
 

 

 علوم پزشکی تربت حیدریه دستورالعمل ورزش کارکنان دانشگاه
 

 ،ایجاد زمینه های الزم برای انجام فعالیت های ورزشی کارکنان درمورددانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کلی اهداف  

در  تالش قهرمانی و های همگانی و ایجاد تسهیالت جدید ورزشی، اتخاذ تصمیم درمورد استفاده بهینه ازبودجه ورزش

رزش کارکنان کمیته ومصرف کلی بودجه به منظوراستفاده بهینه از امکانات ورزشی توسط  راستای افزایش کمی و کیفی

 به شرح ذیل تصوب و ابالغ می گردد.دانشگاه 

 نحوه استفاده از تسهیالت ورزشی بخش اول:

 استفاده کنندگان از تسهیالت ورزشی -1

، طرحی، رسمی، پیمانیحسب ضوابط استفاده نمایند، عبارتنداز: دانشگاه که می توانند ازتسهیالت ورزشی  کارکنانی
 ( در استخدام دانشگاه و مامور.4و  3)تبصره قراردادی

 سالن های ورزشی: -2

 .شود ابالغ می کمیته ورزش کارکنان دانشگاهرئیس  استفاده از سالن های ورزشی همه ساله از سویضوابط  شرایط و

 انتخاب و بکارگیری مربیان ورزشی: -3

 .شوندمی فتهرو ضمن عقد قرارداد بکار گمدیر تربیت بدنی کارکنان دانشگاه ربیان کلیه تیمهای ورزشی با تائید م -3-1

 در بکارگیری مربیان اولویت با همکارانی است که دارای مدرک مربی گری از فدراسیون مربوطه باشند. -3-2
ورزش کارکنان دانشگاه  کمیتهضوابط و مقررات و همچنین نرخ مبلغ قرارداد مربیان ورزشی همه ساله از سوی  -3-3

 ابالغ خواهد شد.
 مرخصی و ماموریت ورزشی بخش دوم:  

ر ارائه تسهیالت مناسب جهت کارکنانی که به عنوان کادر ورزشی اعم از بازیکن، سرپرست، مربی، به منظوالف( 
کمیته ورزش کارکنان به مسابقات کشوری داور، مسئول تدارکات و برگزاری مسابقات وغیره در چارچوب آئین نامه 

 اعزام می شوند برابر دستورالعمل های موجود اقدام خواهد شد.

مرخصی و ماموریت ورزشی کارکنان تابع آئین نامه ها و دستورالعمل های عمومی دولت و اصالحات اعطای ب( 
  .بعدی آن خواهد بود

در خصوص اعزام کارکنان به مسابقات استانی که مورد تایید کمیته ورزش کارکنان دانشگاه باشد اعزام به صورت ( ج
 ماموریت بدون فوق العاده خواهد بود.

 ماموریتسابقات داخل شهرستان که در ساعت اداری و یا ساعت خدمت کارکنان برگزار می شود د( در خصوص م
 ساعتی لحاظ خواهد شد.

 :حق الزحمه ورزشی
 

ب و با تصوی ورزش و جوانانیا ادارات کل دانشگاه داوران و سایر عوامل ورزشی براساس نرخ مصوب مربیان، حق الزحمه 
 .قابل پرداخت می باشد در کمیته ورزش کارکنان
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یا  وسایر عوامل )کادر ورزشی( شامل افرادی می باشد که مطابق آئین نامه های ابالغی از سوی فدراسیونها  -1تبصره 
  .برنامه های ورزشی مشارکت دارند یدر اجراکمیته ورزش دانشگاه 

یا شیفت  از وقت اداری خارج)ری آنان براساس ساعات کا اجرایی محاسبه حق الزحمه داوران و سایر عوامل -2تبصره 
ورت صبا تصویب کمیته ورزشی دانشگاه  (تعطیالت و یا در زمان استفاده از مرخصی های ورزشی و یا استحقاقی کاری،

 .می گیرد
وجود نداشته باشد  وزارت ورزش و جواناندر مواردی که برای عوامل اجرائی و کادر تیمهای ورزشی، تعرفه  -3تبصره 

  .انجام خواهد شد و یا کمیته ورزش کارکنان جوانانورزش و کل میزان پرداخت بر اساس تعرفه پیشنهادی اداره 
 بخش سوم: تقویم ورزشی

 به تفکیک شش ماهه اول و شش ماهه دوم سالورزش  کمیتههای زمانبندی شده تقویم ورزشی شامل کلیه فعالیتالف( 
 .باشدمی

ماهه  ششموظفند تقویم ورزشی هیئت های ورزشی والن ئها و فعالیتهای ورزشی، مسبرنامهنظور اجرایی شدن به مب( 
و شش ماهه دوم سال را  سال قبلماه  دیاساس بودجه پیش بینی شده، حداکثر تا پایان  براول سال هیئت خود را 

 ارائه نمایند. کارکنانورزش  کمیتهتهیه و جهت تصویب به  حداکثر تا تیر ماه
رت تصویب تا در صو ،در اسرع وقت برنامه پیشنهادی را بررسیپس از بررسی و تصویب تقویم موظف است  کمیته ورزش 

  . گرددابالغ  به هیئت مربوطه
 بخش چهارم: جوایز و پاداش ورزشی:

 به شرح ذیل می باشد:اهدای پاداش و جوایز ورزشی به مقام آوران مسابقات دانشگاه 

 :97در سال پایه  دانشگاه شهرستان و در سطحالف( جوایز مسابقات قهرمانی 

 مبلغ در مسابقات انفرادی هر نفر مبلغ در مسابقات گروهی مقام کسب شده ردیف

 ریال و دویست هزار یک میلیون ریال یک میلیون مقام اول 1

 ریال یک میلیون هزار ریال هشتصد مقام دوم 2

 هزار ریال هشتصد هزار ریال ششصد مقام سوم 3

  :97ی/ منطقه ای/ قطب در سال پایه ( جوایز مسابقات قهرمانی استانب

 مبلغ در مسابقات انفرادی مبلغ در مسابقات گروهی هر نفر مقام کسب شده ردیف

 میلیون ریال 5 میلیون ریال 4 مقام اول 1

 میلیون ریال 4 میلیون ریال 3 مقام دوم 2

 میلیون ریال 3 میلیون ریال 2 مقام سوم 3

  :97مسابقات قهرمانی کارکنان دولت کشور در سال پایه  ج( جوایز مسابقات قهرمانی دانشگاه های علوم پزشکی /

 مبلغ در مسابقات انفرادی مبلغ در مسابقات گروهی هر نفر مقام کسب شده ردیف

 ریال دوازده میلیون میلیون ریال ده مقام اول 1

 میلیون ریال ده هشت میلیون ریال دوممقام  2

 ریال هشت میلیون شش میلیون ریال مقام سوم 3

  درصد اضافه خواهد شد. 10 هرسالهتبصره : به مبالغ فوق 
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  بخش پنجم: البسه و تجهیزات ورزشی
 

شته در حد متعارف آن رتجهیزات ورزشی  البسه و ورزشی،مسابقات  جهت شرکت در دانشگاه های باشگاهیعضاء تیمبه ا
تهیه  های ورزشیبایستی توسط هیئتاهدای البسه وتجهیزات ورزشی مورد نیاز  جدول نوع و میزانقابل اهداء می باشد. 

 و برای تصویب به کمیته ورزش کارکنان دانشگاه ارائه شود.
 

 سایر موارد:بخش ششم 

بقات ورزشی که مورد تایید کمیته ورزش کارکنان دانشگاه الف( تامین وسیله نقلیه برای اعزام تیم های ورزشی به مسا
 می باشد به عهده دانشگاه خواهد بود.

ب( تامین تغذیه طول سفر و استقرار در اردوهای ورزشی مورد تایید کمیته ورزش کارکنان دانشگاه چنانچه از سوی کمیته 
 برگزاری مسابقات تامین نشود به عهده دانشگاه می باشد.

محل اسکان برای ورزشکاران اعزامی از سوی دانشگاه در صورت عدم تعبیه از سوی کمیته برگزاری مسابقات ج( تامین 
 به عهده دانشگاه می باشد.

مربیانی که بصورت عقد قرارداد مسئولیت مربی گری تیم های ورزشی دانشگاه را عهده دار  د( کلیه هزینه های سفر
 شکاران به عهده دانشگاه می باشد.نظرگرفته شده برای ورزهستند برابر تسهیالت و امکانات در 

به برای تیم هایی که به عنوان تیم منتخب و یا معرفی شده پرداخت کلیه هزینه های مربوط به ورودی مسابقات ه( 
 دانشگاه باشند به عهده دانشگاه خواهد بود. 

 
االجرا خواهد به تصویب رسیده و از تاریخ ابالغ الزم در هیئت رئیسه دانشگاه 1397/ 08/ 20این دستورالعمل در تاریخ 

 بود.
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
   




