
 

 

 

 
 

 

 

 

ها و  دانشگاهدر بدنی و ورزش تربیتآیین نامه مدیریت منطقه ای 

 عالی مؤسسات آموزش

 عالی انقالب فرهنگی شورای27/4/95/دش مورخ 7418/95مصوبه شماره  2بر اساس ماده 
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 مقدمه: 

راستای ارتقاء فعالیت های تربیت بدنی و ورزش، تالش در جهت ایجاد بستر و فضای مناسب به منظور پر کردن بهینه در 
، با و هم افزایی بیشتر صرفه جویی در هزینه های اجرای طرح ها، جلوگیری از دوباره کاری ها ،اوقات فراغت نسل جوان

توزیع متناسب دانشگاه های برخوردار در هر منطقه، ضرورت انسجام  توجه به پراکندگی جغرافیایی و استانی از یک سو و
/دش 7418/95مصوبه شماره  2براساس ماده بخشی بین دانشگاه ها و انتقال تجارب در تربیت بدنی دانشگاه های کشور 

به ده منطقه تربیت بدنی ورزش در دانشگاه ها تشکیل و  مدیریت منطقه ایشورای عالی انقالب فرهنگی  27/4/95مورخ 
 تقسیم گردید.  

به منظور دستیابی  خود،  سیاستهای و اهداف،مأموریتها با متناسبسازمان امور دانشجویان  در همین راستا اداره کل تربیت بدنی
تشکیل دبیرخانه مناطق در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور نموده  به اقدامبه ارتقاء کمی و کیفی ورزش دانشجویی 

 این دستورالعمل جهت آشنایی و آگاهی دبیرخانه ها با امور روزمره تهیه و تدوین شده است.و 

 

 

 ریف اتع  -1ماده 

 منطقه : 1-1

 مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره شده در مقدمه این آیین نامه می کند 1ماده داللت به هریک از مناطق دهگانه 
که ترتیب و ترکیب آن توسط بخش های مربوط به وزارت، تعیین شده است. در هر منطقه یکی از موسسات بعنوان دبیرخانه 

 منطقه انتخاب می شود.

 دبیرخانه :2-1

تعیین سال  2در دوره اول توسط اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بمدت که دبیرخانه مناطق ورزشی 
 تشکیل می گردد.و شده 

در دوره های بعد دبیرخانه از بین دانشگاه های داوطلب بر اساس ارزیابی عملکرد دبیرخانه و پیشنهاد مدیران تربیت بدنی 
ی گردد. احکام دبیران مناطق توسط معاون دانشجویان داخل همان منطقه با تایید مدیرکل تربیت بدنی انتخاب و معرفی م

 ادر و یک نسخه از آن به دانشگاه های تابعه در منطقه ارسال می گردد.ص سازمان امور دانشجویان

ه د. انتخاب بیش از دو دورنمای: هر دانشگاه تنها دو دوره متوالی می تواند بعنوان دبیرخانه انتخاب شده و فعالیت 1تبصره 
 صورت خواهد پذیرفت.متوالی تنها با صالحدید مدیرکل تربیت بدنی 
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 دبیرمنطقه : 3-1

منظور از دبیر منطقه، مدیر تربیت بدنی دانشگاهی است که از بین دانشگاه های منطقه برای استقرار دبیرخانه منطقه تعیین 
به منظور پیگیری و هماهنگی امور جاری منطقه طی حکمی از سوی مدیر کل تربیت بدنی بعنوان دبیر منطقه برای  وشده 
 سال منصوب و معرفی می گردد. 2مدت 

 رای مدیریت منطقه :شو 4-1

 این شورا متشکل از مدیران تربیت بدنی هر یک از مناطق دهگانه می باشدکه با محوریت دبیر منطقه تشکیل می گردد.
شورای مدیریت منطقه به منظور بررسی برنامه های منطقه و ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیتها به ریاست دبیر منطقه بنا به 

 .مقتضیات تشکیل می گردد

 شورای هماهنگی : 5-1

به منظور ایجاد هماهنگی الزم بین مناطق مختلف به ریاست معاون وزیر و رییس سازمان امور  اطقشورای هماهنگی من
و با حضور دبیران مناطق دهگانه و مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور  و یا معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان

 دانشجویان حداکثر سالی دو بار تشکیل می گردد.

 طق: ادبیرخانه مرکزی من 6-1

به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در مناطق ، تقویت تعامالت و انتقال تجارب مدیران 
اداره کل  در دبیرخانه مرکزی مناطق ده گانه تربیت بدنی و ورزش دانشگاه ها ،بیران مناطق تحت پوششتربیت بدنی و د

 .ایجاد می شودتربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
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 جدول: دبیرخانه مناطق، مراکز و دانشگاه های تابعه در هر منطقه

 

 ردیف

 

 استان

 

 دبیرخانه منطقه دانشگاه های تحت پوشش منطقه

البرز، تهران 1  

 تهران، 

)س(، صنعتی شریف، عالمه طباطبایی، صنعتی خواجه  هید بهشتی، الزهراش

نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، هنر، 

 خوارزمی

 تهران

گلستان ،گیالن، مازندران 2  

گرگان، مازندران، علوم گلستان، گنبدکاووس، علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تخصصی فناوری های نوین آمل، صنعتی بابل، 

 علم و فناوری مازندران، گیالن، دانشکده آزادشهر

 مازندران

3 
آذربایجان  اردبیل، آذربایجان شرقی،

زنجان ،غربی  

تبریز،  تبریز، بناب، مراغه، شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند، هنر اسالمی

ارومیه، صنعتی ارومیه، زنجان، محقق اردبیلی، تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

نزنجا  

 تبریز

قم ،همدان، مرکزی، قزوین 4  

بین المللی امام خمینی)ره(، بوعلی سینا، مالیر، سید جمال الدین اسدآبادی، 

صنعتی همدان، اراک، تفرش، صنعتی اراک، حضرت معصومه )س(، صنعتی قم، 

بوئین زهرا، نهاوند، محالت، قم  

 بوعلی سینا همدان

ایالم ،کردستان، کرمانشاه، لرستان 5  رازی کرمانشاه کردستان، رازی، صنعتی کرمانشاه، ایالم، لرستان، آیت اهلل العظمی بروجردی 

چهارمحال و بختیاری ،یزد، اصفهان 6  

اهلل حائری، یزد، صنعتی اصفهان، اصفهان، هنر اصفهان، کاشان، شهرکرد، آیت 

 ،اردکان، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

 شهرضا،

 اصفهان

کهکیلویه و بویراحمد ،بوشهر، فارس 7  

شیراز، سلمان فارسی، صنعتی شیراز، هنر شیراز، فسا، جهرم، یاسوج، دانشکده 

خلیج (، داراب )انفکاکفنی و مهندسی الر، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 

قیروزآباد، ممسنی، المرد، استهبان، اقلید، الرستان ،فارس  
 شیراز

8 
سیستان و  ،هرمزگان، کرمان

 بلوچستان

شهید باهنر کرمان، صنعتی سیرجان، تحصیالت تکمیلی صنعتی و تکنولوژی 

پیشرفته، جیرفت، ولیعصر رفسنجان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، زابل، 

دریانوردی و علوم دریایی چابهار، والیت ایرانشهر، مجتمع آموزش عالی بم، 

،زرند،سراواندانشکده علوم انسانی در دانشگاه )اصولی( نرجس رفسنجان  

 شهید باهنر کرمان

9 
خراسان شمالی، خراسان رضوی، 

سمنان، خراسان جنوبی  

، نیشابور، شاهرود، گرمسار، سمنان، بجنورد، فردوسی مشهدصنعتی دامغان، 

قوچان، تربت حیدریه، حکیم سبزواری، بیرجند، صنعتی بیرجند، کوثر  صنعتی

بجنورد، بزرگمهر قائنات، دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام، دانشکده 

کشاورزی شیروان، فرزانگان سمنان )ویژه دختران(، دانشکده فنی و مهندسی 

،گناباد، اسفراین، ، آموزش عالی کاشمر)فناوری های نوین( سبزوار  

 فردوسی مشهد

 خوزستان 10

شهید چمران اهواز، صنعتی جندی شاپور دزفول، صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان، 

صنعتی شهدای هویزه، علوم و فنون دریایی خرمشهر، کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان

 شهید چمران اهواز
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 و بر اساسحسب موضوع : دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی، فرهنگیان، غیرانتفاعی و فنی حرفه ای 2تبصره 
 در هر منطقه شرکت خواهند نمود. سات و برنامه های موجود لدر جبخشنامه های ابالغی اداره کل 

 اهداف:   -2ماده 

 بهره مندی حداکثری از توان دانشگاه ها تجمیع توانمندی، ظرفیت ها و امکانات دانشگاه ها به منظور 1-2

 ساماندهی فعالیت ها، جلوگیری از دوباره کاری،  مدیریت و صرفه جویی در وقت و هزینه دانشگاهها 2-2

 رشد متناسب ادارات تربیت بدنی در سطح مناطق متناسب با ماموریت های محوله 3-2

 ارتقا کیفی خدمات در جهت رفع مشکالت و پاسخگویی مناسب در راستای نیازهای دانشگاهی  4-2

 توزیع عادالنه منابع مالی بین دانشگاه ها 5-2

 ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی در برنامه ها   6-2

 تبادل تجارب موفق میان دانشگاه های سطح منطقه     7-2

      شبکه ورزش دانشگاهی در هر یک از مناطق دهگانه از طریق ایجاد شبکه های موثر، خالق و چاالک در توسعه      8-2
  سطح منطقه

 :ساختار و شرح وظایف دبیرخانه مرکزی  – 3ماده

یگیر پاز سوی مدیر کل تربیت بدنی یک نفر از کارشناسان اداره کل بعنوان مسوول دبیرخانه مرکزی مناطق انتخاب شده و 
 امور ذیل می باشد:

 توزیع عادالنه و هدفمند منابع و امکانات موجود در مناطق  نظارت بر    1-3

 اولویت بندی، بررسی، تصویب، ابالغ برنامه و بودجه ساالنه به دبیرخانه مناطق     2-3

 رخانه های موفقو انتخاب دبی نظارت مستقیم برتدوین برنامه ها و نحوه اجرای فعالیت های مناطق    3-3

 عملکرد مالی و اجرایی دبیرخانه مناطق نظارت بر    4-3

 راهکارهای مناسب به دبیرخانه ها در جهت تسهیل فرایندها ارائه پاسخگویی، ارائه پیشنهادات و     5-3

 ارتباط با دبیران مناطق جهت همکاری، همفکری و هماهنگی امور    6-3

 جمع آوری و ساماندهی داده ها و ایجاد بانک اطالعاتی جامع مناطق     7-3

 راه اندازی پورتال تخصصی مناطق دهگانه ورزش دانشگاهها پیگیری     8-3
       تشکیل کمیته ها و کمیسیون های مرتبط، متناسب با فعالیت های دبیرخانه مناطق با بهره گیری از ظرفیتهای سایر    9-3

 منطقهدانشگاه های 

 پیشنهاد طرح های پژوهشی متناسب با نیاز مناطق      10-3

  مناطقدبیرخانه از گزارش ساالنه و عملکرد مالی اخذ     11-3

 آیین نامه مذکور در صورت لزومبازنگری و اصالح نظارت بر اجرای آیین نامه مناطق و     12-3
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بصورت کتبی به  مراتب را ،دبیرخانه مناطقدوره : دبیرخانه مرکزی موظف است حداقل دوماه قبل از اتمام مدت  3تبصره 
و بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد،  همچنین وجود زیرساخت ها و منابع داوطلبین دوره بعد را بررسی  ،دانشگاه ها اعالم نموده

  م نماید.قداانسانی مکفی، نسبت به معرفی دبیرخانه جدید ا

:دبیرخانه مرکزی می تواند در صورت نیاز از صاحبنظران و کارشناسان متخصص بر حسب مورد جهت حضور و  4تبصره 
 مشاوره در جلسات دعوت نماید.

 صورت می پذیرد.سازمان امور دانشجویان نظارت و ارزیابی از دبیرخانه مناطق توسط اداره کل تربیت بدنی  : 5تبصره 

 : ارکان -4ماده 

  شورای هماهنگی 1-4
 منطقه دبیرخانه      4 -2

  شورای مدیریت منطقه 3-3

 

  شرح وظایف شورای هماهنگی : -5ماده 

 بررسی و تصویب برنامه ساالنه مناطق 1-5
 اصالح فرایندها و برنامه ها با توجه به نظرات دبیرخانه ها  2-5

 مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی فعالیت های ساالنه مناطق 3-5

 دبیرخانه ها در راستای رفع موانع موجود درارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب       4-5
 انتقال تجارب دبیرخانه های موفق به سایر دبیرخانه ها      5-5
 

 : هطقشرح وظایف دبیرخانه من -6ماده 

اه های با مشارکت دانشگ ) براساس اولویت های اداره کل( تهیه پیش نویس تقویم برگزاری ساالنه فعالیت منطقه 1-6
  تابعه و ارائه به دبیرخانه مرکزی

 برگزاری جلسات منظم هم اندیشی با مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه  2-6
 استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل های موجود در دانشگاههای منطقه  3-6

 های سطح منطقه هنگام برنامه ریزی فعالیت هاتوجه به مسائل بومی دانشگاه      4-6

ای ههماهنگی  و ابالغ دستورالعمل ها ،نقش رابط بین اداره کل و دانشگاه های تابعه در انتقال سیاست هاایفای  5-6
 الزم

شناسایی نیاز دانشگاه ها و برنامه ریزی متناسب با نیازها و امکانات هر منطقه بر اساس جدول زمانی ابالغی از سوی  6-6
 با مشارکت مدیران دانشگاههای تابعه اداره کل تربیت بدنی
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ربیت اداره کل تبه ارائه پیشنهادات و راهکارها برای بهبود و اصالح فرایندها با توجه به نظرات دانشگاه های تابعه  7-6
 بدنی

کارگاه و سایر برنامه های آموزشی به منظور ارتقا سطح علمی و دانش حرفه ای کارشناسان تربیت ، برگزاری سمینار 8-6
 دانشگاه هابدنی 

 های ورزشی منطقه ای در دانشگاه های میزبانرویدادنظارت بر نحوه اجرای  9-6

 در حوزه های اجرایی و مالی به دبیرخانه مرکزی ادواری تنظیم و ارسال گزارش عملکرد  10-6

  ریزی و آموزش انجمنهای ورزشی دانشجویی در سطح دانشگاه های منطقهبرنامه  11-6

  هابرنامه برآورد مالی  پیش بینی 12-6

 به دبیرخانه مرکزیارسال اخبار و اطالعات منطقه  13-6

  اداره کل تربیت بدنیبه  و ارسالمنطقه  مدیریتصورتجلسات شورای  تهیه 14-6

دانشجویان می باشد و دبیرخانه ها اجازه هزینه کرد در سایر موارد : اعتبارات تخصیصی مناطق تنها مختص ورزش  6تبصره 
 را ندارند.

رجیحا تدر صورت نیاز دو نفر و و در مناطق پرجمعیت به تناسب تعداد دانشجویان حداقل یک کارشناس :  7تبصره 

هماهنگی های  پیگیری امور و بعنوان کارشناس دبیرخانه منطقه جهت تسریع دریک نفر خانم و یک نفر آقا 

 .گرددمی معرفی به دانشگاه های تحت پوشش و دبیرخانه مرکزی تعیین و دبیرخانه ای 

  : مدیریت منطقهشرح وظایف شورای –7ماده

 در تهیه تقویم برگزاری ساالنه منطقه  مشارکت و همفکری      1-7  

 دانشگاه های منطقهدر  جلسات هم اندیشی با مدیران تربیت بدنی فعال شرکت        2-7

 همکاری در میزبانی کارگاهها، مسابقات و فعالیتهای ورزشی منطقه       3-7

 بررسی راهکارهای توانمندسازی دانشگاه های منطقه       4-7

 عامل سازنده و متقابل با دبیرخانه و دانشگاههای سطح منطقهت      5-7

ضوابط باالدستی و قوانین مربوط به تفویض اختیار به هریک از زیرنظام : در اجرای هریک از وظایف فوق رعایت  8 تبصره
 ها ضروری است.

از موارد ذیل تامین می گردد و دبیرخانه مناطق می  وفق مقررات مالی دبیرخانه منابعامور مالی دبیرخانه : -8ماده

 د.نمایاقدام نمطابق دستورالعمل ها ری دانشگاههای مج بهبایست نسبت به پرداخت هزینه های اجرای فعالیتهای منطقه ای 

 و اداره کل تربیت بدنیاز محل اعتبارات سازمان امور دانشجویان  کمک های مالی 1-8

 و اجرای طرح های مشارکتی درامد حاصل از حق شرکت در کالسها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی 2-8

 درامد حاصل از حامیان مالی و نهادهای دولتی و غیردولتی 3-8
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حق الزحمه دریافت خواهند ازای فعالیت ها و اجرای رویدادهای منطقه ای دبیر و کارشناس دبیرخانه مناطق در   : 9تبصره 
دستورالعمل پرداخت  بر اساسو در خارج از ساعات اداری  اجرا شدهمتناسب با حجم فعالیت های داشت. میزان این حق الزحمه 

، از محل اعتبارات حق الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 
 .خواهد بود مناطق، ابالغی از سوی اداره کل

با  جلسه در طول سال 4حداقل  بنا به دعوت دبیرمنطقه  مدیریت منطقهجلسات شورای  جلسات : -9ماده 

رسمیت اعضا حاضر  4/3جلسات با حضور دبیر و حداقل  .می گرددمیزبانی یکی از دانشگاه های منطقه برگزار 

در صورت به حدنصاب نرسیدن جلسه بعدی طی ده روز آینده و با نصف بعالوه یک اعضا رسمیت  .داشتخواهد 

 خواهد یافت.

فوق الذکر و هر گونه تغییر در مفاد  دستورالعملو خارج از نشده تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی  - 10ماده   

 به عهده اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع می باشد.  آن 

نظارت بر مدیریت منطقه ای در حوزه ورزش دانشگاهها و هرگونه تفسیر و یا رفع ابهام از مفاد آیین نامه بر  – 11ماده   

 عهده سازمان امور دانشجویان است.

رییس به تصویب معاون وزیر و  98مهرماه سال تبصره در  هن ماده و دوازده مقدمه با یک آیین نامهاین  - 12ماده   

  قابل اجرا است.از زمان ابالغ به دانشگاه ها  رسیده وسازمان امور دانشجویان 


