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 مقدمه:
در زش عالی راکز آمومها و  ت بدنی سازمان امور دانشجویان در نظر دارد با توجه بازگشایی دانشگاهاداره کل تربی 

به عنوان ه کسر کشور لی سراها و موسسات آموزش عا نسبت به اجرای پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه نظر دارد

 اقدام نماید. تبریزی دانشگاه به میزبان 1401در تابستان سال  دمی باش کیفی مسابقات دانشجویی نماد و باالترین سطح کمی و

ا امکانات و متناسب ب ودتر وبا هدف ایجاد شور و نشاط در محیط های دانشگاهی در مقیاسی محد پانزدهمین المپیاد ورزشی را

المت ه متضمن سکداشتی بهبا رعایت کامل پروتکل های  تبریزظرفیت های موجود، به ویژه پتانسیل های استان و دانشگاه 

 یبه نحو ،اشددرکاران بست انکادر اجرایی و فنی و سایر د ،مربیان و سرپرستان ،همه عزیزان شرکت کننده اعم از دانشجویان

 خواهد شد.شایسته برگزار 

همکاری ایه نها در سنونی تعنوان مهم ترین رویداد ملی ورزش دانشگاهی در شرایط که اجرای این دوره از المپیاد ب

تیبانی و بطور ایتی و پشورای حمبعنوان رئیس ش ،تبریزو نهادهای استان به ویژه استانداری  تبریزو هماهنگی مجدانه دانشگاه 

شگاهی ه ورزش دانجامع و ، سرپرستان، مربیانمکاری صادقانه مدیران تربیت بدنیو نیز هتبریز خاص دانشگاه علوم پزشکی 

 میسر خواهد بود.

 

 اهداف:

 سایيو شنا تقای سطح كيفي ورزش قهرماني در بين دانشجویان دانشگاه های سراسر كشورار 

 دانشجویان نخبه ورزشي

  افزایش سطح سالمت جسمي، روحي، نشاط و شادابي دانشجویان 

  ارتقای بهره وری منابع ورزش دانشجویي كشور 

  ت ویت و افزایش مشاركور تقهای دانشجویي به منظ پذیری و توانمندیتعهد و مسئوليتپرورش

 دانشجویان در توسعه و سازندگي كشور

 یه هاان دانشگایدانشجو يو سالمت ي، روحي، اجتماعي، فرهنگی، اعتقادينید يت مبانیتقو 

 كشور سراسر
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 :زمان و مكان 

 زمان برگزاري 

 1401تير ماه  25لغایت  17دختران: 

 1401مردادماه  5تير لغایت  28پسران: 

 تبریز دانشگاه اري:ميزبان برگز 

 

 :رشته هاي برگزاري

 ،دوتکوانراته، كاميداني،  و ال، واليبال، بسکتبال، تنيس روی ميز، بدمينتون، شنا، دو)فوتسرشته 12پسران:  

 (و تيراندازی آزاد، كشتي فرنگي كشتي

 وال ، فوتساراتهك، دوميداني، تکوان و واليبال، تنيس روی ميز، بدمينتون، شنا، دو )بسکتبال، رشته 10دختران: 

 (تيراندازی

 که در خواهد بود اساس شاخص ها و معيارهایي بر ،کليه رشته ها ها و نفرات شرکت کننده در تعداد تيم

 .خواهد شدو ارسال  شوراي فني اداره کل تصویب
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 فرهنگي ورزشي دانشجويان كشورشرح عمليات اجرايي پانزدهمين المپياد 

 ي:ت فرهنگمعاون

 :انتظارات و شرح فعاليت 

 تفریحي بر اساس شرح وظایف مندرج كميته فوق برنامه وامور سياحتي و -

 كميته روابط عمومي بر اساس شرح وظایف مندرج -

 سمعي وبصری بر اساس شرح وظایف مندرج كميته تبليغات و -

 كميته انتشار بولتن ونشریات روزانه بر اساس شرح وظایف مندرج -

 فرایند اجرا زمانبندي

نيمه اول 

 اردیبهشت

 تشکيل معاونت و كميته ها، 

 تعيين مسئولين ذیربط ،

 تفهيم شرح وظایف و صدورابالغ آنها

نيمه دوم 

 اردیبهشت

اد و لمپيتشکيل جلسه اوليه در دانشگاه ميزبان برای بحث وتبادل نظر پيرامون ا

 معارفه افراد مسئول و تشریح كليات برگزاری

 خردادنيمه اول 
 ،پيادشروع عمليات معاونت وكميته های تابعه براساس شرح وظایف مندرج در طرح الم

 اشد(كار مي ب%40) انتظارات اداره كل تربيت بدني در این مرحله پيشرفت حداقل  

 نيمه دوم خرداد
 های تشکيل جلسات به همراه مسئولين مربوطه جهت ارزریابي پيشرفت امور در كميته

 مختلف

 اول تيردهه 

 پيشرفت امور بر اساس شرح وظایف مندرج بهمراه تامين تجهيزات مورد نياز -

زم ای البرگزاری تشکيل جلسه با حضور مسئولين كميته ها بمنظور انجام هماهنگي ه -

 برای رفع نواقص و انجام برنامه ریزی های نهایي

 مورد انتظار است(%70) پيشرفت كار 

 دهه دوم تير

ای ر اجرات مربوط به كليه معاونت وكميته ها و بخشهای درگير دانجام نهایي عملي -

 شایسته المپياد

ایي ور نهتشکيل جلسه نهایي به اتفاق مسئولين كميته ها دردانشگاه ميزبان به منظ -

 بخشها ورفع ابهامات احتمالي شدن امور در كليه

 (%100)انتظار پيشرفت امور تا
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 :زشيمعاونت پشتيباني و تجهيز اماكن ور

 :انتظارات و شرح فعاليت

 بهسازی اماكن ورزشي بر اساش شرح وظایف مندرج كميته تجهيز و -

 اماكن ورزشي بر اساس شرح وظایف مندرج ها و كميته برنامه ریزی سالن -

 رابطين اماكن ورزشي بر اساس شرح وظایف مندرج كميته نمایندگان و -

 فرایند اجرا زمانبندي

نيمه اول 

 اردیبهشت

 معاونت و كميته ها، تشکيل 

 تعيين مسئولين ذیربط ،

 تفهيم شرح وظایف و صدورابالغ آنها

نيمه دوم 

 اردیبهشت

 اد ون المپيدانشگاه ميزبان برای بحث وتبادل نظر پيرام تشکيل جلسه اوليه در -

 معارفه افراد مسئول وتشریح كليات برگزاری -

 نيمه اول خرداد
ياد، المپ اساس شرح وظایف مندرج در طرح ای تابعه برشروع عمليات معاونت ها وكميته ه

 شد(كار مي با%40) انتظارات اداره كل تربيت بدني در این مرحله پيشرفت حداقل 

 نيمه دوم خرداد
 ورپيشرفت ام يابیتشکيل جلسه به همراه مسئولين انجمنهای ورزشي جهت ارزر -

 بازدید از فضاهای ورزشي  -

 اول تير نيمه

 ه هاهمراه خرید وسایل ورزشي رشته براساس شرح وظایف مندرج ب پيشرفت امور -

م منظور انجام هماهنگي های الزه حضور انجمنهای ورزشي ب تشکيل جلسه با -

 های نهایي انجام برنامه ریزی برای رفع نواقص و

 مورد انتظار است(%70) پيشرفت كار 

 دوم تيرنيمه 

جرای ابخشهای درگير در  وكميته ها وانجام نهایي عمليات مربوط به كليه معاونت -

 شایسته المپياد

دن شهایي نهای ورزشي دردانشگاه ميزبان به منظور  تشکيل جلسه نهایي به اتفاق انجمن-

 رفع ابهامات احتمالي امور در كليه بخشها و

 (%100) انتظار پيشرفت امور تا
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 :معاونت اجرايي

 انتظارات و شرح فعاليت:

 امور نقلیه بر اساس شرح وظایف مندرج کمیته ترابری و-

 اساس شرح وظایف مندرج امور خوابگاه ها بر کمیته اسکان و-

 امور درمان بر اساس شرح وظایف کمیته بهداشت و -

 سرویس بر اساس شرح وظایف مندرج امور سلف و کمیته تغذیه و -

 کمیته تدارکات بر اساس شرح وظایف مندرج -

 فرایند اجرا زمانبندی

نیمه اول 

 اردیبهشت

  تشکيل معاونت و كميته ها -

 ذیربط  تعيين مسئولين -

 ابالغ آنها تفهيم شرح وظایف و صدور -

نیمه دوم 

 اردیبهشت

 د لمپيادانشگاه ميزبان برای بحث وتبادل نظر پيرامون ا تشکيل جلسه اوليه در -

 تشریح كليات برگزاری معارفه افراد مسئول و  -

نیمه اول 

 خرداد

ح شرح وظایف مندرج در طر اساس ات معاونت ها وكميته های تابعه برشروع عملي

 ار مي باشد(ك%40انتظارات اداره كل تربيت بدني در این مرحله پيشرفت حداقل ) المپياد

نیمه دوم 

 خرداد

د از ازدیب پيشرفت امور يابیتشکيل جلسه به همراه مسئولين انجمنهای ورزشي جهت ارزر

 فضاهای ورزشي 

 ل تیراو دهه

 یبرگزار تجهيزات مورد نيازمراه خرید ه اساس شرح وظایف مندرج به بر پيشرفت امور -

رای بمنظور انجام هماهنگي های الزم ه های ورزشي ب حضور انجمن تشکيل جلسه با -

 ست(امورد انتظار  %70) پيشرفت كار های نهایي انجام برنامه ریزی رفع نواقص و

 دوم تیر دهه

ی ر اجراهای درگير د بخش ات مربوط به كليه معاونت وكميته ها وانجام نهایي عملي -

 شایسته المپياد

یي نها تشکيل جلسه نهایي به اتفاق انجمنهای ورزشي دردانشگاه ميزبان به منظور -

 رفع ابهامات احتمالي شدن امور در كليه بخشها و

 (%100) انتظار پيشرفت امور تا
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 :كميته هاي مستقل

 فعاليت:انتظارات و شرح 

 ر اساس شرح وظایف مندرجکمیته مراسم افتتاح و اختتام ب -

 کمیته امور مالی بر اساس شرح وظایف مندرج -

 کمیته ارزیابی بر اساس شرح وظایف مندرج -

 وظایف مندرج کمیته حراست و انتظامات بر اساس شرح -

 فرایند اجرا زمانبندی

نیمه اول 

 اردیبهشت

 ، تشکيل معاونت و كميته ها

 تعيين مسئولين ذیربط ،

 تفهيم شرح وظایف و صدورابالغ آنها

نیمه دوم 

 اردیبهشت

 مپياد دانشگاه ميزبان برای بحث وتبادل نظر پيرامون ال تشکيل جلسه اوليه در -

 تشریح كليات برگزاری معارفه افراد مسئول و -

 نیمه اول خرداد
 ادالمپي شرح وظایف مندرج در طرح اساس شروع عمليات معاونت ها وكميته های تابعه بر

 شد(كار مي با%40) انتظارات اداره كل تربيت بدني در این مرحله پيشرفت حداقل 

 نیمه دوم خرداد
ته در كمي پيشرفت امور يابیجهت ارزر مربوطهتشکيل جلسه به همراه مسئولين  -

  های مختلف

 اول تیر دهه

از تجهيزات مورد نياه خرید مره اساس شرح وظایف مندرج به بر پيشرفت امور -

 برگزاری

م منظور انجام هماهنگي های الزه های ورزشي ب حضور انجمن تشکيل جلسه با -

 های نهایي انجام برنامه ریزی برای رفع نواقص و

 مورد انتظار است( %70) پيشرفت كار 

 دوم تیر دهه

ای ر اجرر دهای درگي بخش كميته ها و،ایي عمليات مربوط به كليه معاونتانجام نه -

 شایسته المپياد

ایي ظور نهدانشگاه ميزبان به من های ورزشي در تشکيل جلسه نهایي به اتفاق انجمن -

 رفع ابهامات احتمالي ها و شدن امور در كليه بخش

 (%100) انتظار پيشرفت امور تا
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 کل المپیادسرپرست 

 )معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میزبان(

 ی المپیادیدبیرکل اجرا

 )مدیر تربیت بدنی دانشگاه میزبان(

 معاونت پشتیبانی و تجهیز اماکن ورزشی

 

 معاونت فنی

 
 

 معاونت فرهنگی

 
 

 معاونت اجرایی

 
 

کمیته
 

ت 
شریفا

ستقبال و ت
ا

 

ی
کمیته امورنقلیه و ترابر

  
ن و امور

سکا
کمیته ا

 
خوابگاهها

 

 

کمیته 
ن

ت و امور درما
ش

بهدا
س 

سروی
ف 

سل
کمیته تغدیه و امور

 

کمیته 
ی

ضباط
ان

 

ی
صر

ی ب
سمع

ت و 
کمیته تبلیغا

 

ش
کمیته پذیر

 

کمیته
 

ت
شارا

انت
و 

 
ن

امور بولت
ی 

سیاحت
ق برنامه و امور 

کمیته فو
 

ی و
کمیته فن

 
ی

ش
ی ورز

جمنها
ان

 

ی
ارزیاب

 

ی و
ط عموم

کمیته رواب
 

سانه
ر

 

سانه ها
ر

 

کمیته
 

ی
ش

ن ورز
ن اماک

رابطی
 

کمیته 
ن ها

سال
ی 

برنامه ریز
 

 

 حمایتی و پشتیبانی شورای

کمیته
 

ن ها
سال

جهیز 
ت

 

 المپیاد ستاد برگزاری شورای عالی تشکیالتی

 سرپرست عالی المپیاد

 یزبان(م )رئیس دانشگاه

 کمیته حمایتی و بازار یابی

 معاونت فنی

 
 

 کمیته حراست و انتظامات

 فنی معاونت

 
 

 کمیته امور مالی و تدارکات

 معاونت فنی

 
 

 کمیته افتتاحیه و اختتامیه

 معاونت فنی

 
 

کمیته ارزیابی و 

 پژوهش علمی

 معاونت فنی

 
 

حمایتی و شورای 

  نظارتی المپیاد

 المپیاد 
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 شوراي عالي تشكيالتي المپياد:

 تشکيالتي با تركيب زیرها، شورای عالي سایر ارگانو همکاری از همفکری  مندیو بهره سياستگذاری به منظور

 گردد.مي تشکيل

 معاون وزیر و رئيس سازمان امور دانشجویان (1

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکيعاون م (2

 وری اطالعاتوزیر ارتباطات و فنامعاون  (3

  شهرسازیوزیر راه و معاون  (4

 جهاد كشاورزی  وزیرمعاون  (5

 اجتماعي رفاهتعاون، كار و وزیر معاون  (6

 صنعت، معدن و تجارتوزیر معاون  (7

 وزیركشورمعاون  (8

 معاون وزیر ورزش و جوانان (9

 سازمان صدا و سيما جمهوری اسالمي ایرانمعاون   (10

 معاون سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری   (11

 كميته ملي المپيك دبير كل  (12

 ان ميزبان استاندار است  (13

 سازمان امور دانشجویان معاون امور دانشجویان داخل  (14

 مدیركل تربيت بدني سازمان امور دانشجویان  (15

 مدیر تربيت بدني دانشگاه ميزبان)دبير كل اجرایي المپياد(  (16

 معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری   (17

 و تندرستي وزارت آموزش و پرورش تربيت بدنيمعاون   (18

 جمهوری اسالمي ایران معيت هالل احمررئيس ج  (19

 شهردار شهر ميزبان   (20

 رئيس دانشگاه ميزبان  (21

 مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسالمي ایران )ایرنا(  (22

 ها سردبير سرویس ورزشي خبرگزاری  (23
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 شوراي حمایتي و پشتيباني المپياد*

ربط ن های ذیسازما واهنگي بين دستگاه ها این شورا به ریاست استاندار محترم استان ميزبان به منظور ایجاد هم

 ميزبان تشکيل مي گردد و اعضاء آن به شرح زیر است. هایمستقر در شهر

 استاندار استان ميزبان )رئيس( -1

 (المپياد سرپرست عالي)يزبان مرئيس دانشگاه  -2

 (سرپرست كل المپيادمعاون دانشجویي دانشگاه ميزبان) -3

 کي شهر ميزباندانشگاه علوم پزش ئيسر -4

 ميزبان شهر شهردار -5

 رئيس سازمان آموزش و پرورش استان ميزبان -6

 فرمانده نيروی انتظامي استان ميزبان -7
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 بان های بزرگ صنعتي در استان ميزمدیران عامل شركت -15
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 ستاد برگزاري المپياد:*

 گردد.مي زیر تشکيل بيبا تركستاد برگزاری به منظور پيگيری مستمر امور و اجرای مطلوب المپياد ن یا

 (ميزبانس دانشگاه يرئ) ادسرپرست عالي المپي -

 (ميزبان دانشگاه یيمعاون دانشجوسرپرست كل المپياد )  -

 (ميزبان تربيت بدني دانشگاه اجرایي ) مدیردبير كل  -

 معاون اجرایي  -

 معاون فرهنگي  -

 معاون پشتيباني و تجهيز اماكن ورزشي  -

 مسئولين كميته های مستقل  -

مور را اانجام  مسئوليت تشکيل ستاد برگزاری و حسنباشد كه  يم يزبانس دانشگاه ميرئ اديالمپ سرپرست عالي

  نيز به عهده خواهد داشت.

نمودار ... مطابق  كميته های مستقل ورزشي ووز اماكن، اجرایي، فرهنگي، پشتيباني و تجهيهای معاونتمسئوليت 

 ميزبان مي باشد. دانشگاه عهدهه بتشکيالتي 

 

  ينظارتحمایت و *ستاد 

 ی برگزاریبه منظور نيل به اهداف تعيين شده برا سازمان امور دانشجویانحمایت از سوی نظارت و ستاد 

ها و هيه برنامابي كلي نماید و مسئوليت نظارت، رهبری و ارزشيورزشي، انجام وظيفه م فرهنگي المپياد دهمينپانز

 همچنين حمایت از برگزاری را به عهده خواهد داشت. و اعضای آن به شرح زیر است:

 (سازمان امور دانشجویانمدیركل تربيت بدني )  رئيس ستاد -

 ( سازمان امور دانشجویان اداره كل تربيت بدنيمعاون ) ستاد دبير -

 ون فني المپيادمعا -

 ناظر فني المپياد -

 ناظر روابط عمومي و امور فرهنگي المپياد -

 ناظر مالي المپياد -

 ناظر پذیرش المپياد -

 ناظر ارزیابي -

ربيت ت داره كل، امي باشد سازمان امور دانشجویانبر عهده  ورزشيفرهنگي  حمایت بر اجرای المپيادنظارت و 

ني فت بر امور مسئوليت برگزاری مسابقات و نظار پسراندختران و فني در بخش وزارت با تعيين معاونت  بدني

 دار خواهد بود. المپياد را عهده
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 *اهم وظایف معاونت فني  

ه در رزشي كومعاون فني طي ابالغي از سوی رئيس ستاد برگزاری المپياد با همکاری روسای انجمن های  -

یر وظایف ز را با برگزاری مسابقات و نظارت بر امور فني المپياد مسئوليت دهمين المپياد حضور دارند،چهار

 عهده دار خواهد بود:

 امکانات فني برگزاری دانشگاه ميزبان و ارائه گزارش به اداره كل بازدید از -

ر هل آئين نامه مقررات عمومي و فني مسابقات در خصوص تدوین و ارسا در هاانجمنمسئولين با همکاری - 

 رشته

 وهای ورزشي و هيات های ورزشي رشته های برگزاری در خصوص اعزام داوران هماهنگي با فدراسيون -

 طریق دانشگاه ميزبان  هماهنگي از

ختيار های مختلف به منظور ارائه خدمات فني و در اجلب حمایت ادارات تربيت بدني نهادها و سازمان -

 گذاشتن اماكن ورزشي مناسب

ي در ن ورزشيص نقایص اماكن ورزشي و انعکاس آنها به معاونت تجهيز و بهسازی اماكتالش در جهت تشخ -

 خصوص رفع آنها

 ابقاتو مداوم با بخش روابط عمومي در خصوص رسيدن به موقع اخبار مربوط به مس همکاری مستمر -

 هوق برنامریزی برای شركت در مراسم فها به معاونت فرهنگي جهت برنامه اعالم اوقات فراغت تيم -

 امل فني های حق الزحمه عوبرآورد نسبي اعتبارات الزم و تائيد ليست -

 روزانه رشته های برگزاری برای ارایه به كميته انتشار بولتن تایيد نتایج -

  یانارائه گزارش فني مسابقات در پایان دوره به اداره كل تربيت بدني سازمان امور دانشجو -

 

است كه  های ورزشي، كميته پذیرش و كميته انضباطيامل: كميته فني و امور انجمنكميته های این معاونت ش

 وظایف آنها به تفکيك عبارتند از: 

 هاي ورزشي کميته فني و امور انجمن )1

های ورزشي با هماهنگي معاونت فني های ورزشي از تركيب روسای مختلف انجمنكميته فني و امور انجمن

 واهد بود.عهده دار وظایف ذیل خ

 شروع مسابقات  از قبلورزشي  ها و اماكنمحل مسابقه، سالن بازدید از -

 ها از نظر تجهيزات و وسایل ورزشي قبل از برگزاری به معاونت فنيزارش نواقص فني سالنگ -

 ني، داوران مسابقه و عوامل برگزاری مسابقات هر رشته تعيين سرپرست ف -

 هر رشته  و حکم قهرمانيمدال  و اقالم مورد نياز برای مراسم اختتام مثل كاپ،اعالم وسایل  پيش بيني و -

 ابط عمومي در خصوص ارسال آخرین نتایج مسابقات هر رشته هماهنگي با رو -

 رزشکاران وو خصوصيات اخالقي فرهنگي با رعایت مسائل  مسابقاتبرگزاری شایسته  -
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 فني  ازیکنان برتر در هر رشته ورزشي به معاونتها و معرفي ب تالش در جهت ارتقاء سطح كيفي بازی -

ابطين رهای قهرمان در المپياد رشته های گروهي و انفرادی و ارائه آن به بت نتایج روزانه و تعيين دانشگاه ث -

 خبری برای ارائه به معاونت فني و روابط عمومي 

 

 ( کميته پذیرش2

 ماليالف( انجام تشریفات مربوط به پذیرش 

ها بابت حق شركت با توجه به آمار نفرات شركت كننده )سرپرست، حاسبه مجموع اعتبار واریزی دانشگاه م -

 مربي، ورزشکار و همراه(

 ی برای شركت در مسابقاتدریافت اصل و تصویر فيش واریز -

ربيت بدني ت داره كلهای دریافتي وتحویل آنها به انضمام یك نسخه ازتصاویر دریافتي به اتهيه ليست فيش -

 وزارت متبوع

 ب( انجام تشریفات مربوط به پذیرش فني 

فرهنگي، معاون  –های دانشگاه شركت كننده كه به امضاء معاونين دانشجویي یافت آلبوم عکس دار تيمدر -

 آموزشي و مدیر تربيت بدني دانشگاه رسيده باشد.

ه بمربوط  مندرج در معرفي نامه و بررسي برچسبدریافت اصل كارت دانشجویي و مطابقت آن با اسامي  -

 ثبت نام در ترم جاری

 ریافت گواهي اشتغال به تحصيل عکسدار و مطابقت آن با كارت دانشجویيد - 

 ركت در مسابقاتتطبيق عکس كارت دانشجویي و كارت ش -

 هي نامه تندرستي بررسي و دریافت بيمه ورزشي و گوا -

 ق عکسصدور كارت شناسایي و الصا -

 

 ( کميته انضباطي3

 :كميته انضباطي از افراد زیر تشکيل مي گردد

 انمدیر كل تربيت بدني سازمان امور دانشجوی -

 معاونت فني المپياد  -

 بدني  معاون فني و امور ورزش اداره كل تربيت -

 ي مسابقات رشته ذیربطرئيس انجمن ورزشي یا سرپرست فن -

قيقه د 30بایست حداكثر دهمين المپياد ميچهارای فني و عمومي مسابقات اعتراضات مطابق مندرجات راهنم

ابقات ني مسفوضوعي در كميته پس از پایان مسابقات توسط سرپرست تيم به كميته فني تسليم گردد.چنانچه م

 رد.اعهده د قت بهحل و فصل نگردد، كميته انضباطي مسئوليت بررسي و اعالم نظر اعتراضات وارده را در اسرع و
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 وظایف كميته انضباطي عبارتست از:

 ه سرپرست تيم معترض به همراه مبلغ تعيين شدهبررسي نامه اعتراضي -

 اع نظرات سرپرست یا مربي تيم ورزشي رشته ذیربطتشکيل جلسه و استم -

 تصميم نهایي كميته انضباطي به صورت مکتوب به دانشگاه ذیربط اعالم اتخاذ -

 

 *اهم وظایف معاونت اجرایي 

 فراد ذیصالح و توانمند و با تجربه به عنوان روسای كميته های تحت پوششاتعيين  -

 نظيم برنامه های هر یك از كميته ها و ابالغ به آنها با توجه به گسترش امور این بخشت -

 ایي عتبارات الزم برای اجرای برنامه های مطلوب درخصوص این بخش اجرپيش بيني ا -

 نظارت مداوم بر اجرای امور كميته های تحت پوشش  -

 بين كميته های این بخش و نيز معاونت های دیگر المپياد ایجاد هماهنگي -

 دایت امور و بررسي مشکالت و مسائل این بخش و سعي در رفع آن با همکاری مسئولين هر واحده -

اه ها، ر نقليه و ترابری، اسکان و امور خوابگل كميته های )اموواحدهای تحت پوشش این معاونت شام -

ه شرح بفکيك تبهداشت و امور درمان، تغذیه و امور سلف سرویس( مي باشد كه وظایف هر كدام از آنها به 

 زیر است.

 

 ( کميته امور نقليه و ترابري 1

 مسابقات)خودروهای سواری( در طول برگزاری  ها( و سبك تشکيل واحدهای ترابری سنگين )اتوبوس -

در  تقال آنهايش بيني سرویس های مورد نياز برای انتقال ورزشکاران و مسئولين به محل مسابقات و نيز انپ -

 طول بازدیدها

 رد نياز و تامين آنهابررسي تعداد انواع خودروهای مو -

 موریت های ضروری اعزام به موقع وسایل نقليه به ما -

 جرای دقيق آن اگان و سعي در تنظيم برنامه و ارائه آن به رانند -

 به منظور اجرای مطلوب برنامه توجيه و راهنمایي رانندگان -

 نقليه تاكيد بر سوختگيری به موقع كليه وسایط -

 رت بر نحوه برخورد رانندگان و بهداشت و پاكيزگي وسایط نقليهبررسي و نظا -

 ينال هاها و نيز در ترم بر روی اتوبوسسالن ها  های ورزشي و الصاق تابلوهای راهنمای مخصوص رشته -

 های ماموریت گواهينامه، بيمه تاكيد بر همراه داشتن برگه -

 گرفته استخراج آمار روزانه ماموریت های صورت -

  ررسي مسائل و مشکالت رانندگان و نيز استفاده كنندگان از وسایط نقليه و سعي در رفع آنهاب -
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 ا( کميته اسكان و امور خوابگاهه2

 نبيني و تعيين محل مناسب اسکان ورزشکاران، سرپرستان و مربيان هر دانشگاه قبل از ورود ورزشکارايشپ -

 حل اسکان مجزا برای داوران و مسئولين اجرایيپيش بيني و تعيين م -

 تعيين راهنمایان جهت راهنمایي و اسکان  -

 گاه هاآماده سازی كليه وسایل مورد نياز خواب -

 رسيدگي بر امور نظافت و بهداشت خوابگاه ها نظارت و -

 انشگاه ها و نصب آن بر روی سر در خوابگاه هاتهيه تراكت اسامي د -

ضایت ررضایت یا عدم مستمر وضعيت خوابگاه ها و اقدامات الزم باتوجه به نتایج ارزیابي از اصالح -

 دانشجویان

 اسکان ورزشکاران و دوش های محل نظارت بر نظافت سرویس های بهداشتي -

 یجاد هماهنگي با كميته تبليغات برای تزئينات مناسب خوابگاه ها در طول ایام برگزاریا -

 های صوتي و...وحرارتي،سيستم برودتي هایسيستم ب،تهویه مناس آنها با ها وتجهيزوضعيت خوابگاهبررسي -

 برای استفاده در مواقع لزوم ه ها و تدارك تانکرهای ذخيره آببررسي وضعيت آب در خوابگا -

 ررسي وضعيت برق خوابگاه و رفع نقایص مربوط به آن و حتي المقدور پيش بيني برق اضطراری ب -

 جهيز محوطه خوابگاه به تلفن راه دور به منظور تماس دانشجویان و افراد حاضر در اردوت -

 سمپاشي خوابگاه ها و اماكن مورد استفاده -

 ی مصرف چایهای ورزشي مستقر در خوابگاه برا جوش بين كاروانتهيه و توزیع آب  -

 ها بگاهتهيه و توزیع یخ و نصب آب سردكن در خوا -

 

 (کميته بهداشت و امور درمان 3

 سکان، امور تغذیه و محل مسابقهانظارت بر بهداشت محل های  -

 ش پزشکيمان اورژانس، هالل احمر، وزارت بهداشت، درمان و آموزهماهنگي با ساز -

 يه ليست داروها و تجهيزات مورد نياز و همکاری الزم به منظور تهيه و تدارك آنهاته -

 ين و تهيه آمار روزانه آنهانظارت بر نحوه رسيدگي مصدوم -

 نماهنگي قبلي و عقد قرار داد با بيمارستان های مساعدت كننده به منظور پذیرش فوری مصدوميه -

 پرسنل فني قبل از اجرای مسابقات بيمه نمودن ورزشکاران و  -

حل ميش بيني پزشك، پزشکيار و آمبوالنس برای محل مسابقات و اردو و تشکيل یك بهداری موقت در پ -

 اردو

 قدامات الزم به منظور درمان مصدومين و بيماران شركت كننده در محل اردو و سالن هاا -
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 ( کميته تغذیه و امور سلف سرویس4

 ردوایر افراد حاضر در اسازی محل مناسب برای تغذیه دانشجویان شركت كننده و س تعيين و آماده -

 رنامه غذایي مناسب در طول برگزاری مسابقات و نظارت بر اجرای دقيق آنتنظيم ب -

 آنها يش بيني اقالم مورد نياز مواد غذایي و هماهنگي با كميته تداركات به منظور تهيه به موقعپ -

 دهن پذیرش شبرای اعضاء، هر كاروا ها به تناسب تعداد و ایام و توزیع آن هنگام پذیرش تيمتهيه فيش غذا  -

 رنامه اوقات صرف غذا به مسئولين تيم ها و ورزشکارانبتنظيم و اعالم  -

 بهداشت آشپزخانه ، سلف سرویس و افراد تحت پوشش  نظارت بر نظافت و -

 به تغييرات نفرات حاضر در اردو جهكاهش یا افزایش آمار غذایي روزانه با تو -

 یانظارت بر نحوه تهيه، طبخ و توزیع غذا و تاكيد بر سرویس دهي مناسب و عزتمندانه به دانشجون -

 مسابقهبرخي ازسالن های عوامل فني در غذای داوران و اریاضطر توزیع جهتغذا نتقال اگروه هایلتشکي -

 وز و ارائه سرویس مناسب های پذیرایي بين ر تشکيل گروه -

 پذیرایي داوران و ميهمانان در حين مسابقات و اقدام الزم تنظيم برنامه -

 

 *اهم وظایف معاونت فرهنگي

 تنظيم محتوای برنامه های فرهنگي -

 تصویب محتوای برنامه های فرهنگي المپياد در شورای ستاد برگزاری المپياد -

 این معاونت از بين افراد ذیصالح، با تجربه و توانمند انتخاب روسای كميته های تحت پوشش -

های شركت كننده برابر جداول قرعه هماهنگي با معاونت فني المپياد در خصوص دریافت اوقات فراغت تيم -

 ها و بازی كشي جهت برنامه ریزی مناسب دیدارها

 ر برنامه های فرهنگي نظارت مستمر بر كليه فعاليت های فرهنگي استان جهت اجرای هر چه بهت -

 ارائه گزارش عملکرد این معاونت، به ستاد المپياد در پایان دوره -

عمومي، واحدهای تحت پوشش این معاونت شامل كميته های چهارگانه فوق برنامه و امور سياحتي، روابط -

 :نها به شرح ذیل است تبليغات و سمعي بصری، انتشار بولتن و نشریات روزانه مي باشد كه وظایف هر كدام از آ

 

 ( کميته فوق برنامه و امور سياحتي 1

های ذیربط برای كسب مجوز بازدید از اماكن دیدني و تاریخي و مجموعه ماهنگي با سازمان ها و ارگانه-

 های فرهنگي و مراكز صنعتي شهر

ایر ی كه با سه آن به نحوتنظيم برنامه بازدیدها و دیدار با مسئولين و مقامات شهر ميزبان و ارائ وتهيه  -

 ها تالقي نداشته باشد.برنامه
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عر یا دار شبي با قرآن، مسابقات علمي، ورزش صبحگاهي، شب شتدارك برنامه های متنوع، جذاب و هدف -

 جنگ هنری، تئاتر، موسيقي و سرود

ننده در شركت كیجاد زمينه برای ارائه و انجام فعاليت های فرهنگي و فولکوریك توسط كليه تيم های ا -

 اردو

 شخصيت های كشوری، علمي، ورزشي و دانشگاهي برای حضور در مراسم مختلف دعوت از -

 ا و جوایز برای اهدا در مسابقات فرهنگي و فعاليت های فوق برنامهتهيه هدای -

 ماعت و مراسم ویژه ایام خاص مذهبيبرگزاری مستمر نمازهای ج -

 نماز جمعه شهر اجتماعي –شركت در مراسم سياسي  -

 های برجسته كشورتدارك سخنراني چهره -

 سئولين امربرگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور م -

 مناسب برای بازدید ورزشکاران از نمایشگاه ها و فروشگاه ها ایجاد زمينه -

 

 ( کميته روابط عمومي2

 وین در مراسم مختلفتهيه و ارسال دعوتنامه برای مدع -

 مورد نظر دم و تشکر از افرادت رویداد در حين برگزاری از قبيل تهيه پالكاردهای خيرمقانجام تبليغا -

 تهيه عکس و فيلم از جریان مسابقات -

ا تائيد بریافت و انعکاس به موقع اخبار روزانه رویدادهای ورزشي و به مطبوعات و رسانه های گروهي د -

 لمپيادمعاون فني با هماهنگي و نظارت ناظر خبری ستاد ا

 ا كميته بولتن و نشریات درخصوص انعکاس نتایج بازی هاارتباط مداوم ب -

 نتایج بازی ها و برنامه روزانه مسابقات و نصب آن در تابلوهای محل اسکان اعالم -

 مصاحبه با مسئولين و مقامات با هماهنگي و نظارت ناظر خبری ستاد المپياد ترتيب -

 اجرایي و... گي، فني،ل در مسابقات از قبيل فرهنارتباط با كليه بخش های فعا -

 

 ( کميته تبليغات و سمعي و بصري3

فتتاحيه، اهيه و تدارك لوازم عکاسي و فيلمبرداری به منظور تهيه فيلم و عکس در مراسم مختلف مانند ت -

 سالن های مسابقات، كليه برنامه های فرهنگي، اختتاميه و ...

 ومي در خصوص تهيه عکس و بولتن همکاری با واحد روابط عم -

 مایش مستمر فيلم های سينمایي) ویدئویي( و مسابقات ورزشي در سالن ها و محيط خوابگاه هان -

 تبليغاتي و خيرمقدم و نصب آن در سالن ها و محل اردو تهيه تراكت های -

 ماهنگي رئيس شورای المپيادها با ه طراحي و توزیع، پوستر المپياد و بازی -
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 ارائه طرح عالئم راهنما و نصب آن در سالن ها و محل اردو -

 درصورت امکان پخش ازصدا وسيما نشریات و رای درج درتهيه آگهي تبليغاتي مناسب بازی ها ب -

 گزاری مسابقاتاماكن بر های دیدني ولمشخص كردن مح ها وشهر برگزاری بازی تهيه نقشه اردوگاه و -

 های به عمل آمده با مسئولين ستادماهنگيی برای درج تبليغات آنها برابر هارتباط با شركت های تجار -

 برگزاری 

ا بهای ورزشي  ي و گواهي شركت كاروانهای شناسایي ورزشکاران قهرمان طراحي و چاپ احکام و كارت -

 هماهنگي ستاد حمایت و نظارت 

 ابقاترچه جهت تبليغ و خبر رساني برگزاری مستهيه مقداری سيلك و پا -

 ماني و قاب و لوح های یادبود با هماهنگي ستاد حمایت و نظارتچك مدال قهر -

 علمي ده سازی و تهيه پارچه نویسي از سخنان شخصيت ها پيرامون مسائل فرهنگي، ورزشي،آما -

 

 ( کميته انتشار بولتن و نشریات روزانه4

 انتشار بولتن روزانه  -

 اه های كشورفرهنگي از دانشگتهيه یا فراخواني مقاالت علمي و  -

مطالب  ها، وقایع اتفاقيه و درج مقاالت وعيين خبرنگاران ویژه نشریه روزانه برای تهيه اخبار مختلف بازیت -

 علمي و فرهنگي 

ا ه ليه تيمكرسال منظم و روزانه نشریات چاپ شده برای مسئولين و توزیع آن در ساعت اوليه هر روز بين ا -

 اری و واحدهای برگز

قات جدول او ،هيه بروشورهای حاوی اطالعات مورد نياز دانشجویان درباره سالن، دانشگاه، برنامه مسابقاتت -

 فراغت و برنامه های فرهنگي

 اتهيه و ارائه روزنامه های كثيراالنتشار روزانه برای استفاده ورزشکاران از اخبار و اطالعت -

 در زمينه كسب اخبار و نتایج مسابقات مداوم و مستمر با روابط عمومي ارتباط -

 

 *اهم وظایف معاونت پشتيباني و تجهيز اماکن ورزشي 

 الح و با تجربه به عنوان روسای كميته های تحت پوششتعيين افراد ذیص -

 یك از كميته ها و ابالغ به آنها تصویب برنامه های هر -

 هسازی فني اماكن ورزشيبپيش بيني اعتبارات الزم برای  -

 فني المپياد .  یجاد هماهنگي بين كميته های تحت پوشش و همچنين هماهنگي با معاونتا -

 هكميته برنام كميته تجهيز و بهسازی اماكن ورزشي، :كميته های سه گانه تحت پوشش این معاونت عبارتند از

 ریزی تمرینات و كميته نمایندگان و رابطين اماكن ورزشي 
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 ي اماکن ورزشي ( کميته تجهيز و بهساز1

 بارات الزم به منظور تجهيز و بهسازی اماكن ورزشي اردوگاهپيش بيني اعت -

ت و ا با نظارریافت فهرست و تعداد وسایل ورزشي مورد نياز هر یك از رشته ها از معاونت فني و تهيه آنهد -

 های ورزشي ذیربط تایيد روسای انجمن

 لف درج مشخصات ورزشي، نواقص موجود اماكن ورزشيهای ویژه بازدید از اماكن مختتهيه فرم -

ن ت و سهولت در امکاورزشي، تجهيزا استانداردهای توجه به مسابقات با اماكن مناسب برگزاری تعيين -

 دسترسي

ها و درج برنامه ایام های ذیربط جهت كسب موافقت واگذاری سالنها و ارگانیجاد هماهنگي با سازمانا -

 رنامه كلي هر سالنمسابقات در ب

های بهداشتي و سرویس ها ورختکن م صوتي،ها از نظر تهویه، نور، سيستالنسبررسي وضعيت هریك از  -

 فع این نواقص ها و مراجع ذیربط جهت رانعقاد قرار داد با شركت

 هاره تيمخيافراد ذ ميزبان و رداوران، عوامل فني،صندلي جهت استقرا و تامين وسایل اداری از قبيل ميز -

هسازی فني المپياد و رئيس انجمن های ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از ب معاونتتائيد  كسب -

 اماكن ورزشي ذیربط 

 ها و اماکن ورزشي( کميته برنامه ریزي سالن2

 تمرینات ویژه تيم های ورزشي با هماهنگي معاونت فني های ورزشيسالن -

 ن به تيم های متقاضي با هماهنگي معاونت فني اختصاص زمان تمری -

 ه تيم های تمرین كننده به كميته ترانسپورت جهت تمرینات آنهااعالم برنام -

 است. در اختيار گذاشته شده ها و اماكن ورزشي آنهاهایي كه سالنها و ارگانماهنگي تردد با سازمانه -

 ( کميته نمایندگان و رابطين اماکن ورزشي 3

 ها و اماكن ورزشيعيين رابطين هر یك از سالنت -

 های ورزشي با توجه به نيازهای معاونت های المپياد وجيه و آموزش رابطين هر یك از سالنت -

قات اميدن مسابریافت غذا از معاونت اجرایي و توزیع آن به داوران و كادر برگزاری كه به علت به طول انجد -

 د ماند.های ورزشي باقي خواه در سالن

 هيه و توزیع تغذیه بين روز و پذیرایي داوران و كادر برگزاری مسابقات در ایام برگزاری ت -

به روابط  مع آوری به موقع اخبار و نتایج مسابقات تائيد شده توسط سرپرست فني مسابقات و انعکاس آنج -

 عمومي با هماهنگي معاونت فني 

 ئه به ستاد برگزاری مسابقاتجهت ارا ارائه گزارش از وقایع اتفاقيه روزانه -
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  *وظایف کميته هاي مستقل

ام پياد انجیي المكميته های مستقل مطابق نمودار سازماني المپياد زیر نظر مستقيم سرپرست كل و دبيركل اجرا

، كميته يبكميته ارزیا وظيفه مي نمایند. این كميته های چهارگانه عبارتند از كميته مراسم افتتاحيه و اختتاميه،

 ز :امور مالي و تداركات و كميته حراست و انتظامات  شرح وظایف هر یك از كميته ها عبارتند ا

 کميته مراسم افتتاحيه و اختتاميه (1

 های تخصصي جهت اجرای برنامه های مراسم افتتاح و اختتامقاد قرار داد با گروهانع -

 ای الزمتتاح و ارائه رهنمودههای مختلف مراسم افظارت بر پيشرفت فعاليت گروهن - 

 ام مسابقاتتعيين محل مناسب برای افتتاح و اختت -

 سئوالن كشور، دانشگاه و شهر برای شركت در مراسم افتتاح و اختتامدعوت از م -

 های شركت كننده برای رژه در مراسم افتتاحيه كارد با اسامي دانشگاهتهيه پال -

 المي ایرانسرود جمهوری اس دعوت از گروه موزیك، برای نواختن -

 گي برای پذیرایي در مراسم افتتاحيه و اختتاميه توسط حوزه معاونت اجرایي هماهن -

 نراني یا پيام مسئولين ضمن هماهنگي با اداره كل تربيت بدني تهيه متن سخ -

 ها و جایگاه آن در مراسم افتتاحيه تدارك و تمرین رژه تيم -

 در برگزاری اختتاميه المپياد هماهنگي با معاونت فني  -

 ارش مسابقات توسط روسای انجمن های ورزشي مربوطه در مراسم اختتاميهارائه گز -

 بقات در مراسم اختتامتوزیع هدایا و یادبود ویژه مسا -

 ي در مراسم اختتام توزیع مدال، كاپ و احکام قهرمان -

 تنظيم برنامه ویژه مراسم افتتاح و اختتام -

 

 ه امور مالي و تدارکات( کميت2

 امور مالي -الف

 پيش بيني و برآورد اعتبار مورد نياز المپياد -

 های مربوطهدریافت اعتبارات از بخش -

 پرداخت تنخواه گردان به واحدهای مختلف بر اساس موافقت مسئولين -

 جمع آوری، بررسي و تسویه به موقع اسناد هزینه -

 انعقاد آنها تهيه متن قرار دادهای مختلف و -

 حقيقات و فناوریتانعقاد قرار داد با وزارت علوم،  -

 جذب اعتبار و اسپانسر از حاميان المپياد -

 ه ایاب و ذهاب كادر برگزاری اعم عوامل فني، اجرایي و داورانپرداخت هزین -
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ت فني معاون رداخت حق الزحمه داوری، عوامل اجرایي و فني مسابقات با تایيد رئيس انجمن مربوطه وپ -

 المپياد 

لزحمه ات حق تبصره: با توجه به واریز هزینه سرانه حق شركت دانشگاه های شركت كننده در المپياد پرداخ

 داوران و عوامل فني از محل دریافتي مذكور پرداخت خواهد شد. 

 تدارکات -ب

 ليه لوازم و تجهيزات مورد نياز برابر فهرست تائيد شدهكتهيه و تدارك  -

 نجام امور تداركاتي مربوط به بخش های فني، فرهنگي، اجرایي و كميته های مستقلا -

 ز سازمان ها و ارگان هاپيگيری كليه موارد درخواستي ا -

 سناد هزینه از كارپردازان به منظور تسویه به موقع آنهادریافت كليه ا -

 ان جهت خریدد نياز خرید اقالم و تحویل آن به كارپردازپيش بيني اعتبار مور -

 نبار برابر مقررات تحویل كليه اقالم تهيه شده به ا -

ين با مسئول هيه و توزیع هدایای مربوط به كليه ميهمانان و ورزشکاران برابر هماهنگي های به عمل آمدهت -

 مربوطه.

 ها ر در دهکده بازیهای ورزشي مستق تهيه و فروش كارت تلفن به كاروان -

 سابقاتات پذیرایي ميهمانان ویژه در طول برگزاری متهيه وسایل و ملزوم -

نگي ها با هماه ني و تدارك پذیرایي داوران و ميهمانان در حين برگزاری مسابقات در سالنپيش بي -

 سرپرست مربوطه

 

 ( کميته ارزیابي3

 اوراندرنامه ریزی و طراحي كامپيوتری و بانك اطالعاتي در مورد ورزشکاران، مربيان، سرپرستان و ب -

شته های ررنامه ریزی و طراحي سيستم كامپيوتری و بانك اطالعاتي در مورد نتایج كسب شده تيم ها در ب -

 مختلف ورزشي

 راحي و تدوین پرسشنامه نظر سنجي در ارتباط با امور مختلف فني، فرهنگي و اجرایيط - 

 اننشجویان، مربيان، سرپرستصادفي روزانه از روند برگزاری المپياد از دانظر سنجي مستمر و ت -

 ه رائه گزارش از بهبود عملکرد روزانه، معاونت ها و كميته ها بر مبنای نظر سنجي صورت گرفتا -

 رائه پشنهادات الزم به منظور افزایش ميزان رضایت شركت كنندگان در طول زمان برگزاریا -

 هاخوابگاه های پيشنهادات و انتقادات در كليه اماكن ورزشي ونصب صندوق -

ن دوره های عالي در خصوص محققين و دانشجویا توسط كهتحقيقاتي هایطرح انجام برای تسهيالت ایجاد -

 .ها اجرا مي شودبازی

 ان برگزاریاجرایي پس ازدور فرهنگي و ارزیابي كليه امورفني و آمار و ات وگزارشي جامع ازاطالعتدوین -
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 ( کميته حراست و انتظامات4

 رگزاریحفظ امنيت شركت كنندگان در طول زمان ب -

 هاسایل نقليه و افراد در دهکده بازیونظارت بر عبور و مرور  -

 های شركت كنندهبرچسب های ویژه تردد وسایل نقليه كاروان تهيه و توزیع -

 فظ، انتظامات مراسم افتتاح و اختتام اماكن برگزاری مسابقاتهمکاری در ح -

های عبور و ها و سلف سرویس و محلهای منتهي به خوابگاهای راهنما، سرعت گير در خياباننصب تابلوه -

 مرور

 كيلومتر( 40، 30، 20ها )رعت در دهکده بازیسنصب تابلوی حداكثر  -

 

ت صالحي اب گزینش فردی كميته فني و خصوصاً ها دانشگاه ميزبان مي بایست ضمن تعيين مسئولين كميته

اول ده در جدشنسبت به تهيه موارد درخواستي ذكر ، دارای اشراف كافي به مسائل فني ورزشيتجربه و  و با

 ل نمایند.يز اعمانهای ورزشي هر رشته را  انجمن پيوست اقدام عاجل به عمل آورده و برای تایيد آن ها نظرات

 توصيه هاي مهم :

 شته هایر وسایل ورزشي ت امور فني وتجربيات كافي در شناخ ول دارای تحصيالت وئتعيين یك نفر مس (1

 دم دوبارهي در عالزامي و مي تواند كمك شایان توجه برگزاری جهت مشاوره در خرید وسایل ورزشي مورد نياز،

 كاری و هدر رفتن وقت و هزینه نمایند.

كل  اداره كليه وسایل خریداری شده مي بایست برای تایيد نهایي به رویت انجمن رشته ورزشي مربوط (2

ه ميزبان انشگادتربيت بدني وزارت متبوع برسد و هماهنگي های الزم جهت بازدید از وسایل خریداری شده در 

 های ورزشي به عمل خواهد آمد. به اتفاق انجمن

 

 

 


