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 بخش اول:آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مسابقات ورزش حرفه اي درون

 اي دانشكده
 الف - مقدمه

نظــر به اينكه فعاليتهاي ورزشي كه يكي از راه هاي تعميم و توسعه ورزش برگزاري مسابقات ورزشي است 

 كه ضمن توجه به انجام فعاليت هاي ورزشي و مشاركت بصورت مسابقــه در دانشگاه انجام مي گيرد

دانشجويان در رشته هاي مختلف ورزش، به ارزيابي ورزشكاران پرداخته كه با كشف استعدادهاي آنها به ايجاد 

پشتوانههاي ورزشي كمك مي نمايد. در همين راستا اداره تربيت بدني معاونت امور دانشجويي نيز به منظور 

عملي ساختن مسابقات مختلف ورزشي حرفه اي به مناسبتهاي مختلف سال نمود. اميد است با مساعدت و 

 همدلي همه دست اندركارن، اين امر محقق گردد.

 

  ب- اهداف مسابقات درون دانشگاهي

 ايجاد شادابي و نشاط الزم بين ورزشكاران دانشجو -  

  ايجاد اتحاد، همدلي و همبستگي و روحيه همكاري در بين ورزشكاران -  

  ايجاد انگيزه و رقابت سالم بين ورزشكاران براي فتح قله هاي افتخار ورزشي -  

  بستر سازي براي رشد وتكامل جسمي و روحي واجتماعي بين جوانان ورزشكار -  

 انتخاب آماده ترين و اصلح ترين ورزشكاران براي حضور در تيم هاي ورزشي دانشگاه -  

  شناسايي استعدادهاي ورزشي و بستر سازي زمينه رشد و توسعه آنها -  

تأمين بهداشت رواني و افزايش نيروي جسماني در ورزشكاران براي بازدهي بهتر در فعاليتهاي كاري،  -  

  اجتماعي و اقتصادي كشور

  فني نامه ج) آئين

 به كه است مقرراتي و ضوابط علوم و معارف قرآن كريم شامل دانشگاه دانشگاه ورزشي مسابقات فني نامه آئين

 است. گرديده تدوين برگزاري مسابقات در نظم ايجاد منظور
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 عاليق به استناد با همچنين  ودانشجويان نياز و خود مقتضيات به توجه با تواند مي دانشكده هر -1

 .نمايد اقدام ورزشي برگزاري مسابقات به نسبت گردد مي آوري دانشجويان جمع

منجمله فوتسال، فوتبال، بسكتبال، هندبال، واليبال، بدمينتون، تنيس  ورزشي هاي رشته دانشكده هر -2

 مي ميسر دانشكدهاي درون در آنها مسابقات برگزاري امكان كه را رشتههايي روي ميز، دووميداني و

 . نمايد برگزار را باشد

بايد شركت نمايند تا مسابقه اجرا U تيم U 4براي برگزاري مسابقات ورزشي رشته هاي تيمي حداقل -3

  شركت نمايند تا مسابقه اجرا گردد.U نفرU 6گردد و در رشته هاي انفرادي حداقل

تمام ورزشكاران حتماً بايد دانشجوي دانشكده مربوطه باشند و همچنين دانشجوي ميهمان ميتواند  -4

 در مسابقات شركت نماييد و دانشجويي خارج از دانشكده نميتواند در مسابقات حضور يابد. 

Uحكم و مدال توزيع  نحوه 

 شرايط (مدال، حكم، هديه ) به با توجه) اول شده (مقام برگزار در رشته ورزشي تيمي  تمام بازيكنان تيم اولبه

. و همچنين به مقام هاي اول، دوم و سوم در رشته ورزشي آيد مي عمل به تشويق و تقدير مقتضي نحو به ،

 انفرادي برگزار شده (مقام اول، دوم و سوم) مدال، حكم و هديه اهدا گردد.

  اي دانشكده درون مسابقات ورزشي برگزاري زمان

  هفته گراميداشت مناسبت به ماه آذر : نيمسال اول يكباراول -مرحله1         

 فجر مبارك دهه گراميداشت مناسبت به ماه بهمن نيمسال دوم يكبار: دوم -مرحله2        

 :علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه به جشنواره گزارش ارسال نحوه

 طريق از فقط اي دانشكده درون ورزشي جشنواره برگزاري مراحل از هريك گزارش ارائه است ذكر شايان

 و ، بيگ آنت طريق از گزارش هرگونه ارسال و باشد مي تاييد مورد اتوماسيون و ايميل (نامه رسمي ثبت شده)

 .باشد نمي ارزيابي و بررسي قابل ...

 :علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه اقدامات

اداره تربيت بدني معاونت دانشجويي دانشگاه در صورتي كه مسابقات ورزشي هزينه اي در بر داشته باشد آن را 

 عمل به تشكر و تقدير مقتضي نحو به برتر دانشكده برگزاري مسئولين و دانشكده متقبل شده و همچنين از

 .آمد خواهد
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 رشته فوتسال مقررات و قوانين

  
 شود.برگزار فوتسال المللي بين فدراسيون مقررات و قوانينن آخري طبق مسابقات-1

 نفر بازيكن اصلي (حتماً يكي از آنها دروازه بان 5 نفر مي باشد كه 12تعداد بازيكنان يك تيم فوتسال -2
 نفر مي 5 نفر باشد. يعني يك تيم با 5. حداقل بازيكنان يك تيم مي تواند  بازيكن ذخيره مي باشد7مي باشد) و 

 تواند در مسابقات شركت كند.  
 تعويض در فوتسال نامحدود است.-3

 نفره باشد بازي انجام نمي گيرد. 4 نفر است يعني اگر تيمي 5- در شروع بازي حداقل افراد يك تيم همان 4
 . نفر رسيد مسابقه بايد تعطيل گردد3- درصورت اخراج بازيكنان هرتيم به كمتر از 5
استفاده از كفش براي بازيكن اجباري  بازيكنان نبايد چيزي بپوشند كه براي خود يا سايرين خطرناك باشد-6

 .است
 دقيقه اي مي باشد . 15 دقيقه اي و زمان بين دو نيمه استراحت 20مدت بازي دو وقت -7

 - چنانچه تيمي در يك مسابقه به هر دليلي حاضر نشود از جدول مسابقات كنار گذاشته خواهد شد.8

 42 و حداكثر 25 وطول:حداقل:25 و حداكثر 15- ابعاد زمين فوتسال عرض: حداقل:9
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 رشته فوتبال مقررات و قوانين

 
 شود.برگزار البفوت المللي بين فدراسيون مقررات و قوانينن آخري طبق مسابقات -1

 نفر بازيكن اصلي (حتماً يكي از آنها دروازه بان 11 نفر مي باشد كه 18ال بتعداد بازيكنان يك تيم فوت -2
 نفر باشد. يعني يك تيم با 11. حداقل بازيكنان يك تيم مي تواند  بازيكن ذخيره مي باشد7مي باشد) و 

  نفر مي تواند در مسابقات شركت كند.  11
  است. نفر3ال بتعويض در فوت -3

 نفره باشد بازي انجام 10 نفر است يعني اگر تيمي 11 در شروع بازي حداقل افراد يك تيم همان  -4
نمي گيرد. 

 . نفر رسيد مسابقه بايد تعطيل گردد7 درصورت اخراج بازيكنان هرتيم به كمتر از  -5
استفاده از كفش براي بازيكن  بازيكنان نبايد چيزي بپوشند كه براي خود يا سايرين خطرناك باشد -6

 .اجباري است
 دقيقه اي مي باشد . 15 دقيقه اي و زمان بين دو نيمه استراحت 45مدت بازي دو وقت  -7

 چنانچه تيمي در يك مسابقه به هر دليلي حاضر نشود از جدول مسابقات كنار گذاشته خواهد شد. -8

  متر باشد.90 تا 45 متر و عرض آن 120 تا 90ابعاد زمين فوتبال: طول زمين بايد  -9
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 رشته واليبال مقررات و قوانين

 
 شود.برگزار واليبال المللي بين فدراسيون مقررات و قوانينن آخري طبق مسابقات -1

 نفر آن ها در زمين قرار دارند. حداقل بازيكنان يك تيم واليبال 6 بازيكن مي شود. كه 12هر تيم شامل  -2
  نفر مي تواند در مسابقات شركت كند.  6 نفر باشد. يعني يك تيم با 6مي تواند 

  ست بازي را برنده، تا بتواند پيروز مسابقه شود.5 ست از 3هرتيم بايد  -3

 سه بازيكن در خط جلو و سه بازيكن در خط عقب قرار مي گيرند. -4

  تعويض است .6هر تيم داراي  -5

 زماني كه توپ سرو مي شود، سه بازيكن خط جلو بايد در جلوي بازيكنان خط عقب قرار گيرند. -6

 بازيكن از قطاع دايره سمت راست خط عقب با يك دست سرو مي زند. -7

زماني كه توپ در زمين وارد مي شود، بازيكنان مي توانند براي پرتاب توپ به هر نقطه اي حركت كنند،  -8

 حتي اجازه دارند كه براي جلوگيري از تماس توپ با زمين، به خارج از زمين بروند.

  متر مي باشد9 و عرض آن 18طول زمين واليبال  -9
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 رشته بسكتبال مقررات و قوانين

 
  شود.برگزار بسكتبال المللي بين فدراسيون مقررات و قوانينن آخري طبق مسابقات -1

.  بازيكن ذخيره مي باشد7 نفر بازيكن اصلي و 5 نفر مي باشد كه 12 بسكتبالتعداد بازيكنان يك تيم  -2
 نفر مي تواند در مسابقات شركت 5 نفر باشد. يعني يك تيم با 5حداقل بازيكنان يك تيم مي تواند 

 كند.  
  است.نامحدود بسكتبالتعويض در  -3

 نفره باشد بازي انجام 4 نفر است يعني اگر تيمي 5 در شروع بازي حداقل افراد يك تيم همان  -4
نمي گيرد. 

استفاده از كفش براي بازيكن  بازيكنان نبايد چيزي بپوشند كه براي خود يا سايرين خطرناك باشد -5
 .اجباري است

 دقيقه 2زمان بازي از چهار دوره ده دقيقه اي تشكيل مي شود. زمان استراحت بين دوره اول و دوم  -6
 دقيقه است (نيمه بازي). زمان استراحت بين دوره 10است و زمان استراحت بين دوره سوم و چهارم 

 دقيقه است.. 2سوم و چهارم 
 چنانچه تيمي در يك مسابقه به هر دليلي حاضر نشود از جدول مسابقات كنار گذاشته خواهد شد. -7

 متر عرض داشته باشد. 15 متر طول و 28زمين بسكتبال بايد  -8
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 رشته هندبال مقررات و قوانين

 
  شود.برگزار هندبال المللي بين فدراسيون مقررات و قوانينن آخري طبق مسابقات -1

 نفر بازيكن اصلي (حتماً يكي از آنها دروازه بان 7 نفر مي باشد كه 12 هندبالتعداد بازيكنان يك تيم  -2
 7 نفر باشد. يعني يك تيم با 7. حداقل بازيكنان يك تيم مي تواند  بازيكن ذخيره مي باشد5مي باشد) و 

 نفر مي تواند در مسابقات شركت كند.  
  است.نامحدود هندبالتعويض در  -3

 نفره باشد بازي انجام 6 نفر است يعني اگر تيمي 7 در شروع بازي حداقل افراد يك تيم همان  -4
نمي گيرد. 

استفاده از كفش براي بازيكن  بازيكنان نبايد چيزي بپوشند كه براي خود يا سايرين خطرناك باشد -5
 .اجباري است

 دقيقه 10 دقيقه است كه در بين آن 30 تشكيل مي شود و هر نيمه به مدت  در دو نيمهزمان بازي -6
 .استراحت داده مي شود

 چنانچه تيمي در يك مسابقه به هر دليلي حاضر نشود از جدول مسابقات كنار گذاشته خواهد شد. -7

 متر عرض داشته باشد. 20 متر طول و 40 بايد هندبالزمين  -8

 



 

11 
 

 رشته بدمينتون مقررات و قوانين

 
  شود.برگزار بدمينتون المللي بين فدراسيون مقررات و قوانينن آخري طبق مسابقات -1

 متر - عرض زمين 1/6 متر - عرض زمين دو نفره 723/14زمين بازي بدمينتون به شكل مستطيل مي باشد طول زمين  -2

 متر در محل پايه ها ( گوشه 1.55 متر مي باشد. كليه اين خطوط جزو زمين محسوب مي شود. ارتفاع تور 5.14يك نفره 

 هاي تور ) مي باشد.

 برسد 21 گيم بازي را ببرد، برنده بازي است.برنده يك گيم طرفي خواهد بود كه زودتر به امتياز 3 گيم از كل 2هر كس  -3

 شد هر طرفي كه دو امتياز 20طرفي كه برنده رالي باشد يك امتياز به امتيازاتش اضافه خواهد شد اگر امتيازات برابر 

 برسد طرفي كه زودتر امتياز 29متوالي و پشت سر هم را دريافت كند برنده گيم محسوب مي شود اگر امتيازات به برابر 

 راكسب كند برنده گيم محسوب مي شود. طرفي كه برنده گيم باشد اولين زننده سرويس در گيم بعد خواهد بود. 30

-در صورت تساوي 3-پيش از شروع گيم سوم 2-پايان گيم اول 1بازيكنان بايستي در موارد زير زمين را عوض كنند: 

 11 در گيم سوم درامتياز 1بر1

زننده و گيرنده سرويس بايد به صورت مورب در داخل محوطه سرويس و بدون تماس با خطوط محوطه سرويس قرار  -4

گيرند. از لحظه شروع سرويس تا پايان اجراي ضربه بايد قسمتي از هر دو پاي بازيكن در حالتي ثابت با زمين تماس 

داشته باشد. راكت زننده سرويس بايد اولين را به پايه (كله) توپ بزند. هنگام برخورد توپ با راكت زننده سرويس تمام 

توپ بايد از كمر سرويس زننده پايينتر باشد. ميله راكت زننده سرويس از لحظه زدن ضربه به توپ بايد به طرف پايين 

امتداد داشته باشد . هنگام زدن سرويس اگر توپ با راكت زننده سرويس برخورد نكند خطا محسوب مي شود. زننده 

سرويس نبايد قبل از آمادگي كامل گيرنده سرويس اقدام به زدن سرويس كند. در بازيهاي يك نفره، تا زماني كه زننده 

سرويس امتيازي كسب نكند و يا اينكه امتياز او در آن گيم زوج باشد زننده و گيرنده سرويس بايد در زمين سمت 

راست قرار گيرند و چنانچه كه امتياز زننده سرويس در آن گيم فرد باشد بازيكنان موظفند در سمت چپ زمين براي 

زدن سرويس و دريافت اقدام نمايند. اگر دريافت كننده سرويس مرتكب خطا شد و يا توپ در زمين وي متوقف شود 

زننده سرويس يك امتياز كسب مي كند و از طرف ديگر زمين اقدام به زدن سرويس بعدي مي كند. اگر زننده سرويس 

مرتكب خطايي شود و يا اينكه توپ در زمين وي متوقف شود زننده سرويس حق زدن سرويس را از دست مي دهد و 

 آنگاه گيرنده سرويس حق زدن سرويس را به دست مي آورد.
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 رشته تنيس روي ميز مقررات و قوانين

   شود.برگزار پينگ پنگ المللي بين فدراسيون مقررات و قوانينن آخري طبق مسابقات-1

- تنيس روي ميز يا پينگ پنگ ورزشي است كه روي ميز انجام مي شود و دو بازيكن در آن مشاركت 2

دارند و هر بازيكن يك راكت دارد و با بهره گيري از آن به توپ ضربه مي زند. در وسط ميز يك تور قرار 

دارد و برخورد توپ موقع برخورد با آن تابع قوانين خاصي است. توپ در اين ورزش سبك (سفيد يا 

 نارنجي رنگ) و توخالي است. جنس ميز از چوب و سخت است.

 دست يابد، 11 امتيازي تشكيل مي شود. هر بازيكن يا زوجي كه زودتر به امتياز 11- بازي از پنج گيم 3

 دست يابند. در اين 10برنده گيم خواهد بود، مگر انكه دو بازيكن و يا هر دو زوج به امتياز مساوي 

 صورت برنده، بازيكن يا زوجي خواهد بود كه دو امتياز پي در پي بيشتر از حريف خود كسب كند.

-چگونگي بازي: پس از ضربه سرويس كه مي بايست در نيمه زمين فرد آغازگر بر زمين بخورد در 4

ضربه هاي بعدي توپ بايد فقط در نيمه زمين طرف مقابل به زمين بخورد. دو نيمه زمين با يك تور از هم 

جدا شده اند. اگر توپ در زمين حريف فرود نيايد يك امتياز به حريف اضافه مي شود و اگر توپ در زمين 

حريف فرود آيد و پس از آن حريف نتواند توپ را به زمين طرف مقابل بزند يك امتياز به فردي كه ضربه 

اگر در ضربه اول، توپ پس از اينكه به زمين خورد، به تور بخورد و سپس در زمين  را زده افزوده مي شود.

حريف اصابت كند نت حساب مي شود وفرديكه آغازگر است بايد دوباره ضربه را بزند و هيچ امتيازي براي 

 كسي حساب نمي شود.
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 رشته دووميداني مقررات و قوانين

 
  شود.برگزار دووميداني المللي بين فدراسيون مقررات و قوانينن آخري طبق مسابقات

دو و ميداني به مجموعه اي از ورزش ها شامل دوها، پرش ها، پرتاب ها، پياده روي و رشته هاي تركيبي گفته 

مي شود. برگزاري مسابقات دو و ميداني در مقايسه با ديگر ورزش ها ساده تر است و نيازي به تجهيزات 

 گرانقيمت ندارد.

 رشته هاي رسمي دووميداني

 ميداني دو
رشته هاي 

دوهاي  تركيبي
 سرعت

دوهاي 
 نيمه استقامت

دوهاي 
 استقامت

 پرتاب ها پرش ها دوهاي امدادي دوهاي بامانع

 متر 60

 متر 100

 متر 200

 متر 400

 متر 800

 متر 1500

 متر 3000

 متر 5000

 متر 10000

 ماراتن

 متر بامانع 60

متر  100
 بامانع

متر  110
 بامانع

متر  400
 بامانع

متر  3000
 بامانع

 متر 100در  4
 امدادي

 متر 400در  4
 امدادي

 پرش طول

پرش 
 سه گام

پرش 
 ارتفاع

 پرش بانيزه

 پرتاب وزنه

پرتاب 
 ديسك

پرتاب 
 چكش

 پرتاب نيزه

 پنجگانه زنان

 هفتگانه

 دهگانه

 داخل سالن بر گزار دو و ميداني است كه معموالً در مسابقات دو سرعت يكي از رشته هاي  متر60دو 
 است كه در ورزشگاه هاي فضاي باز بر گزار مي شود و شركت كنندگان  متر100دو مي شود. اين رشته معادل 

 متري بدون قوس در سالن هاي 100 متر هستند. از آنجا كه مسافت 100آن هم معموالً همان دوندگان دو 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%AF%D8%B1_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%AF%D8%B1_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%AF%D8%B1_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%AF%D8%B1_%DB%B4%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%AF%D8%B1_%DB%B4%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%AF%D8%B1_%DB%B4%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%B7%D9%88%D9%84�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%B7%D9%88%D9%84�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%DA%A9%D8%B4�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%DA%A9%D8%B4�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%DA%A9%D8%B4�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
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 متر 60 متر در مسابقات داخل سالن بر گزار نمي شود و به جاي آن 100ورزشي وجود ندارد در نتيجه دو 
 سرعتيترين ماده اين رقابتهاست.

 است كه در آن دوندگان مي بايست مسافت صد متر را در دو و ميداني يكي از رشته هاي  متر100دو 
 كوتاه ترين زمان ممكن بدوند.

 متري از قوس 400 متر در پيست هاي 200 است. مسابقات دو دوي سرعت يكي از رشته هاي  متر200دو 
پيست آغاز شده و در بخش مستقيم آن به پايان مي رسد. از آن جا كه شيوه دويدن در قوس با دويدن به 
طور مستقيم متفاوت است، دوندگان بايد در طول مسابقه از تكنيك هاي دويدن متفاوتي استفاده كنند. 

 متر بيشتر بر توان افراد در باال نگهداشتن سرعت خود و پايداري در اين كار تاكيد 200مسابقه هاي دوي 
 دارد.
 متر را در 400 است كه دوندگان در آن بايد مسافت دو و ميداني يكي از رشته هاي ورزشي  متر400دو 

 كوتاه ترين زمان ممكن بدوند.
 محسوب مي شود. مسير دو نيمه استقامت است كه كوتاه ترين نوع دو و ميدانييكي از رشته هاي  متر 800دو 
  متري است.400 متر داراي دو دور 800دو 
 است با اين تفاوت كه  متر800دو  مشخصات مورد نياز براي دوندگان اين رشته تقريباً مشابه  متر1500دو 

 كتر به 1500استقامت هوازي كمي بيشتر اهميت داشته و توانايي هاي سرعتي اهميت كمتري دارد. هرچند 
 طور كلي يك رشته هوازي است اما توانايي هاي بي هوازي هم در آن نقش دارد.

 بار دور پيست هاي 7.5 است. در اين رشته دوندگان دو و ميداني يكي از رشته هاي  متر3000دو 
 بار دور پيست هاي دويست متري سالن هاي سرپوشيده را 15چهارصدمتري ورزشگاه هاي فضاي باز يا 

 مي دوند.
 است كه در آن ورزشكار بايد با انجام دورخيز و سپس با يك گام دو و ميداني يكي از رشته هاي پرش طول

در سطح پيشرفته، ورزشكار روي سطحي صاف شروع به دويدن مي كنند و آخرين پرش خود را انجام بدهد. 
گام خود را پيش از خط گذاشته و پرش خود را انجام مي دهند. در صورتي كه گام ورزشكار از خط خطا 
سين  بگذرد پرش خطا محسوب شده و ركوردي ثبت نمي شود. براي تشخيص اين موضوع از مقداري پالستي

(خميري چرب و شكل پذير) پس از خط خطا استفاده مي كنند. ورزشكار مي تواند از هر نقطه اي پيش از خط 
خطا پرش خود را آغاز كند ولي طول پرش را از پايان خط خطا تا نزديكترين نقطه اي كه بدن ورزشكار به 

 زمين شني اصابت كرده محاسبه مي كنند.
 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%DB%B8%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%DB%B8%DB%B0%DB%B0_%D9%85%D8%AA%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C�
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 رشته شنا مقررات و قوانين

 
 

  شود.برگزار شنا المللي بين فدراسيون مقررات و قوانينن آخري طبق مسابقات

 نوع با استيل هاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد:  4در كليه مسابقات رسمي و بين المللي 
منظور از شناي آزاد اين است كه در مسابقات اين شنا، يك شناگر مي تواند با هراستيلي كه  :- شناي آزاد1

مي خواهد شنا كند، مگر در مسابقات مختلط انفرادي يا مختلط تيمي كه منظور از شناي آزاد، هر استيلي 
 است به غير از پشت، قورباغه يا پروانه.

 - كرال پشت2
  - شناي قورباغه3
- شناي پروانه  4

 موارد مسابقات:
  آزاد 500 و 400 و 200 و 100شنا  

  پشت 200و  100
  قورباغه 200و 100 
  پروانه 200و100 
  مختلط انفرادي 4*100 و4*50 
  مختلط تيمي.4*200 و4*100 
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 بخش دوم

 آيين نامه اجرايي ورزش همگاني درون دانشكده اي
 

 مقدمه

توجه به ورزشهاي همگاني و تفريحات سالم به منظور ايجاد سالمتي جسمي و روحي، محيطي سالم و با 

نشاط و پركردن اوقات فراغت از نيازهاي همه آحاد جامعه بويژه قشر فرهيخته و آينده ساز دانشگاهي است و 

 نيازمند برنامه ريزي متناسب با عاليق، استعدادها، ظرفيتها و شرايط فرهنگي و بومي محلي ميباشد. 

نياز بشر به ورزش و تربيت بدني در طول روزگاران همواره وجود داشته و هيچگاه نبود كه انسان خويش را از 

داشتن بدني سالم و قوي بي نياز ببيند. هرچه زمان جلوتر مي رفت به گونه هاي مختلف، انسان ضعيف از انجام 

اموري كه توانايي الزم را داشته باز مي تواند (هر زمان به مقتضاي خودش) بعد از ظهر و ترويج شريعت اسالم 

كه اين دين همواره پيروانش را به داشتن بدني سالم و قوي تشويق و ترغيب مي كند، مسئله پرورش بدن به 

 منظور برخورداري از رواني سالم در ميان مسلمانان جايگاه ويژه اي يافت.

 از جمله شعارهايي كه اسالم نيز آن را تاييد مي كند اين است كه:

روح سالم در بدن سالم است. زيرا كسي كه داراي بدني ضعيف و تربيت نشده باشد، حتي به جاي آوردن 

واجبات و عبادات نيز دچار كاستي و نقصان است چه رسد به اينكه بخواهد در محيط اطرافش احقاق حقي 

 بكند و دست ظلمي را از دامن مظلومي قطع بكند.

در همين راستا معاونت دانشجويي دانشگاه نيز به منظور عملي ساختن تاكيدات فوق اقدام به طراحي مسابقات 

ورزش درون دانشكده اي به مناسبتهاي مختلف سال در قالب ورزشهاي همگاني نموده است. اميد است با 

 مساعدت و همدلي همه دست اندركارن، اين امر محقق گردد.
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 اول فصل

 علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه اي دانشكده درون همگاني ورزش مسابقات اهداف

 

 :كلي هدف - الف

 بين در شادابي و نشاط ايجاد و اجتماعي ، ،عاطفي جسماني،رواني سالمت تقويت منظور به مناسب بستر ايجاد

 علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه دانشجويان

 : جزئي اهداف - ب

 همدلي جمعي، وفاق براي مساعد زمينه ايجاد  .1

دانشجويان دانشگاه علوم  بين در سستي و رخوت از جلوگيري و شادابي و نشاط و شور روحيه تقويت .2

 كشور و معارف قرآن كريم

 ورزش هاي فعاليت اجراي و سازماندهي در دانشجويان پذيري مسئوليت و مشاركت توسعه .3

  دانشجويان مشاركت كردن طوالني مناسب، براي اجرايي هاي كار و ساز گيري بكار .4

 ورزشي هاي فعاليت به نياز احساس ايجاد .5

 همگاني ورزش به قهرماني ورزش از رويكرد تغيير .6

 محلي بومي هاي بازي و ورزشي سالم تفريحات توسعه و احياء .7
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 دوم فصل

 علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه اي دانشكده درون ورزشي عمومي نامه آئين

 به كه است مقرراتي و ضوابط شامل علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه ورزشي مسابقات عمومي نامه آئين

 .است گرديده تدوين ذيل بخشهاي در اي دانشكده درون ورزشي، مسابقات برگزاري در نظم ايجاد منظور

 : تعاريف

 و جسمي سالمت ارتقاي و ،حفظ كسب هدف با ورزش و بدني هاي فعاليت مستمر نجام: اهمگاني ورزش 1- 
 بدون و بودن دسترس در ، ،ارزان عاليق چون ويژگيهايي بر تاكيد با ...و جنسي ، سني محدوديت بدون نشاط

 پذيرد. انجام اجتماعي ارتباطات و اسالمي هاي ارزش حفظ با قانوني مسابقات و مربي، داور به نياز

 منطقه هر سنن و فرهنگ و تمدن در ريشه كه كه فكري و بدني فعاليت هرگونهمحلي:  – بومي هاي بازي- 2

فراغت،  اوقات گذران جهت در رسمي مصوب مقررات رعايت بدون جمعي يا صورت فردي به و باشد داشته

 پذيرد. انجام اجتماعي و ارتباطات اسالمي هاي ارزش حفظ با جسماني آمادگي

 يهاي باز از برخي معرفي به العمل دستور اين در علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه معاونت دانشجويي است ذكر شايان :توضيح

 هايي بازي قوانين و شرح ارسال و دانشكدهها مسوولين همفكري و همكاري ليكن. است پرداخته مختلف هاي استان محلي- بومي

 كشور مختلف نواحي محلي بومي هاي بازي به مربوط مستندات تكميل به شاياني كمك است نگشته درج العمل دستور اين در كه

 .نمود خواهد پهناورمان

 رسوم و آداب و اسباب بي و اسباب با ورزشي حركات مجموعه به: اي خانه زور و باستاني هاي ورزش - 3

 مي اطالق داشته رواج دور هاي گذشته از اسالمي ايران فرهنگي و تاريخي محدوده در كه است آن به مربوط

 است. ايرانيان جوانمردي و پهلواني آئين آن ديگر نام و گردد
 دانشجويي كارشناسان هاست خوابگاه ساكن دانشجويان شامل تنها ها فعاليت اينخوابگاهي:  هاي فعاليت - 4

 خوابگاه ساكن دانشجويان ويژه ورزشي هاي فعاليت برگزاري جهت را الزم ريزي برنامه بايست مي دانشكدهها

 را دانشكدهاي درون جشنواره جهت الزم ريزي برنامه ها خوابگاه هاي فعاليت فهرست درج با و باشند داشته ها

 .نمايند ارائه

 كارشناسان هايي برنامه و ها فعاليت مسابقات، از عبارتند ها فعاليت اين: اي دانشكده درون هاي فعاليت- 5

 ريزي برنامه دانشكده ورزشي اماكن و ها سالن در ترم درآغاز دانشجويان سنجي نياز بر دانشكدهها دانشجويي

 .باشد مي غيرخوابگاهي و خوابگاهي از اعم دانشجويان كليه شامل و مينمايند
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 گلگشت، كوهپيماييمثل  هايي برنامه و ها فعاليت از عبارتند ها فعاليت اين: اي دانشكده برون هاي فعاليت- 6

 كليه شامل و نمايند مي برنامهريزي مركز هر دانشكدهها دانشجويي كارشناسان كه ... و عمومي هاي روي پياده و

 باشد. مي غيرخوابگاهي و خوابگاهي از اعم دانشجويان

 : اجرا در سادگي رعايت لزوم

 مشاركت گسترش باعث و است سازنده حركت اين استمرار ضامن جويي صرفه اصل رعايت و اجرا در سادگي

 در مسئولين حمايت و جشنواره بهتر هرچه اجراي در علوم و معارف قرآن كريم دانشگاهدانشكده  دانشجويان

 :ميگردد تاكيد زير موارد رابطه اين در شد. لذا خواهد آن اجراي

 همگاني شكل به آنها كردن ساده و ورزشي هاي رشته گير پا و دست قوانين و مقررات تعديل و حذف - 1

 كليه در دانشجويي هاي انجمن اعضاي و داوطلب عالقمند، نيروهاي دانشجويان از  مسابقاتبرگزاري در- 2

 .گردد اجرايي استفاده هاي حوزه

 جشنواره برگزاري در دانشجويان دارند،جذب و بكارگيري اين دانشجويان ورزشكار وجود كه دانشكده در- 3

 .نمايد مي فراهم دانشجوياناين  تجربه كسب براي را مناسبي زمينه و گرديده برگزاري كيفيت بهبود باعث
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 سوم فصل

 علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه اي دانشكده درون همگاني ورزش مسابقات فني نامه آئين

 به كه است مقرراتي و ضوابط علوم و معارف قرآن كريم شامل دانشگاه دانشگاه ورزشي مسابقات فني نامه آئين

 است. گرديده تدوين برگزاري مسابقات در نظم ايجاد منظور

 عاليق به استناد با همچنين  رادانشجويان نياز و خود مقتضيات به توجه با تواند مي دانشكده هر -5

 اقدام همگاني هاي ورزش جشنواره هاي رشته برگزاري به نسبت گردد مي آوري دانشجويان جمع

 نشاط و شادي ايجاد ، ها رشته بودن الوصول سهل به برگزاري جشنواره در است ذكر به الزم.نمايد

 .گردد توجه فضاهاي ورزشي جزء به هايي محيط در برگزاري امكان و دانشجويان در

 اجتماعي، انفرادي، ورزشي هاي رشته بين از خود شرايط و موجود امكانات به بنا دانشكده هر -6

 دانشكده درون جشنواره در آنها مسابقات برگزاري امكان كه را هايي رشته محلي، – بومي و همگاني

 برگزار اسالمي هاي ارزش حفظ و رعايت با كه را هايي رشته و نمايد برگزار را باشد مي ميسر اي

 معاونت دانشجويي دانشگاه ارسال نمايد. به را آن مقررات و قوانين و بازي شرح و نموده

  جام و حكم ، مدال توزيع نحوه

 هر در) سوم تا اول هاي شده (مقام برگزار محلي - بومي و همگاني ورزشي هاي رشته از يك هر آوران مقام از

 .آيد مي عمل به تشويق و تقدير مقتضي نحو به ، شرايط(مدال، حكم،هديه ) به توجه با مرحله

  برگزاري زمان

 بدني تربيت هفته گراميداشت مناسبت به ماه مهر :اول مرحله- 1         

 دانشجو هفته گراميداشت مناسبت به ماه آذر :دوم مرحله -2

 فجر مبارك دهه گراميداشت مناسبت به ماه بهمن : سوم -مرحله3        

 آمريكا نظامي حمله شكست گراميداشت مناسبت به ( هفته خوابگاهها)ماه ارديبهشت : چهارم - مرحله4  

  و المقدس بيت عمليات در فتح خرمشهر تا فارس خليج ملي ،روز طبس در ايران به
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 :علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه به گزارش ارسال نحوه

 طريق از فقط اي دانشكده درون ورزشي جشنواره برگزاري مراحل از هريك گزارش ارائه است ذكر شايان

 و ، بيگ آنت طريق از گزارش هرگونه ارسال و باشد مي تاييد مورد اتوماسيون و ايميل (نامه رسمي ثبت شده)

 .باشد نمي ارزيابي و بررسي قابل ...

 :علوم و معارف قرآن كريم دانشگاه اقدامات

اداره تربيت بدني معاونت دانشجويي دانشگاه در صورتي كه مسابقات ورزشي هزينه اي در بر داشته باشد آن را 

 عمل به تشكر و تقدير مقتضي نحو به برتر دانشكده برگزاري مسئولين و دانشكده متقبل شده و همچنين از

 .آمد خواهد
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 چهارم فصل

 همگاني ورزشي هاي رشته از برخي مقررات و وقوانين شرح

 همگاني چندگانه فني مقررات و قوانين

 چند در بايست مي آن مسابقات كه گردد مي تعريف چندگانه نام به تيمي رشته يك قالب در ورزشي رشته چند تركيب از رشته اين

 . كبدي چهارم روز -دارت سوم روز – داژبال دوم روز -سنگ هفت اول روز:مثال گرد اجرا متوالي روز

 فني مقررات

 باشد. مسابقه تيمي مي .1

 شود. گرفته كار به چندگانه در ورزشي رشته چهار حداقل .2

 .باشد مي دانشكده عهده بر ورزشي هاي رشته انتخاب .3

 باشد. مي روز 3 حداقل مسابقه برگزاري طول .4

 باشد. مي نفر 4 حداقل تيم هر نفرات تعداد .5

 : امتيازات

 رشته از يك هر در شركت عدم صورت در و نمايند شركت شده تعيين هاي رشته همه در امتياز كسب جهت بايست مي ها تيم

 .گردد مي لحاظ صفر مرحله آن امتياز شده تعيين هاي

 .گردد مي محاسبه ها تيم براي تفكيك به روز هر در رشته هر امتياز

 .شد خواهد محاسبه ورزشي رشته هر در شده كسب امتياز مجموع اساس بر تيم هر نهايي امتياز

 .باشد مي دانشكده عهده بر مسابقات قوانين و امتياز ميزان تعيين
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 دارت فني مقررات و قوانين -1

 موردنياز وسايل

 دارت .1

 دارت پايه .2

 تير .3

 فاصله

  متر ميباشد.37/1 و ارتفاع آن از سطح زمين 73/2فاصله خط استارت تا دارت 

 فني مقررات

 باشد مي انفرادي مسابقات دارت مسابقه .1

 .نمايد استفاده گيري قلق پرتاب سه از داور اجازه با مجازاست هربازيكن .2

 دربرگه امتيازكل عنوان به پرتاب5 امتيازات وجمع داده انجام پرتاب 5 فقط است مجاز هربازيكن اصلي پرتاب براي .3

 .خواهد شد ثبت امتيازات

 امتيازات

 صفرامتياز-  ازتخته دارت افتادن درصورت صفر امتياز بزرگ ازدايره امتياز- خارج 25 وسط سبز امتياز- دايره 50 وسط قرمز دايره

 باضريب امتيازخانه دروني رنگي مناطق و2 ضريب با امتيازخانه بيروني رنگي خودش-منطقه امتيازخانه سفيد و سياه مثلثهاي

 .ميشود محاسبه4

 خطاها

 .گردد مي محسوب خطا استارت جلوترازخط پرتاب .1

 .ندارند را دارت تخته به زدن دست حق بازيكن .2

 تكرارخواهدشد. گروه آن براي دوم مرحله فني سرپرست صالحديد به بازيكن چند امتيازات بودن مساوي درصورت .3
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 فريزبي فني مقررات و قوانين -2

 موردنياز وسايل

 سانتي 80 شعاع به دوم قرمز متردايره يك شعاع به آبي اول دايره سياه- زرد- قرمز – آبي دايره4  داراي2*2پارچهاي به ابعاد 

 متر سانتي 40 شعاع به رنگ مشكي مركزي دايره يا چهارم متردايره سانتي 60 شعاع به زرد سوم متردايره

 فني مقررات

 باشد. مي انفرادي مسابقات بي فريز مسابقات .1

 .باشد مترمي5 شده پهن زمين بر روي كه تا سيبل استارت خط فاصله .2

 .نمايند استفاده گيري قلق پرتاب ازسه داور اجازه با مجازاست هربازيكن .3

 دربرگه امتيازات كل بعنوان پرتاب5 امتيازات وجمع داده انجام پرتاب5 فقط مجازاست هربازيكن اصلي پرتاب براي .4

 .خواهدشد ثبت مخصوص

 امتيازات

 امتاز 100 مشكي دايره 

 امتياز 75 زرد دايره 

 امتياز 50 قرمز دايره 

 امتياز 25 ابي دايره 

 صفرامتياز مناطق بقيه 

 خطاها

 .گردد مي خطا محسوب استارت جلوترازخط پرتاب .1

 .تكرارخواهدشد گروه آن براي دوم مرحله فني سرپرست با صالحديد چند بازيكن امتيازات بودن مساوي درصورت .2

 بطورمساوي فريزيي خواهدشددرصورتيكه محاسبه دايره امتيازنزديكترين قراربگيرد دودايره مابين فريزبي كه درصورتي .3

 .است دو بر تقسيم دايره دو امتياز قراربگيرد جمع دودايره دربين
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  داژبال فني مقررات و قوانين -3

 .باشد متر سانتي 2 پهناي به و متر سانتي 15 جلو وسط در و متر سانتي 20 پشت وسط در بازيكنان پيراهن شماره .1

 .شود مي برگزار هندبال يا واليبال توپ با مسابقات .2

 فني مقررات و قوانين و بازي شرح

 باشد. مي تيمي مسابقات داژبال مسابقات .1

 .گيرد مي قرار زمين وسط در كه تيمي :مدافع تيم .2

 .گيرد مي قرار زمين طرف دو در كه تيمي :مهاجم تيم .3

 قرار زمين وسط در مدافع تيم .دارد را بودن مهاجم يا مدافع انتخاب حق قرعه برنده و بوده كشي قرعه با بازي شروع .4

 شروع داور سوت با بازي .شوند مي مستقر شده تعيين محل طرف دو در و شده تقسيم گروه دو به نيز مهاجم تيم و گيرد مي
 .شود مي روشن كرنومتر و شده

 . دقيقه وقت استراحت در بين نيمه بازي)3 دقيقه و 5باشد(دو نيمه  مي دقيقه 10 بازي زمان .5

 .گردد مي برگزار واليبال زمين در مسابقه .6

 .گردد مي منظور خودش بنام و شده محسوب گل بگيرد، كند مي پرتاب مهاجم تيم كه را توپي وسط بازيكن اگر .7

 در بازيكن 3 يا 2 صورتيكه در) رود مي بين از او گل و ماند مي بازي در شود زده توپ با اگر باشد داشته گل كه بازيكني .8

 نفر ابتدا در  .بدهد هاند شد خارج زمين از كه خود تيم از ديگري افراد به را خود گل تواند مي بازيكن اين باشند زمين

 .گردد زمين وارد بايد است نموده ترك زمين را كه اولي

 خطاها

 .نمايد ترك را بازي زمين بايد خاطي بازيكن و شود مي محسوب خطا پا با شوت بشكل توپ پرتاب -1

 محسوب خطا كند عبور كامل طور به زمين خط از آنها از يكي پاي بازي جريان در اگر دارند قرار وسط در كه مدافع بازيكنان .2

 .نمايد ترك را زمين بايد شده،

 خارج بازي دور از بايد كننده پرتاب بازيكن همان نمايند پرتاب دورتر محل به دريافت از پس را توپ مدافع بازيكنان اگر .3

 .شود

 نبايد مهاجم بازيكن شود مي محسوب خطا دهد انجام مدافع بازيكنان روي عمد خطاي مهاجم بازيكنان از يكي چنانچه .4

 .بگذارد محوطه روي خط را پايش
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 .بنمايد زمين وارد اصلي نفرات عنوان به را چهارنفر خود بازيكن 5 بين از تواند مي بازي دور هر در مربي :1 تبصره

 در ذخيره بازيكن از استفاده .دهند ارائه منشي به كتبي طور به را اصلي بازيكن 4 اسامي بايد مربيان بازي شروع از قبل :2 تبصره

 پذيرد مي انجام فني سرپرست تأييد با و اصلي بازيكن جدي آسيب صورت در فقط بازي جريان

 بازيكني .كند برخورد آنها به توپ كه اي گونه به .نمايند پرتاب زمين وسط بازيكنان سمت به را توپ كنند سعي بايد بازيكنان - 5

 بازي زمان و شده خاموش كرنومتر شد زده توپ با نفر آخرين كه هنگامي شود مي خارج بازي زمين از كرده اصابت او به توپ كه

 مي ثبت نيز دوم تيم بازي زمان صورت همان به و شده عوض تيم دو جاي داور فرمان با .گردد مي ثبت زمين وسط بازيكنان براي

 برگشت و رفت 5 از بعد بماند باقي مدافع بازيكن يك اگر .گرددمي اعالم بازي برنده باشد كرده بازي بيشتري زمان كه تيمي .گردد

 به وسط نفر و بفرستد خود ياران براي را توپ پاس واژه با اگر كننده پرتاب بازيكن و نمايد دعوت زمين داخل به يار يك تواند مي

 پاس واژه با توپ اگر حاليكه در.آيد مي حساب به نوبت پنج از نوبت يك شده شكسته پاس گويند مي اصطالح به بزند ضربه توپ

 بازيكنان از نفر يك كه است ميسر زماني فقط پاس واژه از استفاده .شود نمي محسوب نوبت و است پاس فقط برسد خودي يار به

 نوبت 10 از نوبت يك پاس 2 انجام صورت در نمايد استفاده پي در پي پاس  2از تواند نمي مهاجم تيم .باشد زمين داخل مدافع

 شود. مي محسوب
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 كبدي فني مقررات و قوانين -4

 بازي شرح

 قرعه با گيرند مي قرار همديگر روي به رو زمين دوطرف هر در ها تيم بازيكنان شود مي تقسيم مساوي قسمت دو به بازي زمين

 و شود مي شروع بازي داور، فرمان با مي شود، نامگذاريب(مدافع)مدافع  مقابل، تيم و مهاجم) الف برنده، تيم ها تيم بين كشي

 صداي اينكه از قبل بازيكن اين .نمايد مي حمله كلمه(زو) درآوردن صدا با مدافع تيم بازيكنان سمت به مهاجم تيم بازيكنان از يكي

 به و زده دست با را مدافع تيم بازيكنان از نفر چند يا يك بايست مي بگيرند، را آن مدافع تيم بازيكنان اينكه يا و شود قطع وي (زو)

 بازي از مهاجم اگر شوند، خارج بازي از بايد شوند لمس كننده حمله نفر دست با كه بازيكناني كليه .برگردد خود زمين سمت

 به كه ميشود (ب) تيم نوبت سپس گردد، مي مدافع زمين وارد (الف) تيم از دوم نفر صورت آن در) گرديد پوچ( شد خارج

 كليه كه صورتي در .شود مي(ب)  تيم نوبت دوباره خود، زمين به برگشت صورت در و شود(الف)  تيم زمين وارد مهاجم صورت

 دوم نيمه و نمايد مي كسب مثبت امتياز يك و بوده بازي نيمه آن در مسابقه برنده مقابل تيم شوند خارج بازي از تيم يك بازيكنان

 .گيرد مي انجام مذكور روش به نيز بازي

 فني مقررات و قوانين

 باشد. مي تيمي مسابقات (زو)كبدي مسابقات -1

 باشد متر سانتي 2 پهناي به و متر سانتي 15 جلو وسط در و متر سانتي 20 پشت وسط در بازيكنان پيراهن شماره -2

 .باشد مي دقيقه 5 ست هر در زمان حداكثر و ست سه در بازي -3

 .شود ست 2 برنده كه است بازي برنده تيمي -4

 .شود مي خارج بازي از برود بيرون خودش زمين محوطه از كه بازيكني هر -5

 .شود مي خارج بازي از شود لمس مهاجم توسط كه بازيكناني يا بازيكن -6

 .شود مي خارج بازي از شود قطع او (زو)صداي  خود، زمين به رسيدن از قبل مهاجم اگر -7

 كه نفراتي كند، لمس را خط و برساند زمين وسط خط به را خود مهاجم و شود گرفته مدافعين يا مدافع توسط مهاجم اگر -8

 .شوند مي خارج بازي از اند گرفته را مهاجم

 .باشند بيشتر زمين در آن مانده باقي بازيكنان تعداد كه گيرد مي امتياز دو و است برنده تيمي ست هر پايان در -9

 بيشتر برنده ست در آن مانده باقي نفرات تعداد كه است برنده تيمي گرديد برابر ها تيم امتيازات اگر بازي پايان در - 10

 .نمايد حذف را مقابل تيم نفرات توانسته كمتري زمان در كه است برنده تيمي بود مساوي نيز نفرات تعداد اگر و باشد

 .شود مي محسوب خطا آنان پيراهن همچنين و بازيكنان گردن و سر گرفتن - 11

 .گردد اعالم بايد برنده تيم زمان و نفرات تعداد ست هر پايان در - 12

 .يابد مي تغيير مهاجم تيم نشد خارج بازي از بازيكن دقيقه دو از پس صورتيكه در - 13

 .شود سوم دو منطقه وارد و نمايد عبور مدافع زمين سوم يك منطقه از بايد حتمًا مهاجم بازيكن - 14

 متر 18 بازي زمين - 15



 

28 
 

  كشي طناب فني مقررات و قوانين -5

 فني مقررات و قوانين

 باشد. مي تيمي مسابقات كشي طناب مسابقات

 :تجهيزات و لوازم

 بسته بايد نيز طناب سر دو و است گره هرگونه فاقد و بوده سانتيمتر  5تا 3محيط طناب قطر و متر 33 حداقل طناب طول طناب: 

 .بود خواهد كنف از طناب جنس .باشد

 گردند مي درج طناب روي هايتعالم و نوارها داوران قضاوت سطح باالبردن و مسابقات بهتر چه هر انجام بمنظور طناب:  عالمت

 .نمايد مالحظه راحتي به را آن بتواند داور .شود جمع يا كشيده طناب اگر كه

 
 .ميشود درج طناب روي رنگي عالمت يا نوار پنج مسابقات موقع در

 قرمز )وسط ( طناب مركز در رنگي نوار يك الف- 

 زرد  مركزي عالمت از متر 4 فاصله به كدام هر رنگي نوار - دوب

 طناب مشكي مركزي عالمت از متري 5 فاصله به كدام هر رنگي نوار - دوج

 .است زير شرح به مسابقات در ورزشكاران وزن مجموع كه هستند عضو نفر 6 كشي طناب تيمهاي در :بازيكنان وتعداد وزن *

 : شود مي برگزار زير اوزان در مسابقات و شود مي گفته تيم يك بازيكنان وزن مجموع به :بازيكنان وزن

  كيلوگرم300- 330- 360- 390- 420- 450- 480- 540-510 - 570

 :كشي طناب محوطه يا فضا

 .باشد چمن از پوشيده يا و هموار -تخت بايستي كشي طناب محوطه و زمين 1- -

 .باشد متر 3 از بيشتر آن عرض و متر 30 حداقل بايستي كشي طناب محوطه طول 2- -

 :طناب گرفتن نحوه

 .بگيرد است شده مشخص نوار يا رنگ با كه اي نقطه از جلوتر را طناب نبايد ورزشكاري هيچ 1-

 .بگيرد قرار طناب نوار يا رنگي عالمت نزديك دارد امكان كه جايي تا تواند مي ورزشكار اولين كشش، هر آغاز در 2-
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 شده بسته يا شده قفل ورزشكار بدن به نبايد طناب از اي نقطه هيچ و باشد داشته وجود طناب در نبايد اي گره يا اي حلقه هيچ 3-

 .باشد

 و بدن بين از طناب و باشد باال به رو دست دو هر كف يعني پوشش گيرد بدون و لخت دستان با را طناب بايد ورزشكار هر 4-

 جلو سمت به بايد پاها .شود مي محسوب خطا شود طناب نكردن حركت آزاد باعث كه مانعي نوع هر .كند عبور ورزشكار بازي

 .بگيرند قرار كشش حالت به مسابقه وقت تمام در ورزشكاران كليه .باشند داشته قرار زانوها از جلوتر و باشد شده دراز

 كشش يك برنده

 آنقدر و دهد حركت ، گرديده مشخص عالمت با كه لزومي مورد مسافت در را طناب كه است كشش يك برنده زماني تيم هر

 .بگذرد زمين روي خط از طناب روي مركزي عالمت كه بكشد را طناب

 :دهي امتياز

 .شود چيره حريف بر كشش 3 از كشش 2 در كه شود مي اعالم مسابقه برنده زماني تيم هر 1-

 تيمي است برده را مسابقه شود برنده متوالي كشش 2 در كه تيمي هر و .گيرد مي امتياز يك شود برنده كشش يك در كه تيم هر 2-

 نخواهد بدست امتيازي هيچ بازنده تيم و ميآورد بدست امتياز 3 كند، غلبه حريفش بر صفر بر 2 متوالي، كشش بار 2 در بتواند كه

 .كند مي كسب امتياز يك حريفش و امتياز 2 كند، غلبه حريفش بر 1 بر2 حساب با كشش بار 3 در كه تيمي آورد،

 .است دقيقه 2 كشش هر بين استراحت وقت :استراحت زمان 3-
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 سنگ هفت فني مقررات و قوانين -6

 : بازي وسايل

 تنيس توپ دراندازه توپ : الف

 كه 7 الي 1 هاي شماره با متر سانتي ׳ 10 ابعاد به چوبي مكعب عدد هفت يا دست كف اندازه به تقريبا پهن سنگ قطعه هفت :ب

 .شود چيده باال به پايين از ترتيب به بايد ها چوب و شود انجام طرف يك در آن گذاري شماره

 : بازي زمين

 متر 30 تا 15 وطول متر 10 تا متر 4 عرض به شكل مستطيل است زميني

 : بازي زمان

 .نمايد مي مشخص فني كميته كه ميباشد دقيقه 30 الي 20

 بازي شرح

 پشت سنگها، از متر 7 فاصله به مهاجم تيم دارد را مهاجم بودن يا مدافع انتخاب حق قرعه برنده و بوده قرعهكشي با بازي شروع

 مقابل ودر چيده هم روي متر سانتي 20 قطر به اي دايره در را سنگ قطعه هفت مدافع تيم وگيرد.  مي قرار(خط پرتاب) شروع خط

 سنگها سمت به دست با را توپ پرتاب، خط پشت از مهاجم تيم اول نفر داور، سوت با شوند مي مستقر دايره نيم پشت مهاجم تيم

 از پس و دهد مي انجام را پرتاب مهاجم تيم بعدي نفر نكند اصابت سنگها به توپ اگر .نمايد مي پرتاب ثانيه 3 از كمتر مدت در

 را مهاجم تيم بازيكنان حركت، و كاري پاس با كنند مي سعي و برداشته را توپ مدافع بازيكنان شد ريخته زمين به ها سنگ اينكه

 همه مدافعين اگر .شود مي خارج بازي زمين از نمايد اصابت او به توپ كه بازيكني .بزنند توپ با دارند را ها سنگ چيدن قصد كه

 موفق بازيكني شوند خارج بازي از مهاجم تيم بازيكنان همه اينكه از قبل اگر اما .شد خواهند برنده بزنند توپ با را مهاجم بازيكنان

 .بود خواهد بازي برنده تيم آن شود، ها سنگ چيدن به

 فني مقررات و قوانين

 باشد مي تيمي مسابقات سنگ هفت مسابقات -1

 .باشد مي دقيقه 5 ست هر در زمان حداكثر و ست سه در بازي -2
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  زني طناب فني مقررات و وانينق -7

 بلند و كوتاه هاي طناب از استفاده با گروهي و دونفره انفرادي، بصورت كه است مفرح و كامل بدني فعاليت يك زني طناب ورزش

 رواج مختلف سنين بين تفريح و بازي يك بعنوان دور هاي گذشته از ورزش اين .ميشود انجام طنابي چند و يك ، دو  بصورت و

 اين از جسماني آمادگي نهايت در و عضله و عصب هماهنگي و استقامت و چابكي جهت نيز ديگر هاي رشته ورزشكاران و داشته

 .كردند مي استفاده رشته

 :تجهيزات و وسايل

 سرپوشيده فضاي يا سالن در چنانچه و مربع متر 3 مساحت به حداقل فضاي يا زمين به ورزش اين انجام راي: بزمين و فضا -1

 .بود خواهد متر 3 حداقل آن ارتفاع شود انجام

 .باشد پذير انعطاف كافي ضخامت داشتن ضمن آن كف كه است كفشي كفش، بهترين :كفش -2

 مسابقات برگزارشدن نفره چند يا دو يا يك به توجه با كه شود مي استفاده مختلف هاي طناب از رشته اين در :مناسب طناب -3

 ميباشد. تغيير قابل آن طول

 .شود مي انجام زير اندازه به هاي زمين در رشته اين مسابقه :مسابقه زمين ابعاد -4

 9*9: اندازه زمين  ب: آزاد(نمايشي) متر  4*4مسابقات انفرادي:الف: سرعت و سرعت استقامت: اندازه 

 12*12 ب: آزاد (نمايشي): اندازه زمين 5*5 نفره: الف: سرعت : اندازه زمين 4 يا 2مسابقات تيمي 

 :مسابقات مواد

 :انفرادي

 راست پاي گام بيشترين ثانيه 30 در :سرعت -الف

 راست پاي گام بيشترين دقيقه 3 در :استقامت سرعت، -ب

 .است زماني محدوديت بدون جهش يك در پا زير از طناب عبور بار سه منظور :تريپل يا ضربي سه -ج

  ثانيه بهترين حركات نمايشي را انجام مي دهد.75 -45د- ورزشكار در مدت 

 :تيمي

 30به مدت   نفر هر كدام بصورت جاكينگ(سرعت)2 ثانيه)30*4هر نفر يك طناب (سرعت و دوبل امدادي: (نفر 4 تا 2-بين 1

  ثانيه حركت را اجرا مي كنند.30ثانيه و دو نفر بعدي هر كدام بصورت دوبل هر كدام بمدت 
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 ثانيه دو نفر هر كدام با يك طناب كوتاه حركات را بصورت هماهنگ اجرا مي 75-45آزاد و نمايشي دو نفره:در مدت  -1

 كنند.

- ثانيه چهار نفر هر كدام با يك طناب كوتاه حركات را بصورت هماهنگ اجرا مي45- 75 نفره: در مدت 4آزاد نمايشي  -2

 كند.

 .ميشود انجام)داچ دابل (بلند طناب دو با مسابقه :داچ دبل مسابقه

  نفر بيشترين گام پاي راست را انجام مي دهند.4 ثانيه هر 45سرعت: در مدت 

  نفر بهترين حركات نمايشي را انجام مي دهند.3 ثانيه هر 75 – 45آزاد: در مدت 
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 بادبادكها پرواز فني ومقررات قوانين -8

 كليه بين در عالقمندي بدليل رشته اين باشد، مي بادبادكها پرواز همگاني ورزشهاي فدراسيون پوشش تحت هاي رشته از يكي

 خانواده بويژه بزرگساالن و جوانان – نوجوانان فراغت اوقات پركردن در كه ميباشد برخوردار ويژهاي جايگاه از جامعه دارد اقشار

 مردم و گرفته مي انجام نمايند رشد ورزشي كالسيك مختلف رشتههاي اينكه از قبل يعني دور هاي گذشته واز دارد بسزايي نقش ها

 ساخت به خود سليقه و عالقه با مردم كه دارد كشورها ساير و بوم و مرز اين فرهنگ در ديرينه امر ريشه اين پرداختند مي آن به

 كردند. مي اقدام آن درآوردن به پرواز نسبت و پرداختند مي بادبادك

 مسابقات در برتر نفرات انتخاب و كنندگان شركت به امتيازدهي نحوه

 .نمايند اقدام شماره اخذ به نسبت و گرفته قرار پذيرش مورد بايد شركتكنندگان كليه رسمي مسابقات در شركت براي

 برگهاي در و داشت خواهد دهنده مسابقه بر را الزم نظارت داور كه گردد مي انتخاب داور نفر يك نفر 15 تا 10 هر براي

 يكديگر براي مزاحمتي كه نمايند شركت مسابقه در بصورتي ورزشكاران گردد مي  سعي.ميدهد امتياز به آن داوري مخصوص

 .ننمايند ايجاد

 گيرد. مي تعلق امتياز آن به مسابقات در كه شاخصهايي و فاكتورها

 .دارند را خود خاص امتياز كدام هر آماده يا ساز دست بادبادك نوع 1- 

 بادبادك هر هاي گوشواره تعداد 2-

  منطقه فرهنگ به توجه با شكل و آرم ترسيم و بادبادكها آميزي رنگ 3-

 پرواز شروع يا گيري شماره زمان از بادباكها پرواز شروع جهت زمان مدت 4-

 آيد مي در پرواز به ها بادبادك كه ارتفاعي ميزان 5-

 .شوند مي مشخص برتر نفرات و ثبت امتيازها مجموع و اداره منشي نفر يك و داور سه توسط مسابقات

 نيز ششم نفر تا و آورد مي بدست را اول رتبه آورد بدست را بيشتري امتياز كه هرنفري و جمع آمده بدست امتيازهاي درپايان

 نيز شاخصها از بعضي و ترين ارتفاع با – ترين قشنگ – ترين خردسال – ترين مسن به معموًال مسابقه هر شود. در مشخص مي

 .شود مي تقديم هدايايي

 : امتيازات

 امتياز 20 حداكثر :ساز دست بادبادك ساخت 1-

 امتياز 5 حداكثر :آماده بادبادك ارائه 2-

 امتياز 15 حداكثر :وطراحي آميزي رنگ 3-

 امتياز 5 :وبومي ايراني فرهنگ با متناسب ساخت الگوي انتخاب 4-

 امتياز 10 حداكثر :بادبادكها پرواز زمان مدت 5-

 امتياز 5 :بادبادكها آوردن در پرواز به زمان 6-

 امتياز 10 حداكثر :پرواز ارتفاع 7-
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 امتياز 5 :هوا در نمايشي حركات انجام 8-

 امتياز 15 حداكثر بادبادك ابعاد 9-

 دوگانه فني ومقررات قوانين -9
 باشد مي دوچرخهسواري مرحله يك و دويدن مرحله دو شامل مسابقات اين

 نياز:دوچرخه مورد تجهيزات

 :مسابقات برگزاري نحوه
 .بدوند متر 400 مجددا سواري دوچرخه كيلومتر يك از ،بعد بدوند متر 400 بايست مي ابتدا كنندگان شركت:  دختران بخش

 .بدوند متر 500 مجددا سواري دوچرخه كيلومتر دو از ،بعد بدوند متر 500 بايست مي ابتدا كنندگان شركت: پسران بخش

 باشد مي خطا آمدن جلوتر استارت خط از استارت زمان در:خطا
 

 فصل پنجم:

 عناوين و شرح مقررات و قوانين برخي رشته هاي ورزشي بومي و محلي 

 ووردو(آذربايجان) آرادا محلي بازي

 در كند شروع خواهد مي را بازي كه دسته آن و شده دسته دو آنها .هست نياز بازيكن نفر چهار از بيش به بازي اين انجام جهت

 خارج افراد .است توپ بازي اين الزم وسيلة .ايستد مي معين اي فاصله با مخالف جهت دو در ديگر دستة افراد و ايستد وسط مي

 .بشود خارج بازي از بايد بخورد او به توپ كه بازيكن هر .بزنند دارند دست در كه توپي با را بازيكنان ديگر كنند سعي مي بازي از

 خارج بازي دور از تا بخورد او به توپ بار دو بايد و است بازيكن دو حساب به بگيرد را توپ بتواند كه بازيكني هر برعكس،

 گرفته را توپ كه » جان « اينكه از بعد .بياورد زمين داخل به گرديده اخراج كه را خود تيمي هم بازيكن بازيكني خود گاه .گردد

 يك تنها كه زماني .شوند مي زمين وارد بعدي تيم شدند خارج زمين از و خورده توپ بازيكنان يك تمامي جاي به تواند مي است

 به و دادند پاس زمين از را آن بار پنچ اگر و بيندازند هوايي پاس صورت به را توپ بايد طرفين است مانده زمين وسط در بازيكن

 تقويت باعث آن شود. انجام مي انجام صاف زميني و باز فضاي در بازي اين گردند.  زمين برمي به دوباره تيم تمام نخورد حريف

 .گردد مي آنها در را نوعدوسي و همكاري و حس دقت پرورش موجب نيز و گرديده كودكان جسمي
   

  (آمل)آغوزكا يا گردو بازي

بازيكنان گردوها را دو به دو روي يكديگر چيده و هر يك به نوبت با گردويي به نام كل يا تيره ( گردوي بزرگ تر ) به گردوها 
 برنده محسوب مي شود و بقيه بازيكنان بايد به تيره او بزنند هر كسي "مي زنند. اگر نفر اول به گردو ها زد و آنها را انداخت فعال

موفق شد صاحب همه گردوها مي شود در غير اين صورت نفر اول همه گردوها را جمع مي كند.  
   

 باغباغو(اصفهان)

 دهد انجام درست بهتر همه از كه فردي كنند. درست گل آن با چيزي يك كه كنند مي توافق همه  كنند. مي تهيه گل مقدري افراد

 بود. برنده خواهد
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 پالن(ايالم)

يك  فاصله به و رديف يك در سانتيمتري را 40 حدود بلند و باريك سنگ قطعه سه گروه هر و تقسيم گروه دو به افراد بازي اين در
 ها گروه از يكي قرعه قيد به سپس باشد. اعضا سنگ پرتاب مناسب گروه دو هر فاصله بايستي و داده قرار همديگر از متري 5/1تا 

 پرتاب ديگري سنگ انداخت را آنها از يكي اگر و مينمايد پرتاب مقابل تيم گهاي سن طرف به سنگ يك فرد هر و نموده  شروع

 مي شروع روال همين به مقابل تيم آن از پس .كنند مي پرتاب هدف سمت به را خود هاي سنگ تيم همه آخر تا و همينطور ميكند،

 و عوض ها تيم جاي سپس و ميگيرد امتياز يك داد، قرار هدف را شده كاشته سنگ عدد سه هر ديگري از كه زودتر تيمي هر .كند
 افتاد، اش) (نشانه سنگ سه هر ديگر گروه و نشدند زده هيچكدام و ماند سالم گروه يك هاي سنگ  اگر.گردد مي آغاز نو از بازي

 است.اين برنده برسد، سقف آن به زودتر گروهي هر و مشخص قبل از امتياز سقف .شود جابجا نمي هم زمين و محسوب امتياز دو

 .دارند مشاركت نيز زنان ولي گاهي شود مي اجرا مردان توسط بيشتر بازي
 

 بازي دارتوپا(بندرعباس)
 متر را در نظر مي گيرند ابتداي زمين در وسط حط عرضي نقطه 30 متر و عرض 50ابتدا از زميني مستطيلي شكل حدودا به طول 

شروع بازي است و در انتهاي آن محلي را يه عنوان دكه يا ايستگاه تعيين مي كنند پس از آن دو نفر به عنوان اسا يا استاد تعيين 
مي شوند و شروع به انتخاب مرد يا يار مي كنند پس از مشخص شدن گروه ها هر گروه به تعداد نفرات توپ را بار مي كنند ( 
مانند عمل روپايي در بازي فوتبال امروزي ) هر گروه كه بيشتر توپ را بار كرد شروع كننده بازي است و مي بايست به توپ 

ضربه وارد كند و اصطالحا در زمين باال ( محل زدن توپ) و گروه ديگر در زمين پايين يا جاييكه مي بايست توپ را بگيرند قرار 
مي گيرند براي انجام بازي هر مرد يا يار كه معموال دوبار حق زدن توپ را دارد با يك دست توپ را به هوا پرتاب مي كند و با 

دست ديگر با دار به توپ ضربه مي زند در اينجا دوحالت پيش مي آيد . اگر اين فرد موفق به ضربه زدن شد و گروه مقابل 
نتوانستند توپ را در هوا بگيرند مي بايست خود را به انتهاي زمين رسانده و با لمس دكه به محل شروع بازي باز گردد در اين 
هنگام نبايد توسط گروه مقابل با توپ زده شود همچنين او مي تواند در صورت مساعد نبودن موقعيت فرار در دكه بماند و در 

 فرصت ديگري كه توسط يكي از ديگر از ياران خودش با زدن توپ فراهم مي شود به ابتداي زمين برگردد .

 (بجنورد)كچه كچه (گل يا پوچ)
 گروه تقسيم مي شوند و هر گروه، يك سرگروه با نام استاد انتخاب مي كند و استادها سر امتياز با يكديگر توافق مي 2بتدا افراد به 

 باشد. بعد دو گروه رو به روي هم مي نشينند و بين دو استاد گروه اول و دوم قرعه كشي مي 20كنند؛ مثال پايان بازي تا امتياز 

شود و مثال قرعه كشي را گروه اول مي برد. بازي به اين گونه آغاز مي شود كه استاد گروه اول بايد گل را به دست يكي از افراد 

گروهش بدهد. براي اين كار بلند مي شود و از نفر اول گروه تا نفر آخر، دستش را مي چرخاند و به گونه اي اظهار مي كند كه 

گل را در دست هر شخصي مي گذارد، به طوري كه گروه دوم متوجه نشود كه گل را در دست چه كسي گذاشته است، بعد 

خودش هم در بين گروه مي نشيند. البته مي تواند گل را نيز در دست خودش نگه دارد. بعد از اين كه استاد نشست، استاد گروه 

 حالت 2دوم بايد حدس بزند كه گل در دست كدام شخص است، البته افراد گروهش هم مي توانند به او كمك كنند. در اين جا 

رخ مي دهد:حالت اول: اگر استاد گروه دوم حدسش درست باشد، گل را مي گيرد و اين كار را در بين گروهش تكرار مي 
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كند.حالت دوم: اگر حدسش اشتباه باشد، گروه اول يك امتياز مي گيرد و استاد گروه اول دوباره گل را به دست يكي از افراد 

گروهش مي دهد و دوباره بايد گروه دوم حدس بزند. در اين بازي، اگر استادها حدسشان درست باشد، گل را براي گروه 

خودشان مي گيرند و اگر اشتباه حدس بزنند يك امتياز به حريف واگذار مي كنند. گروهي كه زودتر به امتياز مورد نظر برسد 

برنده بازي شناخته مي شود و بازي تمام مي شود.جايزه بازي را كه گردو، آجيل، كشمش، خرما و ميوه است، صاحب عروسي 

بايد تهيه كند و اگر از لحاظ مالي ضعيف باشد، گروه بازنده تهيه مي كند و هر دو گروه جايزه را كه خوردني است با هم مي 

خورند. 

 بامبك(تهران و قم)

 دست در است، متر سانتى ده حدود آن قطر كه را توپى .نشيند مى زمين روى زانو دو و آمده پيش بازيكنان جمع از بازيكن اولين

 زمين به دوباره را آن خود، دست كف ضربات با بازيكن و آمده باال زمين به برخورد از پس توپ زند، مى زمين به آن را و گرفته

 بازيكنان يك يك او از پس .گردد قطع ضربات و شده رها وى دست از توپ كه زمانى تا دهد ادامه مى را ضربات و مى زند

 ضربه هر بازى اين در .شود مى شناخته بازى برنده باشد، ديگران از بيش او ضربات كه تعداد بازيكنى . مى آزمايند  را خود مهارت

 . نامند مى 'يك زى' يك را توپ

 زوو(تهران و قم)

 نيمه دو از يكى در گروه دو از هريك و كنند مى رسم بزرگى مستطيل زمين، روى .شوند مى تقسيم مساوى گروه دو به بازيكنان

 حريف زمين وارد زوو كشيدن با و كند مى حبس سينه در را نفس نفر، يك گروه هر از ترتيب به گاه آن .شوند مى مستطيل مستقر

 فرار ضمن نيز حريف ياران .كند لمس نيز را حريف ياران زووكشيدن، حال در مى كند سعى نفر دو اين از  هريك.مى گردد مقابل

 كه را كسانى تمام صورت اين غير در زيرا بگذرد، زمين نيمه خط از نتواند كه بگيرند و كرده را محاصره او كنند مى سعى او، از

 شد خواهند خود حريفان زمين وارد گروه دو از ديگر نفر دو بعدى دورهاى و دور در .شد اخراج خواهند بازى از باشد، كرده لمس

 مجازات عنوان به و است بازنده بدهد، دست از را خود ياران زودتر كه گروهى هر .كنند عمل مى شد گفته كه ترتيبى به همان و

 . گيرند سوارى دورى چند و شوند سوار بازندگان از يكى كول بر هركدام برنده يعنى بازيكنان بدهد؛ كولى برنده گروه افراد به بايد

 رو خود نفس كه نمايد احساس هرگاه است، كرده گيرى نفس كشيدن زوو كه براى فردى كه است ذكر قابل نكته اين بازى اين در

 گردد. مى خارج بازى دور از شود، تمام آن نفس زمين حريف در اگر و بازگردد زمين به بالفاصله بايد است اتمام به
 

 نون بيار و كباب ببر(تهران و قم)
 كف روى را خود هاى دست كف ديگرى .باشد هوا به رو آنها كف ىكه طور مى برد، جلو را خود هاى دست بازيكنان از يكى

 دست مهارت و سرعت با بايد است، ديگرى دست زير را خود تهاى دس كه بازيكنى حال .دهد مى قرار بازيكن اول هاى دست

 ضرب مورد كه بكشد كنار را خود هاى دست به موقع بايد هم دوم بازيكن بزند؛ ديگرى روى دست و كشيده بيرون را خود هاى

 را 'ببر كباب بيار نون' عبارت بازى هنگام به بازيكنان .شود مى عوض ها جاى دست و سوخته اين صورت، غير در نگيرند؛ قرار

 . كنند مى تكرار مرتباً

 بازي چل چل(زابل)
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وميان دوتيم  استخر وسط رودخانه يا سانتي متر)را10تا5استخر قرارميگيرند داوريك تكه چوب ( هرگروه دريك طرف رودخانه يا

 را جلوگيري كرده، چوب را برداشته و خود پيشروي گروه ديگر آب پاشي از كنان ودرحالي كه با هرتيم شنا پرتاب مي كند.افراد

نام اين بازي احتماال  بود. برنده خواهد كند كسب بيشتري را هرتيم كه امتياز مينمايد. اعالم يافتن چوب را به محل اوليه رسانده و

از صداي آب گرفته شده وقتي كه بازيكنان دو تيم در آب شنا مي كنند صدايي به وجود مي آيد كه در سيستان با اين نام معروف 

است. 

 كالغ پر(سبزوار)
بازيكنان از بين خودشان يك استاد انتخاب مي كنند. همه به همراه استاد به شكل دايره وار دور هم مي نشينند. هر كدام از 

بازيكنان انگشت اشاره شان را روي زمين مي گذارند و استاد نيز انگشتش را روي زمين مي گذارد و عبارت هايي هم چون «كالغ 
پر، گنجشك پر، عقاب پر، اتاق پر و اسب پر» را مي گويد. هم زمان با گفتن هر مورد، به وسيله استاد، بازيكنان بايد در صورت 
درستي در پريدن، انگشتشان را به باال ببرند و در صورت اشتباه در پرش، انگشت را حركت ندهند.استاد براي آزمايش هوش و 

ذكاوت بازيكنان و به اشتباه انداختن آنان، گاهي اوقات، انگشتش را به اشتباه باال مي برد و به طور مثال مي گويد: «تلويزيون پر» و 
انگشت را به نشانه پريدن باال مي برد و يا مي گويد:« پروانه پر» و انگشتش را باال نمي برد.اين بازي به همين شيوه ادامه مي يابد و 

هر كس حركت پريدن يا نپريدن را به اشتباه اجرا كند، مي سوزد و بايد از بازي خارج شود. در پايان فقط يك نفر باقي مي ماند 
كه به  

 بازي كالورزان(كرمانشاه)
 بردارد زمين از طوري را كاله بايست مي سپس داد مي قرار سطح يك روي وارونه را وآن نمود مي سنگريزه از پر را كالهي فردي

 كه بردارد طوري تك تك را زمين روي در باقيمانده هاي سنگريزه بايست مي شد نمي موفق اگر اما نماند برجاي اي كه سنگريزه

 كه شد مي موفق بازي اين در كس هر . گرديد مي اعالم بازنده صورت اين غير در نخورند تكان سطح در موجود سنگريزه ها بقيه

 شد مي اعالم برنده نخورد تكان آنها ي بقيه كه طوري به بردارد تك تك را ها سنگريزه اينكه يا سنگريزه برگرداند از پر را كاله يا

 .گرديد نمي موفق باشد داشته آرامي اعصاب توانست نمي كه كسي بود و الزم زيادي دقت بازي اين در

 گوشه بازي(مشهد)
 محض شروع بازى بازيكنان بايد جاهاى خود را با  نفر در چهار گوشه اتاق مى ايستند و يك نفر در وسط باقى مى ماند. به چهار

هم عوض كنند و نفر وسط هم بايد سعى كند جاى يكى از آنها را بگيرد. در صورتى كه موفق شود بازيكنى كه جاى خود را از 
 .دست داده در وسط مى ماند

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم : آيين نامه عمومي مسابقات ورزش بين دانشكدهاي
 مقدمه

مسابقه يا پيشتازي يكي از ويژگي هاي انسان است كه نوع ورزشي آن از دوره نوجواني تا ميانسالي داراي 
مسابقه ورزشي  اهميت تربيتي، رواني جسمي و اخالقي است كه در تكوين و تعالي شخصيت فرد مؤثر است.

پاسخي است به تمايالت برتري جويي انسان، فضايي است براي فوران قواي بالندگي انسان و فرصتي است 
براي شكوفائي، انگيزه جويي براي تحرك بيشتر، اجتماعي شدن، ارج گذاري به فعاليت هاي ورزشي و باالخره 

براي بهره مند شدن از مزاياي متعدد مسابقات ورزشي الزم است كه آنها در  بهره گيري از دهها مزاياي ديگر.
كمال نظم، برطبق ضوابط و قوانين دقيق و مشخص برگزار شوند. بدين منظور آيين نامه برگزاري مسابقات 

 كشور تنظيم گرديده تا مأخذ عمل قرار گيرد. علوم و معارف قرآن كريمقهرماني دانشجويان 
 - كليات:1 فصل

شامل مقررات و ضوابطي و معارف قرآن كريم  آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشكده هاي علوم – تعريف 

نظم و اجراي يكسان مسابقات ورزشي تدوين گرديده است.  است كه به منظور ايجاد

 - نحوه اجرا:1ماده 

معاونت مسابقات بر طبق قوانين بين المللي هر رشته ورزشي و مقررات فدراسيون هاي ملي و برابر با ضوابط 

) انجام مي شود. خواهران وبرادران و رعايت كامل موازين اسالمي (براي دانشجويي

- انواع مسابقات ورزشي: 2ماده  
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، تحت عناوين ذيل از سوي علوم و معارف قرآن كريمدر طول سال تحصيلي مسابقات ورزشي دانشجويان 

 ذيربط برگزار مي گردد. معاونت دانشجويي

  و معارف قرآنالف) المپياد فرهنگي، ورزشي دانشجويان دانشكده هاي علوم 

ب) مسابقات قهرماني دانشكده هاي كشور در رشته هاي مختلف ورزشي 

 - تاريخ و محل برگزاري مسابقات:3ماده 

 به دانشكده ها معاونت دانشجوييمحل برگزاري مسابقات در زمان مناسب و بموقع از سوي  تاريخ والف) 

اعالم مي شود. 

: - رعايت مقررات و مسؤليت4ماده  

كليه ورزشكاران و همراهان اعم از سرپرست، مربي ، كمك مربي، داور و غيره مؤظف به رعايت مقررات اردو و 

مسابقات و مفاد اين آيين نامه مي باشند و مسئوليت كامل نظم و رفتار دانشجويان هر دانشكده در طول مسابقات 

و اردو به عهده سرپرست تيم و سرپرست كل تيم هاي ورزشي آن دانشكده مي باشد. 

 و يا ساير تخلفات موارد در كميته انضباطي مسابقات مطرح  و مسابقاتيدر صورت عدم رعايت مقررات اردويي

و درخصوص مجازات هاي مربوطه تصميم گيري خواهد شد. 
  

 - شرايط پذيرش دانشجو جهت شركت در مسابقات:2 فصل

  شرايط دانشجو:–5ماده 

دانشگاه علوم و كساني مي توانند در مسابقات ورزشي دانشكده ها شركت نمايند كه بر طبق آيين نامه آموزشي 

دانشجوي رسمي شناخته شده باشند. معارف قرآن كريم 

 - مليت هاي غير ايراني:6ماده  

 بالمانع 5شركت دانشجويان با مليت هاي غير ايراني در مسابقات به شرط دارا بودن شرايط دانشجو در ماده 

است. 
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: - فارغ التحصيالن7ماده  

مي توانند  بعد از فراغت از تحصيل خود در مسابقات شركت نمايند. نفارغ التحصيالن 

   

 - عضويت دانشجو در تيم هاي ورزشي دانشكده:3 فصل

 - شركت در مسابقات ساليانه:8ماده  

هر دانشجو حق دارد در هر سال تحصيلي فقط بنام يك دانشكده در مسابقات رسمي شركت نمايد (از دانشگاه 

مبدا يا ميزبان).  

 - دانشجوي ميهمان:9ماده  

 طور به دانشجويان ميهمان به شرطي مي توانند در مسابقات شركت نمايند كه دانشگاه مبداء موافقت خود را

. نمايد اعالم كتبي

 - كارت بيمه ورزشي:10ماده .

دانشجويي حق شركت در مسابقات را دارد كه از نظر سالمت و تندرستي به تأييد پزشك معتمد رسيده باشد. 

بديهي است مسئوليت سالمت جسمي دانشجويان شركت كننده به عهده دانشگاه اعزام كننده مي باشد. 

دانشجويان شركت كننده در مسابقات مي بايست حتماً داراي كارت بيمه ورزشي باشند. 

 - شرايط دريافت كارت شركت در مسابقات:4 فصل

: - كارت شركت در مسابقات11ماده  

براي شركت در مسابقات ورزشي هر دانشجو بايد كارت شركت در مسابقات خود را به مسئول مسابقات ارايه 

نمايد. 

 - صدور كارت:12ماده   

براي صدور كارت شركت در مسابقات قهرماني ، ارايه كارت تحصيلي با برچسب ثبت نام ترم در همان سال 

ه رسيده باشد، الزامي است. كدتحصيلي و ارائه معرفي نامه كه به تأييد و امضاء معاون آموزش دانش
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- در صورت مفقود شدن كارت تحصيلي دانشجو، ارايه معرفي نامه رسمي عكس دار فقط با امضاء 1تبصره 

 قابل قبول است. كدهمعاون آموزش و ممهور به مهر آموزش دانش

- در صورت مفقودشدن كارت شركت در مسابقات، با درخواست كتبي سرپرست كل كاروان ورزشي 2تبصره 

دانشكده ذيربط به دبيرخانه مسابقات كارت المثني صادر خواهد شد. 

- مدت اعتبار كارت شركت در مسابقات براي همان دوره از مسابقات خواهد بود. 3تبصره 

 - مقررات شركت در مسابقات:5 فصل

 :- مسابقات متمركز13ماده  

 كه به صورت المپياد يا همزمان در چند رشته علوم و معارف قرآن كريمدر مسابقات قهرماني دانشكده هاي 

ورزشي به صورت متمركز و در يك مقطع زماني مشخص برگزار مي شود، هر دانشجو تنها حق شركت در يك 

 رشته ورزشي را دارد.

 روز يا بيشتر انجام مي پذيرد بعنوان متمركز و 3- برگزاري دو يا چند رشته ورزشي كه با فاصله زماني 1تبصره 

همزمان محسوب نمي شود و دانشجويان مي توانند حداكثر در يك رشته ورزشي انفرادي و يك رشته ورزشي 

اجتماعي شركت نمايند. 

 - لباس ورزشي:14ماده  

ورزشكاران شركت كننده يك دانشكده بايد لباس متحدالشكل داشته و در هر رشته ورزشي بر طبق قوانين آن 

رشته از لباس همرنگ و داراي آرم و شماره استفاده نمايند.( به مقررات فني هر رشته ورزشي توجه شود) 

: - سرپرست و مربي تيم ها15ماده  

 مربوطه بوده و مسئوليت كامل دانشجويان در طول اردو و كدهسرپرست تيم اعزامي بايد از اعضاء رسمي دانش

مسابقات به عهده وي مي باشد. 

معرفي شود. سرپرست و مربي كده در مسابقات يك رشته ورزشي يك فرد نمي تواند بعنوان مربي از دو دانش

تيم نمي تواند در همان رشته ورزشي بعنوان ورزشكار، شركت كننده باشد و يا بعنوان داور قضاوت كند. 
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 عالوه بر كدهدر مسابقاتي كه به صورت متمركز در چند رشته يا المپياد ورزشي برگزار مي گردد بايستي هر دانش

سرپرست هر تيم، يك نفر بعنوان سرپرست كل كاروان معرفي نمايد. 

- سرپرست و مربي تيم اعزامي مؤظف است در كليه مسابقات، تيم خود را همراهي و به وظايف خود 1تبصره 

عمل نمايد. 

- هرگونه پيشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بايد فقط از طريق سرپرست كل كاروان ورزشي 2تبصره 

دانشكده به مسئولين ذيربط منعكس شود. 

- در هر دوره از مسابقات يك فرد نمي تواند مربيگري بيش از يك تيم را عهده دار باشد. 3تبصره 

- در هر دوره از مسابقات يك فرد نمي تواند سرپرستي بيش از يك تيم را عهده دار باشد. 4تبصره 

  

: - مسئولين فني و داوران مسابقات6 فصل

 - كميته فني:16ماده  

اين  تعيين و اعضاء نيز توسط مسئول مربوطه به معاونت دانشجوييمسئول كميته فني مسابقات از طرف 

 معرفي مي گردد. معاونت

  

 - تعيين داوران مسابقات:17ماده 

 ورزشي هر رشته سرپرست فني و كادر داوري خود را با هماهنگي فدراسيون مربوطه تعيين نموده و كميته فني

 معرفي مي نمايد. اين معاونتبه 

 - كميته فني هر رشته:18ماده 

باتوجه به مقررات هر رشته ورزشي، كميته فني از سوي انجمن هر رشته ورزشي براي كنترل و نظارت دقيق بر 

مسابقات انتخاب خواهد شد. 
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- دو نفر از مربيان و يا سرپرستان 3- سرپرست فني آن رشته 2- مسئول انجمن 1اعضاء كميته فني متشكل از 

- نماينده تربيت بدني مي باشند. 4تيم هاي شركت كننده 

 - پرداخت حق داوري مسابقات:19ماده 

حق الزحمه عوامل اجرايي و حق داوري مسابقات رشته هاي مختلف ورزشي بر طبق آيين نامه پرداخت 

قابل پرداخت مي باشد. معاونت دانشجويي حق الزحمه فدراسيون هاي مربوطه و موافقت 

 - وظايف و شرايط برگزار كننده (ميزباني):7 فصل

 - محل برگزاري مسابقات:20ماده 

 قبل معاونت دانشگاه متقاضي تعيين ميگردد. ضروري است معاونت دانشجوييمحل برگزاري مسابقات باتوافق 

از موافقت، امكانات و شرايط ميزباني رامورد بررسي قرار دهد. در مسابقات مهم بايد حداقل يك ماه قبل از 

شروع مسابقات از كليه اماكن وتجهيزات بازديد به عمل آيد. 

 - شرايط و وظايف ميزبان:21ماده 

ميزبان موظف است تغذيه، محل اسكان، تمرين، مسابقات، وسايل ، تجهيزات، وسيله اياب و ذهاب، محل مراسم 

افتتاح و اختتام، محل جلسات و كالسهاي توجيهي و ساير موارد فني و اجرايي را در اختيار ورزشكاران، 

همراهان و برگزار كنندگان مسابقات قرار دهد. 

 - فراهم نمودن امكانات و تسهيالت جنبي توسط ميزبان:22ماده 

ميزبان مسابقات موظف است عالوه بر موارد ماده فوق، امكانات و تسهيالت زير را نيز فراهم نمايد: 

الف) امور پزشكي 

 ـ ايجاد درمانگاه در محل اردو. 1

 ـ تعيين پزشك و پزشكيار جهت پوشش امور درماني و بهداشتي و مسابقات. 2

- پيش بيني وسايل كمكهاي اوليه در محل مسابقات و اردو. 3
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- پيش بيني چندتخت در بيمارستان. 4

- پيش بيني وسيله نقليه موتوري و آمبوالنس. 5

مراجعت ورزشكاران، تأمين برق اضطراري.  ب) تهيه برنامه غذايي، مقررا ت اردو، برنامه ورود و

ج - انتشار بولتن روزانه و كلي 

د) پيش بيني دبيرخانه و اماكن اداري مورد نياز. 

و ) تدارك فعاليت هاي تفريحي و فوق برنامه. 

ن) بطوركلي آنچه را كه براي برگزاري مناسب مسابقات الزم است پيش بيني وتجهيز نمايد. 

  

 - كميته انضباطي مسابقات:8 فصل

 - تشكيل كميته ا نضباطي:23ماده 

 تعيين معاونت دانشجوييبه منظور حفظ نظم و انضباط اردويي در هر دوره از مسابقات كميته انضباطي زير نظر 

مي گردد تا نسبت به تخلفات احتمالي انجام شده از سوي شركت كنندگان در اردواعم از تخلف در شرايط 

 تصميم گيري …دانشجويي شركت كنندگان، برهم زدن نظم و انضباط اردو، عدم رعايت مقررات اردويي و 

. نمايد

 - اعضاء كميته انضباطي:24ماده 

 معاونت دانشجويي شركت كننده كه از طرف كدههاي نفر از سرپرستان كل دانش4كميته انضباطي با حضور 

 .تعيين مي گردند 

  

  آيين نامه مصوبه:–تبصره نهايي 

 معاونت دانشجويي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم تبصره توسط 8ماده و 24 و فصل 8اين آيين نامه در 

  كشور ابالغ مي گردد.و معارف قرآن كريمتدوين گرديده و براي اجراء به امور تربيت بدني دانشكده هاي علوم 
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