
 آیین نامه مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه

 

 قوانین و مقررات عمومی -1

  تنیس روی میز، دارت ، شطرنج: والیبال ، فوتسال ،  جشنوارهرشته های ورزشی  

 صرفا جهت آقایان و سایر رشته ها در دو قسمت خانم ها و آقایان برگزار خواهد  رشته های والیبال و فوتسال
 شد

  داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر برای کلیه بازیکنان الزامی می باشد 

  دانشگاه می باشدبرگزاری مسابقات به عهده تربیت بدنی کارکنان 

 نفرات واجد شرایط شرکت  در المپیاد ورزشی: -2

 ور به شرکتی یا مامطرحی،  ،قراردادی ،کارمندان شرکت کننده در مسابقات می بایست استخدام رسمی، پیمانی
 دانشگاههای علوم پزشکی باشند 

باشد می توانند در مسابقات شرکت ماه از زمان ماموریت آنها گذشته  3: نیروهای مامور در صورتی که حداقل 1تبصره
 نمایند.
 حجمی حق شرکت در مسابقات را ندارند. : کارکنان روزمزد، پروژه ای و 2تبصره 

  سرپرست و مربی به عنوان بازیکن حق شرکت در مسابقه را ندارند 

 شرایط و تعداد شرکت کنندگان در مسابقات  -3

  یک نفر سرپرست و یک نفر مربی نفر بازیکن،  8رشته های والیبال و فوتسال هر تیم 

 رشته های شطرنج، دارت و تنیس روی میز به صورت انفرادی برگزار خواهد شد 

 ظایف  شرکت کنندگان در المپیاد ورزشی وشرایط و  -4

 ورزشکار ، مربی  یک رشته ورزشی )اعم از انفرادی یا تیمی(  به عنوان مجاز به شرکت در فقط هر یک ازکارکنان(

  .باشندمی ، سرپرست (

 تیم های شرکت کننده در مسابقات ورزشی ملزم به استفاده از البسه متحدالشکل و مناسب و  کلیه ورزشکاران
 د.می باشن که شماره بازیکن در هر دو طرف آن قید شده،استاندارد ورزشی 

  انمربی –رعایت اخالق اجتماعی و شئونات اسالمی و مقررات داخلی اعالم شده در طول مسابقات برای ورزشکاران 

  . است الزامی مسئولیتی و نام هر تحت ها تیم اندرکاران دست و سرپرستان – اجرائی عوامل –

   ن موارد مندرج در قوانی ،همان رشته ورزشی / انجمنمقررات مربوط به فدراسیونقوانین و مسابقات بر اساس آخرین

 .دشاهدبرگزارخوو مقررات فنی قید شده رشته ورزشی در این راهنما و تفاهمات انجام شده در جلسه قرعه کشی و هماهنگی 

 
 شرکت در مسابقات : الزم جهت ثبت نام و صدور کارتمدارک  -6

  ثبت نام مدارک انفرادی : -

  (1 )پیوستدر مسابقاتتکمیل فرم ثبت نام شرکت  

  : توسط تربیت بدنی کارکنان استعالم اخذ خواهد شد.نیروهای شرکتی برای تبصره 

  ثبت نام مدارک تیمی : -

 (2)پیوستثبت نام شرکت در مسابقات تکمیل فرم 

  تمامی اعضای تیم براساس تأیید پزشک  (3)پیوستارایه گواهی سالمتفرم 



 زمان برگزاری مسابقات: -7

 10  1397آبان ماه  30الی 

 
 

 جهت ثبت نام به تربیت بدنی کارکنان دانشگاه مراجعه نمایید

  

 


