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  مقدمه:

ورزشی، تامين سالمت جسمی و روحی دانشجويان و های شنوارهاز مهمترين اهداف برگزاری ج

اين  بر. باشدمی هاتعميم عدالت اجتماعی، زمينه توسعه همه جانبه و متوازن در ورزش همگانی دانشگاه

 افزايش ها،دانشگاهدانشجويان  در شادابی و تحرک و جسمانیهای فعاليت ضرورت به توجه با ،اساس

 و بدنی تربيت توسعه ضرورت به توجه باهمچنين  ،یورزشهای در فعاليت وياندانشج حداکثری حضور

 زندگی روزانههای برنامهفهرست  در ورزش دادن قرار و همگانیهای ورزش توسعه کردن نهادينه ورزش،

توسعه ورزش همگانی و  راهکارهایبراساس دانشجويان  امور سازمان بدنی تربيت کل دانشجويی، اداره

با توجه به شرايط اجتماعی و نيازهای  ظر دارددر ن ،هاهای ورزشی در درون دانشگاهعاليتف گسترش

 .نمايد و اجراحی اطررا   استانیهمگانی هاي ورزش طرح برگزاري جشنوارهبخش ورزش دانشجويی 

و تمايل دانشجويان برای شرکت در  های جديد ورزشیرشته با همگانیهای ورزش جشنوارهبرگزاری 

برای شرکت دانشجويان در ای تواند انگيزهمیاستانی و  در قالب درون دانشگاهی يدادهای ورزشیرو

 ورزشی دانشگاه گردد.  هایتيم

 موسسات و هادانشگاه دانشجويانی همگانهای ورزش جشنواره برگزاریضروری است طرح  از اينرو

دانشجويان به  وها تر دانشگاهدهمشارکت هر چه گستر هدفبا  ،استانیبه صورت کشور  عالی آموزش

 دبيرخانه های ورزشیمنظور تحقق اهداف مندرج در برنامه توسعه ورزش دانشجويی تدوين و به 

 ابالغ گردد. در هر استان (مادرهای دانشگاه)

 عزيز دانشجويان قبال در خويش وظيفه به همدلی و همّت با هم با دانشگاهی ورزش مسئولين است اميد 

 برای بهتری شرايط ورزشی فضاهای و اماکن تجهيز ضمن افزايی، هم و مساعی تشريك با وده نمو عمل

 اين مستمر حضور شاهد مناسب راهکارهای و هابرنامه ارائه با و تسهيل دانشجويان پويايی و تحرک

 .باشيمدر سطح استانی  همگانی ورزش جشنواره در عزيزان
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 ف: اهدا

 بيشتر چه هر مشارکت و در هر استان و موسسات آموزش عالی اههدانشگا توسعه تعامالت بين 

 همکاری تفاهم  ميتحکو  گيری تصميم در بدنی تربيت مديران

 تعداد حضور برای برابر فرصت و زمينه شدن و فراهم توسعه و گسترش فرهنگ ورزش همگانی 

 آموزش موسسات و هادانشگاه ورزشی رويدادهایدر  حضور برای عالقمند دانشجويان از بيشتری

  ورزشی متنوع هایرشته با عالی

 در بين دانشجويان ايجاد شادابی و نشاط  ،بهبود سبك زندگی دانشجويی ،ارتقای کيفيت زندگی

 عالی آموزشمختلف  هایبخش

 باال بردن سطح مهارت، دانش و دوری از رخوت و سستی ، جسمی و روانی ارتقای سطح سالمت

 عالی  آموزش هایبخشدر بين دانشجويان ی و کشف استعدادهای ورزش

 بدنی تربيت امور با مرتبط ساختارهای تقويتموجود و  مالیانسانی و  منابع از بيشتر وریبهره 

  عالی آموزش هایبخشبين  تعامالت طريق از هادانشگاه

 

 :مکان و زمان

 مکان:

میزبانی کشور به  عالی آموزش ساتموس وها دانشگاه دانشجويان استانی همگانیهای ورزش جشنواره 

 و هاو با حضور حداکثری دانشگاه یبا استفاده از امکانات ورزشی در محيط دانشگاه تابعههاي دانشگاه

 برگزار خواهد شد. استاندر سطح کشور  های آموزش عالیبخش موسسات

 زمان:

  برگزار خواهد شد. 1401سال  در زمستان اين رويداد ورزشی 
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  : پسران و دختراندر دو بخش  برگزاریی هارشته

 

 نوع رشته رشته

تعداد 

 نفرات

  اصلی

تعداد 

 نفرات

 ذخیره
 تعداد سهمیه استان

 متعاقبا اعالم خواهد شد 31 - 3 تیمی دوچرخه سواری

 متعاقبا اعالم خواهد شد 31 -  4 انفرادی -تیمی  شطرنج

 متعاقبا اعالم خواهد شد 31 - 3 انفرادی فریزبی

 متعاقبا اعالم خواهد شد 31 - 3 انفرادی -تیمی  آمادگی جسمانی

 متعاقبا اعالم خواهد شد 31 - 4 انفرادی -تیمی  طناب زنی

 متعاقبا اعالم خواهد شد 31 - 2 تیمی هفت سنگ مهارتی

 متعاقبا اعالم خواهد شد 31 - 3 تیمی دارت

 متعاقبا اعالم خواهد شد 31 1 4 تیمی هندپلو

 تیمی نفره 4ال والیب
4  
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 متعاقبا اعالم خواهد شد 31

 متعاقبا اعالم خواهد شد 31 1 3 تیمی نفره 3بسکتبال 

 

 هر ورزشکارو  )تیم( نمایندهیک تواند در هر رشته هر دانشگاه با توجه به ظرفيت خود می 

 .شرکت نمايد رشته یکتواند در می

 و تحقيقات علوم، وزارت)آموزش عالی کشور ای بخش ه و موسساتها در اين طرح کليه دانشگاه 

 و هاارگان ساير به وابسته فرهنگيان، ای، حرفه و فنی کاربردی، -علمی جامع نور، پيام فناوری،

  مجاز به شرکت خواهند بود. استان 31در قالب  (غيرانتفاعی موسسات

 ميزان به توجه با بيشتر سهميه اختصاص متعاقبا اعالم می شود. رشته هر در استان هر در سهميه 

 .يابد افزايش تواند می ،ميزبان دانشگاه ظرفيت و استان های دانشگاه استقبال و مشارکت

 

 :کنندههای شرکتبخشمخاطبین و 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، پیام نور، جامع کليه بخش های آموزش عالی)دانشجويان   -

ها و موسسات وابسته به سایر ارگانکاربردي، فنی و حرفه اي، فرهنگیان،  -علمی

 پيامهای دانشگاهدانشجويان  حضور . ضمنادارنددر جشنواره استانی را حق شرکت  (غیرانتفاعی

 و هاارگان ساير به وابسته هایدانشگاه فرهنگيان، ای، حرفه و فنی کاربردی، علمی جامع و نور

 خواهد پذير امکان ،مرکز یا واحد صورت به استانی ورزشی جشنواره در غيرانتفاعی موسسات

 ،اسکان تامينهای فوق، دانشگاهها و مراکز ايجاد فرصت مشارکت به همه واحدبا عنايت به  .بود

 .بودعهده واحد شرکت کننده خواهد ه بو حق سرانه فنی تغذيه 

دانشجویان جهت شرکت در رويدادهای ورزشی،  دانشجويان عموم رایب فرصت ايجاد به منظور -

پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی )1401کلیه مسابقات قهرمانی سال ت کننده در شرک

)اصفهان و پیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگرم، سومین ال)تبریز(قهرمانی دانشجویان

مجوز  (1401شش ماهه دوم سال  رشته هاي غیرالمپیاديمسابقات قهرمانی ، صنعتی اصفهان(

را  1402سال تخابی و ششمین المپیاد ورزش هاي همگانی جشنواره استانی انحضور در 

 د داشت. ننخواه

همچنین دانشجویان شرکت کننده در چهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  -

را و بالعکس ( 1402( مجوز حضور در ششمین المپیاد ورزشهاي همگانی )1402)تابستان 

 نخواهند داشت.

 :روش اجرای طرح

 بخشکليه ی هادانشگاه بدنی تربيت مديرانو  استان دبيران از ،استانی ورزشی جشنواره اجرای در -

 موجود در ورزشی نهادهای و هادستگاه ساير با تعامل ضمن تا رودمی انتظار عالی آموزش های
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دانشگاه های  امکانات از گيریبهره با جشنواره تا نمايند تدارک نحوی به را زير مقدمات استان،

 .گردد برگزار هزينه حداقل با و شايسته بنحو و استان

و استان  با انعقاد تفاهم نامه بين دبيرخانه استانی با هماهنگی دبيرخانه استانی ورزشی جشنواره -

قابل مصوب و زمان بندی  اساس تقويمبر  وی اعالم شده هادر رشتهدانشگاه ميزبان مسئولين 

  اجرا خواهد بود.

های  ظرفيت و هاتوانايیحداکثر  از و بينی پيش را الزم تمهيدات داوری و فنی ادرک تامين زمينه در -

 برگزاری سطح به توجه با همچنين. گردد استفاده دانشکده و خوابگاه ورزشی هایانجمن

 . شود استفاده داوری کارت واجد دانشجوبان از ترجيحاًخصوصا در بازيهای حسای 

 و رقابت اوج در رفاقت انضباط، و نظم جوانمردانه، بازی قضاوت، در عدالت است ذکر شايان -

 که است ورزشی جشنواره موفق و شايسته برگزاری در موثر عوامل جمله از نشاط و شور

 .گردد لحاظ جشنواره برگزاری در بايستمی

 دانشگاه کارکنانو  دانشگاه تابعه کارشناسان تربيت بدنی همکاری از اجرايی عوامل خصوص در -

 بهره دانشجويی ورزشی هایانجمن و داوطلب نيروهای از همچنين وآموزش عالی ش های بخ

 و اجرايی کادر و داوری الزحمه حق پرداخت نامه آئين»آخرين  اساس بر همچنين. گردد برداری

 .گردد اقدام اجرايی عوامل الزحمهحق پرداخت به نسبت «1401 مسابقات فنی

 دانشگاه بهداشت مرکز امکانات از جشنواره برگزاری ايام در پزشکی خدمات پوشش زمينه در -

 .شود برداریبهره

 یها دانشگاه مسِوولين حضور با و صالح و صرفه رعايت با جشنواره اختتام و افتتاح مراسم اجرای -

 .گردد رگزارتابعه ب
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 در مستقر...(  و مطبوعات ، سيما و صدا)جمعی هایرسانه از جشنواره مطلوب انعکاس جهت -

 . آيد عمل به الزم اهتمام دانشگاه داخلی و استان

 و )شماره يك تا پنج( گزارش فرم طريق از صرفا جشنواره، برگزاری نحوه از گزارش ارائه -

 . پذيرد صورتبه اداره کل تربيت بدنی سازمان متبوع  فشرده لوح بصورت جشنواره هایعکس

 درصدميزان  اساس بر ،جشنواره برگزاری رد ی ميزبانهادانشگاهو  استاندبيرخانه  ارزيابی -

 .شد خواهد انجام استان دانشجويان کل تعداد نسبت به پوشش تحت دانشجويان

 آن تاييد و گزارش فرم اساس بر تصويری گزارشات ارسال به منوط کل اداره حمايتی ابالغ و تامين -

 .بود خواهد

مسابقات قهرمانی  يين نامه عمومیآساس بر ا حضور کلیه دانشجویان شرکت کننده در مسابقات -

 انجام خواهد شد. 

 

 و نفرات اعزامیها مدارک مورد نیاز برای پذیرش تیم

 معرفی نامه کتبی نماینده دانشگاه 

 کارت ملی  

  بايست می کارت دانشجويی :گواهی اشتغال به تحصیل و( )داراي اعتبار کارت دانشجویی معتبر

اينصورت گواهی اشتغال به تحصيل عکس دار و مهردار و با امضای اصل  باشد و در غير دارای اعتبار

مدير کل آموزش دانشگاه با ذکر تاريخ و شماره دبير خانه به صورت تايپی و بدون قلم خوردگی و 

 .الک گرفتگی به کميته پذيرش ارايه گردد

 ایران اسالمی جمهوري ورزشی پزشکی کارت بیمه فدراسیون  
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 معاونين آموزشی، دانشجويی و فرهنگی، مدير تربيت بدنی، مدير کل آموزش و ییاصل فرم پنج امضا(

اصل فرم پنج امضايی بدون خط خوردگی و الک گرفتگی به کميته پذيرش  پزشك معتمد دانشگاه(

ها بدون مهر و امضای مسئولين دانشگاه فاقد اعتبار و از پذيرش اين دانشگاههای ارايه گردد. فرم

 شد. ممانعت خواهد

 و  ميزان حق شرکت تابعه،های دانشگاهبدنی مديران تربيت با توافق  توانندمی استانهای دبيرخانه

 نمايند.و به حساب دانشگاه ميزبان جشنواره واريز را تعيين ها تيمسرانه واريزی 

 
 
 
 

 بسمه تعالی 

 و موسسات هاتربیت بدنی و ورزش دانشگاهدر های ورزشی رویدادبرگزاری  تفاهم نامه

 ................................سال  آموزش عالی کشور

     و حوزه معاونت  دانجتيویی و همينتین متدیری  تربیت  بتدنی دانجت اه                                                  استانی دبیر خانهبین این تفاهم نامه 
 گردید. منعقد

تحت   استتانی  رویداد برگزاری برای خویش را  رضای ، )میزبان(بی  بدنی دانج اهحوزه معاون  دانجيویی و مدیری  تر :1ماده

بته وتور قيعتی                 استتانی دانجيویان دانج اهها و موسسات آموزش عتايی   همگانیهای ورزش جشنواره :عنوان

 اعالم کرده اس . 

 و دانجت اهها  دانجتيویان  هم تانی هتای  ورزش رهججتنوا  برگتزاری  دستورايعملدستورايعمل برگزاری وبق  رویداداین  :2ماده

و شورای  وزارت علوم، تحقیقات و فناوریسازمان امور دانجيویان  اداره کل تربی  بدنی (استانی)  کجور عايی آموزش موسسات
 را که برای آنها حکم قانون دارد را متعهد می گردند.  مفاد تفاهم نامهبرگزار می گردد. ورفین رعای   استانمدیران تربی  بدنی 

و وظتای  تعیتین    اتورفین متعهد می شوند ميابق دستورايعملی که برای اجرای این تفاهم نامه تنظیم می گردد اقتدام  :3ماده

 شده را جه  برگزاری ميلوب به مرحله اجرا درآورند. 

بار و تبلیغات، امور فرهن ی، پذیرش، آماده ستازی و دریافت  اعتالم آمتادگی     مسئويی  تغذیه، اسکان، نقلیه، انعکاس اخ :4ماده

امتور فنتی برگتزاری     نظتارت  ه میزبان و مسئويی اهای شرک  کننده و محل برگزاری مسابقات، با دانج اويیه و قيعی دانج اه
 خواهد بود.                          استاندبیرخانه با  رویداد

برآورد و به میزان                                        ریال پس از اختذ   دبیرخانه استانمتعارف برگزاری توسط ی هاهزینه :5ماده

 تامین و در وجه دانج اه میزبان پرداخ  خواهد شد. گزارشات فنی و مايی 

 کنندگان متعهد می گردد.  دانج اه میزبان در عین رعای  سادگی، ارائه خدمات ميلوب و عزتمندانه را به شرک  :6ماده

 خواهد بود. دانج اه میزبان براساس آیین نامه داوران و عوامل فنی با  عوامل اجرایی،پرداخ  حق ايزحمه  :7ماده
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 ،(استتانی ) کجتور  عايی آموزش موسسات و دانج اهها دانجيویان هم انیهای ورزش ججنوارهری یکی از اهداف برگزا :8ماده 

یان اس  يذا ورفین متعهد می شوند که فضایی عتاری از هرگونته تجتن  و مملتو از وتفا و وتمیمی ،       دانجيو بیجتر مجارک 
بترای شترک    دانج اه میزبان متعهد می شود در اجرای این رویداد خاورات شیرین و بیادماندنی  و همديی و وحدت ایياد نمایند

 .  فراهم نماید کنندگان

 دانجتيویان  هم تانی هتای  ورزش ججتنواره  برگتزاری  دستتورايعمل د که منتدرجات  ورفین تفاهم نامه متعهد می شون : 9ماده

 .را ميايعه و ميابق آن اقدام نمایند(استانی) کجور عايی آموزش موسسات و دانج اهها

از برگزاری شایسته و ميلوب به نحتو  شد و خواهد انيام  استاندبیرخانه توسط  های ورزشیرویداد برگزارینظارت بر  :10ماده

 مقتضی تقدیر و از دانج اه میزبان حمای  الزم بعمل خواهد آمد.

و یک نسخه نزد دانج اه میزبتان بتاقی خواهتد     استاندبیرخانه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد  2این تفاهم نامه در  :11ماده 

 ماند.
 

 نام و نام خانوادگی:                                                                       نام و نام خانوادگی:                                 نام و نام خانوادگی:         
                استان:         یهادبیر تربی  بدنی و ورزش دانج اه  انج اه میزبان               دانجيویی د معاون                           مدیرتربی  بدنی دانج اه میزبان

 امضاء                                     امضاء                                                   امضاء                                                          
 تاریخ                                                     خ        تاری                                 تاریخ                                         

 

 

 )استانی( همگانی هایورزش جشنواره گزارش فرم

 فرم ارزیابی دانشگاه میزبان :شماره یکفرم 

 پسران                    دختران

 :استان
  :دانشگاه میزبان

 زاری)ورود + ایام مسابقه+ خروج(:               روزایام برگ                                :محل برگزاری 

 

 :ی شرکت کنندههااسامی دانشگاه
 تعداد نفرات اعزامی نام دانشگاه

 )ورزشکار، مربی،سرپرس  و همراه(

 تعداد نفرات اعزامی نام دانشگاه
 )ورزشکار، مربی،سرپرس  و همراه(

1-  11-  

2-  12-  

3-  13-  

4-  14-  

5-  15-  

6-  16-  

7-  17-  
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8-  18-  

9-  19-  

10-  20-  

 حق سرانه شرک  در مسابقه:                      ریال  :                    نفرهاميموع نفرات اعزامی از دانج اه

 :               ریالهاکل مبلغ دریافتی از حق شرک  دانج اه

 موده ويی غایب بودند:ی که اعالم آمادگی نهااسامی دانج اه
 
 

 فهرس  اسامی داوران:)با ذکر درجه داوری(
 
 
 

 تيهیزات ورزشی 1
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                 خوب              عالی      

 تغذیه 2

 دانج اهی
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 غیر دانج اهی
 توضیحی:

 

 ضعیف               متوسط                  خوب                عالی      

 ترابری 3
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 اسکان 4

 دانج اهی
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 غیر دانج اهی
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی      
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 امور فرهن ی 5
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 و اختتامیهافتتاحیه  6
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

7 
 کیفی  و کمی 

 ججنواره

 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 پیجنهادات:
 
 

 ب جمالت کوتاه در خصوص موارد فوق اظهار نظر شود.در بند توضیحی به صورت تشریحی در قال -1تذکر: 

به این  استانتوسط دبیر خانه  جشنوارهپس از اخذ نظرات از فرم ارزیابی نفرات شرکت کننده در  ایی اطالعات چند گزینه -2

 اداره کل ارسال گردد.

 )استانی( همگانی هایورزش جشنواره مالی گزارش فرم

 لی برآورد ما: فرم دوشماره فرم 

)ریال(مبلغ واحد واحد نام و نام خانوادگی ردیف  مبلغ کل 

    حق الزحمه عوامل اجرایی 1

    حق الزحمه عوامل فنی 2

هاهزینه سایر 3     

هامبلغ کل دریافتی از دانشگاه 4     

   
 نام و نام خانوادگی:                                                                         نام و نام خانوادگی:                                نام و نام خانوادگی:       

                استان:         یهادبیر تربی  بدنی و ورزش دانج اه  انج اه میزبان               دانجيویی د معاون                           مدیرتربی  بدنی دانج اه میزبان
 امضاء                                  امضاء                                                        امضاء                                                      

 تاریخ                                             خ             تاری                                       تاریخ                                     

 

 

 توضیح :
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 می بایست توسط دانشگاه  هاو اسناد مرتبط به هر یک از محور هاکپی کلیه فاکتور

  ارسال گردد. استان میزبان تهیه و به دبیرخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انی()است همگانی هایورزش جشنوارهی تیمی هارشته نتایج فرم شماره سه: 

 نام رشته:

 پسران                    بخش:                                  دختران

 استان:

 مقام سوم مقام دوم مقام اول

 دانشگاه: دانشگاه: دانشگاه:

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  

6  6  6  
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7  7  7  

 مربی: مربی: مربی:

 سرپرست: سرپرست: سرپرست:

م تیمیپنجمقام  مقام چهارم تیمی م تیمیششمقام    

 دانشگاه: دانشگاه : دانشگاه:

   
 نام و نام خانوادگی:                                                                  نام و نام خانوادگی:                                      نام و نام خانوادگی:        

                استان:         یهادبیر تربی  بدنی و ورزش دانج اه  انج اه میزبان               دانجيویی د معاون                           مدیرتربی  بدنی دانج اه میزبان
 امضاء                                    امضاء                                                                                   امضاء                          

 تاریخ                                 خ                           تاری                                   تاریخ                                        
 

 توضیح :

 هایورزش جشنواره تیمی یهارشته نتایج و اطالعاتموظفند ی استان هادبیرخانه 

 .نمایند در دبیرخانه نگهداری مدیر تربیت بدنی دانشگاه میزبان دریافت واز را  همگانی

 

 

 

 استانی() همگانی هایورزش جشنواره انفرادیی ها: نتایج  رشتهچهارفرم شماره 

 نام رشته:

 پسران                    بخش:                                  دختران

 استان:
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 نام و نام خانوادگی:                                                                         وادگی: نام و نام خان                              نام و نام خانوادگی:       

                 استان:        یهادبیر تربی  بدنی و ورزش دانج اه  انج اه میزبان               دانجيویی د معاون                           مدیرتربی  بدنی دانج اه میزبان
 امضاء                                 امضاء                                                     امضاء                                                         

 تاریخ                                                         ختاری                                    تاریخ                                        

 

 توضیح :

 هایورزش جشنواره انفرادی یهارشته  نتایج و اطالعاتهای استان موظفند دبیرخانه 

 .نمایند در دبیرخانه نگهداری مدیر تربیت بدنی دانشگاه میزبان دریافت واز را  همگانی

 

 

 

 

 

 

 

 ) استانی(همگانی هایورزش کلی جشنواره  جنتای: پنج شماره فرم

 نام رشته:

 پسران                    بخش:                                  دختران

 استان:

 رشته ردیف
 تعداد

 دانشگاه
 مقام سوم مقام دوم مقام اول تعداد نفر

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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9       

10       

      هامجموع رشته

 
 نام و نام خانوادگی:                                                                       نام و نام خانوادگی:                                  نام و نام خانوادگی:      

                استان:         یهادبیر تربی  بدنی و ورزش دانج اه  انج اه میزبان               دانجيویی د معاون                           مدیرتربی  بدنی دانج اه میزبان
 امضاء                                  امضاء                                                      امضاء                                                       

 تاریخ                               خ                           تاری                                     تاریخ                                      

 

 توضیح :

 شنوارهج انفرادیتیمی و ی هارشته  نتایج موظفند اطالعات وی استان هادبیرخانه 

 کل اداره این مدیر تربیت بدنی دانشگاه میزبان دریافت و بهاز همگانی را  هایورزش

 .نمایند ارسال


