درمان مصگومی  و بیماران ش -

 

 کميته تجهيز و بهسازی اماکن ورزشی  (5

 پیش بینی اعت ارا  الن  ب  منظور تجهیز و بهسان  اماک  ورنشی اردوااه -

دریافاا  فهرساا  و تعااگاد وسااایل ورنشاای مااورد نیااان هاار یااك ان رشاات  هااا ان معاوناا  فناای و تهیاا  آنهااا بااا   -

 نظار  و تاییگ روسا  انجم  ها  ورنشی ایربط
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 باندیگ ان اماک  مهتلف درج مشهصا  ورنشی  نواقص موجود اماک  ورنشی ها  وی هتهی  فر  -

ورنشای  تجهیازا  و ساهول  در امکاان      اساتانگاردها  مساابقا  باا توجا  با      امااک  مناساب براازار     تعیی   -

 دسترسی

ما  ایاا    هاا و درج برنا هاا  ایاربط جها  کساب موافقا  وااا ار  ساال        ها و ارااان ایجاد هماهنگی با سانمان -

 مسابقا  در برنام  کلی هر سال 

هاا  بهگاشاتی   هاا و سارویس  هاا ان نظار تهویا   ناور  سیسات  صاوتی  رخاتک        بررسی وضعی  هریك ان ساال   -

 ها و مراجع ایربط جه  رفع ای  نواقص و انعقاد قرار داد با شرک 

 هانی  میزبان و افراد اخیره تی تامی  وسایل ادار  ان ق یل میز و صنگلی جه  استقرارداوران  عوامل ف -

ر  ان فناای المریاااد و رئاایس انجماا  هااا  ورنشاای ونار  علااو   تحقیقااا  و فناااو    معاوناا  تائیااگ  کسااب -

 بهسان  اماک  ورنشی ایربط

 

 اماکن ورزشیرابطين ها و (  کميته برنامه ریزی سالن6

 تمرینا  وی ه تی  ها  ورنشی با هماهنگی معاون  فنی ها  ورنشیسال  -

 اختصا  نمان تمری  ب  تی  ها  متقاضی با هماهنگی معاون  فنی  -

 اعش  برنام  تی  ها  تمری  کننگه ب  کمیت  ترانسرور  جه  تمرینا  آنها -

 اس . شگهورنشی آنها در اختیار ا اشت   ها و اماک هایی ک  سال ها و اراانهماهنگی تردد با سانمان -

 ها و اماک  ورنشیتعیی  رابطی  هر یك ان سال  -

 ها  ورنشی با توج  ب  نیانها  معاون  ها  المریاد توجی  و آمون  رابطی  هر یك ان سال  -

جامیااگن دریافاا  غاا ا ان معاوناا  اجرایاای و تونیااع آن باا  داوران و کااادر برااازار  کاا  باا  علاا  باا  یااول ان  -

 مسابقا  در سال  ها  ورنشی باقی خواهگ مانگ.

 تهی  و تونیع تغ ی  بی  رون و پ یرایی داوران و کادر برازار  مسابقا  در ایا  برازار   -

جمع آور  با  موقاع اخ اار و نتاایج مساابقا  تائیاگ شاگه توساط سرپرسا  فنای مساابقا  و انعکاا  آن با                -

 فنی روابط عمومی با هماهنگی معاون  

 ارائ  ازار  ان وقایع اتفاقی  رونان  جه  ارائ  ب  ستاد برازار  مسابقا  -

 م وظااف معاونت فرهنگ اه
 تنظی  محتوا  برنام  ها  فرهنگی -

 تصویب محتوا  برنام  ها  فرهنگی المریاد در شورا  ستاد برازار  المریاد -

 افراد ایصشح  با تجرب  و توانمنگ انتهاب روسا  کمیت  ها  تح  پوشش ای  معاون  ان بی  -
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هاا  شارک  کنناگه برابار جاگاول      هماهنگی با معاون  فنای المریااد در خصاو  دریافا  اوقاا  فراغا  تای         -

 قرع  کشی جه  برنام  ریز  مناسب دیگارها و بان  ها

 ی نظار  مستمر بر کلی  فعالی  ها  فرهنگی استان جه  اجرا  هر    بهتر برنام  ها  فرهنگ -

 ارائ  ازار  عملکرد ای  معاون   ب  ستاد المریاد در پایان دوره -

رساان  و   واحگها  تحا  پوشاش ایا  معاونا  شاامل کمیتا  هاا   هاراانا  فاوق برناما  و اماور سایاحتی               

 عمومی  انتشار بولت  و نشریا  رونان  می باشگ ک  ويایف هر کگا  ان آنها ب  شرح ایل اس  :روابط

 وق برنامه و امور سياحتی ( کميته ف1

هاا  ایاربط بارا  کساب مجاون باندیاگ ان امااک  دیاگنی و تااریهی و مجموعا            هماهنگی با سانمان ها و ارااان -

 ها  فرهنگی و مراکز صنعتی شهر

تهی  و تنظی  برناما  باندیاگها و دیاگار باا مسائولی  و مقاماا  شاهر میزباان و ارائا  آن با  نحاو  کا  باا ساایر                -

 ا تشقی نگاشت  باشگ.هبرنام 

دار شا ی باا قارآن  مساابقا  علمای  ورن  صا حگاهی  شاب شاعر         تگارك برنام  ها  متناوع  جا اب و هاگش    -

 یا جنگ هنر   تئاتر  موسیقی و سرود

ایجاد نمین  بارا  ارائا  و انجاا  فعالیا  هاا  فرهنگای و فولکوریاك توساط کلیا  تای  هاا  شارک  کنناگه در               -

 اردو

 ی  ها  کشور   علمی  ورنشی و دانشگاهی برا  حضور در مراس  مهتلفدعو  ان شهص -

 تهی  هگایا و جوایز برا  اهگا در مسابقا  فرهنگی و فعالی  ها  فوق برنام  -

 برازار  مستمر نمانها  جماع  و مراس  وی ه ایا  خا  م ه ی -

 اجتماعی نمان جمع  شهر –شرک  در مراس  سیاسی  -

 ها  برجست  کشور هرهتگارك سهنرانی  -

 برازار  جلس  پرسش و پاسخ با حضور مسئولی  امر -

 ایجاد نمین  مناسب برا  باندیگ ورنشکاران ان نمایشگاه ها و فروشگاه ها -

 

 و رسانه روابط عمومی  ( کميته2

 تهی  و ارسال دعوتنام  برا  مگعوی  در مراس  مهتلف -

 برازار  ان ق یل تهی  پشکاردها  خیرمقگ  و تشکر ان افراد مورد نظرانجا  ت لیغا  رویگاد در حی   -

 تهی  عکس و فیل  ان جریان مسابقا  -
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دریاف  و انعکا  ب  موقع اخ اار رونانا  رویاگادها  ورنشای و با  مط وعاا  و رساان  هاا  اروهای باا تائیاگ             -

 معاون فنی با هماهنگی و نظار  ناير خ ر  ستاد المریاد

 مگاو  با کمیت  بولت  و نشریا  درخصو  انعکا  نتایج بان  هاارت ا   -

 اعش  نتایج بان  ها و برنام  رونان  مسابقا  و نصب آن در تابلوها  محل اسکان -

 ترتیب مصاح   با مسئولی  و مقاما  با هماهنگی و نظار  ناير خ ر  ستاد المریاد -

 ق یل فرهنگی  فنی  اجرایی و...ارت ا  با کلی  بهش ها  فعال در مسابقا  ان  -

تهی  و تگارك لاوان  عکاسای و فیلم اردار  با  منظاور تهیا  فایل  و عکاس در مراسا  مهتلاف مانناگ افتتاحیا                -

 سال  ها  مسابقا   کلی  برنام  ها  فرهنگی  اختتامی  و ...

 همکار  با واحگ روابط عمومی در خصو  تهی  عکس و بولت   -

 ها  سینمایی) ویگئویی( و مسابقا  ورنشی در سال  ها و محیط خوابگاه ها نمایش مستمر فیل  -

 تهی  تراک  ها  ت لیغاتی و خیرمقگ  و نصب آن در سال  ها و محل اردو -

 یراحی و تونیع  پوستر المریاد و بان  ها با هماهنگی رئیس شورا  المریاد -

 اردو ارائ  یرح عشئ  راهنما و نصب آن در سال  ها و محل -

 تهی  آاهی ت لیغاتی مناسب بان  ها برا  درج در نشریا  و درصور  امکان پهش انصگا وسیما -

 ها  دیگنی و اماک  برازار  مسابقا ها و مشهص کردن محلتهی  نقش  اردوااه و شهر برازار  بان  -

آماگه باا مسائولی  ساتاد      هاا  با  عمال   ارت ا  با شرک  ها  تجاار  بارا  درج ت لیغاا  آنهاا برابار همااهنگی       -

 برازار  

یراحی و  اپ احکاا  و کاار  هاا  شناساایی ورنشاکاران قهرماانی و ااواهی شارک  کااروان هاا  ورنشای             -

 با هماهنگی ستاد حمای  و نظار  

 تهی  مقگار  سیلك و پار   جه  ت لیه و خ ر رسانی برازار  مسابقا  -

 ا هماهنگی ستاد حمای  و نظار  ك مگال قهرمانی و قاب و لوح ها  یادبود ب -

 آماده سان  و تهی  پار   نویسی ان سهنان شهصی  ها پیرامون مسائل فرهنگی  ورنشی  علمی -

 

 ( کميته انتشار بولتن و نشریات روزانه4

 انتشار بولت  رونان   -

 تهی  یا فراخوانی مقاال  علمی و فرهنگی ان دانشگاه ها  کشور -

هااا  وقااایع اتفاقیاا  و درج مقاااال  و تعیاای  خ رنگاااران ویاا ه نشااری  روناناا  باارا  تهیاا  اخ ااار مهتلااف بااان   -

 مطالب علمی و فرهنگی  
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ارسال منظ  و رونان  نشریا   ااپ شاگه بارا  مسائولی  و تونیاع آن در سااع  اولیا  هار رون بای  کلیا  تای              -

 ها و واحگها  برازار  

ایشعااا  مااورد نیااان دانشااجویان درباااره سااال   دانشااگاه  برناماا  مسااابقا   جااگول تهیاا  بروشااورها  حاااو   -

 اوقا  فراغ  و برنام  ها  فرهنگی

 تهی  و ارائ  روننام  ها  کثیراالنتشار رونان  برا  استفاده ورنشکاران ان اخ ار و ایشعا  -

 مسابقا  ارت ا  مگاو  و مستمر با روابط عمومی در نمین  کسب اخ ار و نتایج -

 

  *وظااف کمیته هاي مستقل
کمیت  ها  مستقل مطاابق نماودار ساانمانی المریااد نیار نظار مساتقی  سرپرسا  کال و دبیرکال اجرایای المریااد             

انجا  ويیف  می نماینگ. ای  کمیت  ها   هاراانا  ع ارتناگ ان کمیتا  مراسا  افتتاحیا  و اختتامیا   کمیتا  ارنیاابی          

 تگارکا  و کمیت  حراس  و انتظاما   شرح ويایف هر یك ان کمیت  ها ع ارتنگ ان :کمیت  امور مالی و 

 کميته مراسم افتتاحيه و اختتاميه (1

 ها  تهصصی جه  اجرا  برنام  ها  مراس  افتتاح و اختتا انعقاد قرار داد با اروه -

   الن ها  مهتلف مراس  افتتاح و ارائ  رهنمودهانظار  بر پیشرف  فعالی  اروه - 

 تعیی  محل مناسب برا  افتتاح و اختتا  مسابقا  -

 دعو  ان مسئوالن کشور  دانشگاه و شهر برا  شرک  در مراس  افتتاح و اختتا  -

 ها  شرک  کننگه برا  ریه در مراس  افتتاحی  تهی  پشکارد با اسامی دانشگاه -

 ایراندعو  ان اروه مونیك  برا  نواخت  سرود جمهور  اسشمی  -

 هماهنگی برا  پ یرایی در مراس  افتتاحی  و اختتامی  توسط حونه معاون  اجرایی  -

 تهی  مت  سهنرانی یا پیا  مسئولی  ضم  هماهنگی با اداره کل تربی  بگنی  -

 ها و جایگاه آن در مراس  افتتاحی  تگارك و تمری  ریه تی  -

 المریاد هماهنگی با معاون  فنی در برازار  اختتامی   -

 ارائ  ازار  مسابقا  توسط روسا  انجم  ها  ورنشی مربوی  در مراس  اختتامی  -

 تونیع هگایا و یادبود وی ه مسابقا  در مراس  اختتا  -

 تونیع مگال  کاپ و احکا  قهرمانی در مراس  اختتا   -

 تنظی  برنام  وی ه مراس  افتتاح و اختتا  -
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 تدارکات( کميته امور مالی و 2

 امور مالی -الف

 پیش بینی و برآورد اعت ار مورد نیان المریاد -

 ها  مربوی دریاف  اعت ارا  ان بهش -

 پرداخ  تنهواه اردان ب  واحگها  مهتلف بر اسا  موافق  مسئولی  -

 جمع آور   بررسی و تسوی  ب  موقع اسناد هزین  -

 تهی  مت  قرار دادها  مهتلف و انعقاد آنها -

 انعقاد قرار داد با ونار  علو   تحقیقا  و فناور  -

 ج ب اعت ار و اسرانسر ان حامیان المریاد -

 پرداخ  هزین  ایاب و اهاب کادر برازار  اع  عوامل فنی  اجرایی و داوران -

پرداخ  حق الزحم  داور   عوامال اجرایای و فنای مساابقا  باا تاییاگ رئایس انجما  مربویا  و معاونا  فنای             -

 مریاد ال

ت صااره: بااا توجاا  باا  واریااز هزیناا  سااران  حااق شاارک  دانشااگاه هااا  شاارک  کننااگه در المریاااد پرداخاا  حااق   

 الزحم  داوران و عوامل فنی ان محل دریافتی م کور پرداخ  خواهگ شگ. 

 تدارکات -ب

 تهی  و تگارك کلی  لوان  و تجهیزا  مورد نیان برابر فهرس  تائیگ شگه -

 تگارکاتی مربو  ب  بهش ها  فنی  فرهنگی  اجرایی و کمیت  ها  مستقلانجا  امور  -

 پیگیر  کلی  موارد درخواستی ان سانمان ها و اراان ها -

 دریاف  کلی  اسناد هزین  ان کارپردانان ب  منظور تسوی  ب  موقع آنها -

 گپیش بینی اعت ار مورد نیان خریگ اقش  و تحویل آن ب  کارپردانان جه  خری -

 تحویل کلی  اقش  تهی  شگه ب  ان ار برابر مقررا   -

تهی  و تونیع هگایا  مربو  ب  کلیا  میهماناان و ورنشاکاران برابار همااهنگی هاا  با  عمال آماگه باا مسائولی              -

 مربوی .

 تهی  و فرو  کار  تلف  ب  کاروان ها  ورنشی مستقر در دهکگه بان  ها -

 میهمانان وی ه در یول برازار  مسابقا  تهی  وسایل و ملزوما  پ یرایی -

پاایش بیناای و تااگارك پاا یرایی داوران و میهمانااان در حاای  برااازار  مسااابقا  در سااال  هااا بااا هماااهنگی       -

 سرپرس  مربوی 
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 ( کميته ارزیابی3

 برنام  ریز  و یراحی کامریوتر  و بانك ایشعاتی در مورد ورنشکاران  مربیان  سرپرستان و داوران -

رناماا  ریااز  و یراحاای سیساات  کااامریوتر  و بانااك ایشعاااتی در مااورد نتااایج کسااب شااگه تاای  هااا در رشاات   ب -

 ها  مهتلف ورنشی

 یراحی و تگوی  پرسشنام  نظر سنجی در ارت ا  با امور مهتلف فنی  فرهنگی و اجرایی - 

 ربیان  سرپرستاننظر سنجی مستمر و تصادفی رونان  ان رونگ برازار  المریاد ان دانشجویان  م -

 ارائ  ازار  ان به ود عملکرد رونان   معاون  ها و کمیت  ها بر م نا  نظر سنجی صور  ارفت   -

 ارائ  پشنهادا  الن  ب  منظور افزایش میزان رضای  شرک  کننگاان در یول نمان برازار  -

 هاخوابگاهها  پیشنهادا  و انتقادا  در کلی  اماک  ورنشی و نصب صنگوق -

محققاای  و دانشااجویان دوره هااا  عااالی در  توسااط کاا  تحقیقاااتیهااا  یاارحانجااا  باارا  ایجاااد تسااهیش   -

 ها اجرا می شود.خصو  بان 

ازارشاای جااامع انایشعااا  و آمااار و ارنیااابی کلیاا  امااورفنی و فرهنگاای و اجرایاای پااس اندوران        تااگوی  -

 برازار 

 

 ( کميته حراست و انتظامات4

 حف  امنی  شرک  کننگاان در یول نمان برازار  -

 هانظار  بر ع ور و مرور وسایل نقلی  و افراد در دهکگه بان  -

 ها  شرک  کننگهتهی  و تونیع بر سب ها  وی ه تردد وسایل نقلی  کاروان -

 همکار  در حف   انتظاما  مراس  افتتاح و اختتا  اماک  برازار  مسابقا  -

هااا  هااا و ساالف ساارویس و محاالهااا  منتهاای باا  خوابگاااه  راهنمااا  ساارع  ایاار در خیاباااننصااب تابلوهااا -

 ع ور و مرور

 کیلومتر( 40  30  20ها )نصب تابلو  حگاکثر سرع  در دهکگه بان  -

 

دانشگاه میزبان می بایس  ضام  تعیای  مسائولی  کمیتا  هاا خصوصااه کمیتا  فنای و اازینش فارد  باا صاشحی              

ارا  اشااراش کااافی باا  مسااائل فناای ورنشاای  نساا   باا  تهیاا  مااوارد درخواسااتی اکاار شااگه در   و بااا تجرباا  و د

جگاول پیوس  اقگا  عاجال با  عمال آورده و بارا  تاییاگ آن هاا نظارا  انجما  هاا  ورنشای هار رشات  را نیاز              

 اعمال نماینگ.
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 توصی  ها  مه  :

  امااور فناای و وسااایل ورنشاای رشاات  ( تعیاای  یااك نفاار مساائول دارا  تحصاایش  و تجربیااا  کااافی در شااناخ1

ها  برازار  جه  مشاوره در خریاگ وساایل ورنشای ماورد نیاان  الزامای و مای تواناگ کماك شاایان تاوجهی در            

 عگ  دوباره کار  و هگر رفت  وق  و هزین  نماینگ.

کال   ( کلی  وسایل خریگار  شگه مای بایسا  بارا  تاییاگ نهاایی با  رویا  انجما  رشات  ورنشای مرباو  اداره           2

تربیاا  بااگنی ونار  مت ااوع برسااگ و هماااهنگی هااا  الن  جهاا  باندیااگ ان وسااایل خریااگار  شااگه در دانشااگاه  

 میزبان ب  اتفاق انجم  ها  ورنشی ب  عمل خواهگ آمگ.

 
 
 
 

 


