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  واليبالمسابقات آئين نامه فني  
  م هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهرانكاركنان و اعضاي محتر
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كليه واحدهاي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي تهران ميتوانند با ارائه معرفي نامه كتبي از مدير واحد مربوطه و رعايت  - 1

  دستورالعمل ذيل با يك يا چند تيم در مسابقات شركت نمايند.

يا  مذكور از پرسنل رسمي، پيماني نفر) مشروط به اينكه افراد 10سرپرست (جمعاً  1مربي و  1بازيكن،  8تواند با  ـ هر تيم مي2

  ، در مسابقات شركت نمايد. دانشگاه باشند) 2ماده  3 هقراردادي (انجام كار معين و مشخص تبصر

  ت نمايند.انند بعنوان بازيكن در مسابقه شركتو: مربيان و سرپرستان نمي1تبصره 

واجد انجام كار معين و مشخص يا قرارداد  رسمي، پيمانيكاركنان از  حداكثر دو نفرعالوه بر كاركنان خود ، از  تواندهر تيم ميـ 3

  .با اخذ رضايت نامه كتبي از مدير واحد مربوطه استفاده نمايد شرايط ساير واحدها 

  امتيازي خواهد بود. 15مسابقات بصورت دو گيم از سه گيم برگزار مي گردد و گيم نتيجه ـ 4

  انجام خواهد شد. سرويس نفر بوده و قانون چرخش 4ـ تعداد نفرات اصلي داخل زمين مسابقه 5

ـ كليه تيمها مي بايست با لباس كامل و يكدست شامل (پيراهن و شورت ورزشي شماره دار در جلو و عقب،جوراب ساق كوتاه و 6

  كفش ورزشي مناسب )در مسابقات شركت نمايند، در ضمن شماره هر بازيكن تا پايان مسابقات ثابت خواهد بود.

  تأمين كليه تجهيزات ورزشي هر تيم بر عهده واحد مربوطه ميباشد.: 2صره تب

  سانتيمتر در زير شماره جلو پيراهن مشخص شود. 2*8كاپيتان هر تيم بايد با نواري به پهناي  - 7

مدير واحد (به امضاي  خود را جهت حضور در اين مسابقاتواحد آمادگي كتبي  مراتب اعالم سرپرستان كليه تيمها ميبايست ـ8

به همراه فرم مشخصات عكسدار و مدارك دال بر رابطه استخدامي (رسمي،پيماني،قراردادي انجام كار معين و مشخص )يك  مربوطه)

از طريق اتوماسيون  29/7/92مورخ  دوشنبهتا پايان وقت اداري روز  حداكثر مربوطه را قطعه عكس و كارت بيمه ورزشي اعضاي تيم

بقات ارائه نمايند. در ضمن فرم مشخصات عكسدار بايد تايپ و ممهور به مهر واحد مربوطه بوده و به امضاء رييس اداري به اداره مسا

  واحد رسيده باشد.

پذيرش تيمهايي كه مدارك آنها ناقص باشد در مراسم قرعه كشي مسابقات وجود مهلت ثبت نام به هيچ عنوان تمديد نخواهد گرديد و امكان : 3تبصره 

  نخواهد داشت.

  

  

  



  

هايي كه قبالً مدارك خود را به صورت كامل به جلسه هماهنگي و تبادل نظر و مراسم قرعه كشي با حضور سرپرستان كليه تيم - 9

 خيابان واقع در سالن شوراي حوزه معاونت دانشجويي دانشگاهدر محل 30/7/92مورخ شنبهسه روز 00/14اند، در ساعت اداره مسابقات ارائه نموده

   گردد.برگزار مي معاونت دانشجويي ـ طبقه اول 1شمارة قدس ـ نبش كوچه فردانش ـ ساختمان 

به  ريال 000/200خت مبلغ هر مسابقه با امضاي سرپرست تيم و پردا پس از پايان  دقيقه 30اعتـراضات بايد به صورت كتبي و حداكثر  - 10

مسئول برگزاري مسابقات ارائه گردد. (در صورتيكه اعتراض صورت گرفته با تشخيص كميته اجرايي مسابقات وارد باشد، مبلغ مورد نظر به 

  شود.) سرپرست تيم عودت داده مي

  ي نموده و مصوبات آن با تأييد گيركميته انضباطي مسابقات درخصوص موارد انضباطي پيش آمده در طول رقابتها تصميم - 11

  باشد. مدير تربيت بدني دانشگاه  معتبر و الزم االجرا مي

  هاي اول، دوم، سوم جوايزي به رسم يادبود اهداء خواهد شد.در پايان مسابقات به تيم -12

ركت كننده و نيز مربيان و اميد است با مساعدت و همكاري صميمانه همه مسئولين گرامي ، كاركنان و اعضاي محترم هيأت علمي ش

  /ت مسابقات به نحو شايسته و با شكوهي برگزار گردد.  ،        »»»»��������������م ��م ��م ��م ««««سرپرستان تيمهاي حاضر در رقابتهاي واليبال  

 

                                                    
 
  ����� ���� ���� دا�

  اداره مسابقات و تيم هاي ورزشي 


