
 دستور العمل تکمیل فایل اکسل فضاهای ورزشی دانشگاه های کشور

 

 اطالعات دانشگاه

 

 : نام دانشگاه1ستون  -

 بر اساس فرم ارسالی کد دانشگاه را مرقوم نمائید.: کد دانشگاه، 2ستون  -

 (1398: سال تکمیل فرم )3ستون  -

 : جمعیت روزانه دانشجویان دختر4ستون  -

 ویان پسر: جمعیت روزانه دانشج5ستون  -

 : مجموع جمعیت روزانه دانشجویان دختر و پسر6ستون  -

 : جمعیت شبانه دانشجویان دختر7ستون  -

 : جمعیت شبانه دانشجویان پسر8ستون  -

 : مجموع جمعیت شبانه دانشجویان دختر و پسر9ستون  -

 : جمعیت خوابگاهی دانشجویان دختر10ستون  -

 : جمعیت خوابگاهی دانشجویان پسر11ستون  -

 : مجموع جمعیت خوابگاهی دانشجویان دختر و پسر12ستون  -

 : مجموع جمعیت دانشجویان روزانه و شبانه دختر و پسر13ستون  -

 : نام کارشناس تکمیل کننده فرم14ستون  -

 : شماره تماس تکمیل کننده فرم15ستون  -

 : نام تائید کننده فرم ) مدیر تربیت بدنی (16ستون  -

 فرم ) مدیر تربیت بدنی (: شماره تماس تائید کننده 17ستون  -

 

 اطالعات فضاهای سرپوشیده ورزشی

 

 : نام دانشگاه1ستون  -

 : کد دانشگاه2ن ستو -

 : نوع فضای ورزشی3ستون  -

: نوع کاربری شامل ) سالن های چند منظوره، تک منظوره، استخر سرپوشیده، مرکز تندرستی، اتاق 4ستون  -

، دانشگاه میبایست به ازای هر یک از این فضاها، ایر(زورخانه، دیواره مصنوعی صخره نوردی، س تندرستی،

اطالعات درخواستی را تکمیل نماید. بطور مثال اگر دانشگاهی دارای چند سالن تک منظوره میباشد، 

بایستی نسبت به اضافه کردن ردیف سالن تک منظوره اقدام نموده و اطالعات درخواستی را برای هر سالن 

 بطور مجزا تکمیل نماید.

 : سال تاسیس فضای ورزشی5تون س -

 : نام مکان ورزشی6ستون  -

: دانشگاه میبایست نوع مالکیت اعم از ملکی و استیجاری را مشخص نماید. ) برای فضاهای ملکی 7ستون  -

استیجاری پر کردن سایر  ورزشی در صورت داشتن فضای را مشخص نماید.( صفر استیجاری عدد ایو برای فضاه 1عدد 

 الزامی نمی باشد. مربوطه اطالعات

 ) منظور فضای سرویس دهنده ورزشی( : متراژ فضای ورزشی که شامل فضاهای صرفاً ورزشی میباشد.8ستون  -

 : سایر فضاهای جنبی که برای امور خدماتی و اداری استفاده می گردد.9ستون  -



 : متراژ کل فضاها، اعم از ورزشی و غیر ورزشی.10ستون  -

ی که به تعداد نفر مشخص گردد. در صورت نداشتن سکوی تماشاچی ظرفیت سکوی تماشاچ :11ستون  -

 لحاظ گردد. عدد صفر

در  (و سایرپارکت، پی وی سی : نوع کفپوش شامل ) موزائیک، بتن یا سیمان، 21لغایت ستون 12ستون  -

 لحاظ گردد. صفر عدد ،و در صورت نداشتن 1صورت داشتن موارد ذکر شده عدد 

 

لحاظ عدد صفر نوع آن مشخص و در صورت نداشتن  ،تهویه سیستمودن : در صورت موجود ب22ستون  -

 گردد.

 

لحاظ  عدد صفر: در صورت موجود بودن سیستم سرمایش، نوع آن مشخص و در صورت نداشتن 23ستون  -

 گردد.

 

لحاظ  عدد صفر: در صورت موجود بودن سیستم گرمایش، نوع آن مشخص و در صورت نداشتن 24ستون  -

 گردد.

 

 لحاظ گردد.عدد صفر و در صورت نداشتن  1در صورت موجود بودن سیستم اطفای حریق، عدد  :25ستون  -

 

لحاظ عدد صفر و در صورت نداشتن  1: در صورت موجود بودن سیستم هشدار اعالم حریق، عدد 26ستون  -

 گردد.

 

 د.لحاظ گردعدد صفر و در صورت نداشتن  1: در صورت موجود بودن برق اضطراری، عدد 27ستون  -

 

عدد صفر : در صورت موجود بودن سرویس بهداشتی، تعداد مشخص گردد. در صورت نداشتن 28ستون  -

 لحاظ گردد.

 

 لحاظ گردد.عدد صفر : در صورت موجود بودن دوش، تعداد مشخص گردد. در صورت نداشتن 29ستون  -

 

 لحاظ گردد.فر عدد ص: در صورت موجود بودن رختکن، تعداد مشخص گردد. در صورت نداشتن 30ستون  -

 

 تجهیزات ورزشی

 

: تجهیزات ورزشی، شامل ) اسکوربرد، حلقه بسکتبال، تور و پایه والیبال، دروازه  36لغایت  31ستون  -

عدد تعداد آن قید گردد و در صورت نداشتن،  ،(، در صورت موجود بودنهندبال، وسایل بدنسازی و سایر

 خص شده است () ستون های فوق با رنگ سبز مش لحاظ گردد.صفر 

 

 

 

 



 نوع مدیریت

 

، دانشکده تربیت بدنی عدد 1: در صورتیکه فضای ورزشی در اختیار اداره تربیت بدنی باشد عدد 37ستون  -

 ) ستون های فوق با رنگ آبی مشخص شده است.( لحاظ گردد. 4، و سایر عدد 3، اجاره بخش خصوصی عدد2

 به ریال مشخص گردد. فضای ورزشی، : هزینه نگهداری سالیانه38ستون  -

 : آدرس دقیق فضای ورزشی لحاظ گردد.39ستون  -

لحاظ  عدد صفردر غیر اینصورت  1: اگر فضای ورزشی در مجاورت خوابگاه دانشجویی باشد عدد 40ستون  -

 گردد.

 
 

 اطالعات فضاهای روباز ورزشی

 

 : نام دانشگاه1ستون  -

 : کد دانشگاه2ستون  -

 : نوع فضای ورزشی3ستون  -

، تک منظوره، زمین چمن طبیعی، زمین چمن نوع کاربری شامل ) فضاهای روباز چند منظوره :4ستون  -

سایر(، دانشگاه میبایست به ازای هر یک از این  پیست دوومیدانی و دیواره مصنوعی صخره نوردی، مصنوعی

تک منظوره  زفضای روبافضاها، اطالعات درخواستی را تکمیل نماید. بطور مثال اگر دانشگاهی دارای چند 

تک منظوره اقدام نموده و اطالعات درخواستی را  فضای روبازمیباشد، بایستی نسبت به اضافه کردن ردیف 

 بطور مجزا تکمیل نماید. فضابرای هر 

 : سال تاسیس فضای ورزشی5ستون  -

 : نام مکان ورزشی6ستون  -

خص نماید. ) برای فضاهای ملکی : دانشگاه میبایست نوع مالکیت اعم از ملکی و استیجاری را مش7ستون  -

 استیجاری پر کردن سایر اطالعات ورزشی در صورت داشتن فضای را مشخص نماید.( 0استیجاری عدد  ایو برای فضاه 1عدد 

 الزامی نمی باشد. مربوطه

 ) منظور فضای سرویس دهنده ورزشی( : متراژ فضای ورزشی که شامل فضاهای صرفاً ورزشی میباشد.8ستون  -

 : سایر فضاهای جنبی که برای امور خدماتی و اداری استفاده می گردد.9ستون  -

 : متراژ کل فضاها، اعم از ورزشی و غیر ورزشی.10ستون  -

: ظرفیت سکوی تماشاچی که به تعداد نفر مشخص گردد. در صورت نداشتن سکوی تماشاچی 11ستون  -

 لحاظ گردد. عدد صفر

خاکی، آسفالت، ماسه، تایل پی وزائیک، بتن یا سیمان، : نوع کفپوش شامل ) م21لغایت ستون 12ستون  -

و  1و سایر( در صورت داشتن موارد ذکر شده عدد  وی سی، چمن طبیعی، چمن مصنوعی، کفپوش ریختگی

 مشخص شده است.( زرد) ستون های فوق با رنگ  لحاظ گردد. عدد صفردر صورت نداشتن 

 

 عدد صفرتعداد مشخص گردد. در صورت نداشتن : در صورت موجود بودن سرویس بهداشتی، 22ستون  -

 لحاظ گردد.

 

 لحاظ گردد.عدد صفر : در صورت موجود بودن دوش، تعداد مشخص گردد. در صورت نداشتن 23ستون -

 



 لحاظ گردد. عدد صفر: در صورت موجود بودن رختکن، تعداد مشخص گردد. در صورت نداشتن 24ستون  -

 

 تجهیزات ورزشی

 

: تجهیزات ورزشی، شامل ) اسکوربرد، حلقه بسکتبال، تور و پایه والیبال، دروازه  30 لغایت ستون 25ستون  -

تعداد آن قید گردد و در  ،هندبال، وسایل بدنسازی مخصوص فضای روباز و سایر(، در صورت موجود بودن

 ) ستون های فوق با رنگ سبز مشخص شده است ( لحاظ گردد. عدد صفرصورت نداشتن، 

 

 نوع مدیریت

 

، دانشکده تربیت بدنی عدد 1: در صورتیکه فضای ورزشی در اختیار اداره تربیت بدنی باشد عدد 31ستون  -

 مشخص شده است ( آبی) ستون های فوق با رنگ  لحاظ گردد. 4، و سایر عدد 3، اجاره بخش خصوصی عدد2

 : هزینه نگهداری سالیانه به ریال مشخص گردد.32ستون  -

 ورزشی لحاظ گردد. : آدرس دقیق فضای33ستون  -

لحاظ  عدد صفردر غیر اینصورت  1: اگر فضای ورزشی در مجاورت خوابگاه دانشجویی باشد عدد 34ستون  -

 گردد.

 

 پروژه های ورزشی در دست احداث

 

 : نام دانشگاه1ستون  -

 : کد دانشگاه2ستون  -

 : نوع فضای ورزشی ) سرپوشیده یا روباز (3ستون  -

 : نوع کاربری ورزشی4ستون  -

 : سال شروع پروژه5ون ست -

 : پیش بینی سال خاتمه پروژه6ستون  -

 : نام مکان ورزشی7ستون  -

 : میزان درصد پیشرفت فیزیکی پروژه8ستون  -

 : متراژ فضای ورزشی ) متر مربع (9ستون  -

 : متراژ فضای اداری و خدماتی ) متر مربع (10ستون  -

 : متراژکل فضا ) متر مربع (11ستون  -

 انجام شده تا کنون ) به ریال ( : میزان هزینه12ستون  -

 : آدرس پروژه مربوطه13ستون  -

 : مجاورت پروژه با خوابگاه یا سایت اصلی دانشگاه14ستون  -

 


