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پيشگفتار:

مسابقه يا پيشتازي يكي از ويژگيھاي انسان است كه نوع ورزشي آن از دوره نوجواني تا ميانسالي داراي اھميت
تربيتي ،رواني جسمي و اخالقي است كه در تكوين و تعالي شخصيت فرد مؤثر است.
مسابقه ورزشي 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 فعاليتھاي ورزشي و
باالخره بھرهگيري از دھھا مزاياي ديگر.
براي بھره مند شدن از مزاياي متعدد مسابقات ورزشي الزم است كه آنھا در كمال نظم ،برطبق ضوابط و قوانين
دقيق و مشخص برگزار شوند .بدين منظور آييننامه برگزاري مسابقات قھرماني دانشجويان علوم پزشكي كشور
تنظيم گرديده تا مأخذ عمل قرار گيرد.
بخش  -١كليات:
تعريف – آييننامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاهھا و دانشكدهھاي علوم پزشكي شامل مقررات و ضوابطي
است كه به منظور ايجادنظم و اجراي يكسان مسابقات ورزشي تدوين گرديده است.
ماده  -١نحوه اجرا:
مسابقات بر طبق قوانين بينالمللي ھر رشته ورزشي و مقررات فدراسيونھاي ملي و برابر با ضوابط وزارت
بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي و رعايت كامل موازين اسالمي )براي مردان وزنان( انجام ميشود.
ماده  -٢انواع مسابقات ورزشي:
در طول سال تحصيلي مسابقات ورزشي دانشجويان علوم پزشكي ،تحت عناوين ذيل از سوي تربيتبدني وزارت
بھداشت،درمان وآموزش پزشكي و باھمكاري انجمنھاي ورزشي ذيربط برگزار ميگردد.
الف( المپياد فرھنگي ،ورزشي دانشجويان دانشگاهھا و دانشكدهھاي علوم پزشكي كشور يك سال برادران و يك
سال خواھران
ب( مسابقات قھرماني دانشگاهھا و دانشكدهھاي كشور در رشتهھاي مختلف ورزشي
ج( مسابقات منطقهاي
د( مسابقات ليگ سراسري )به صورت رفت و برگشت( در دسته اول ،دوم و سوم
ھـ( مسابقات چند جانبه داخلي و بينالمللي رسمي و غير رسمي
ماده  -٣تاريخ و محل برگزاري مسابقات:
تاريخ ومحل برگزاري مسابقات در زمان مناسب و بموقع از سوي اداره كل تربيتبدني وزارت متبوع به دانشگاهھا و
دانشكدهھا اعالم ميشود.
ماده  -٤رعايت مقررات و مسؤليت:
كليه ورزشكاران و ھمراھان اعم از سرپرست،مربي  ،كمك مربي ،داور و غيره مؤظف به رعايت مقررات اردو و
مسابقات و مفاد اين آييننامه ميباشند و مسئوليت كامل نظم و رفتار دانشجويان ھر دانشگاه/دانشكده در طول
مسابقات و اردو به عھده سرپرست تيم و سرپرست كل تيمھاي ورزشي آن دانشگاه /دانشكده ميباشد.
در صورت عدم رعايت مقررات اردويي و يا ساير تخلفات موارد در كميته انضباطي مسابقات مطرح و درخصوص
مجازاتھاي مربوطه تصميمگيري خواھد شد.
بخش  -٢شرايط پذيرش دانشجو جھت شركت در مسابقات:
ماده  –٥شرايط دانشجو:
كساني ميتوانند در مسابقات ورزشي دانشگاهھا/دانشكدهھا شركت نمايند كه بر طبق آييننامه آموزشي وزارت
بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي دانشجوي رسمي شناخته شده باشند.
ماده  -٦مليتھاي غير ايراني:
شركت دانشجويان با مليتھاي غير ايراني در مسابقات به شرط دارا بودن شرايط دانشجو در ماده  ٥بالمانع است.
ماده  -٧فارغ التحصيالن:
فارغ التحصيالن ميتوانند  ٦ماه بعد از فراغت از تحصيل خود در مسابقات شركت نمايند.
تبصره  -٢تعيين زمان فارغ التحصيلي برطبق آييننامهھاي مصوبه وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي است) .
تاريخ مندرج در پرونده دانشگاهھا و وزارتخانه(

بخش  -٣عضويت دانشجو در تيمھاي ورزشي دانشگاه/دانشكده:
ماده  -٨شركت در مسابقات ساليانه:
ھر دانشجو حق دارد در ھر سال تحصيلي فقط بنام يك دانشگاه /دانشكده در مسابقات رسمي شركت نمايد )از
دانشگاه مبدا يا ميزبان( .دانشجويان شبانه حق شركت در مسابقه را دارند.
ماده  -٩دانشجوي ميھمان:
دانشجويان ميھمان به شرطي ميتوانند در مسابقات شركت نمايند كه دانشگاه مبداء موافقت خود را به طور
كتبي اعالم نمايد.
تبصره  :١دانشجوياني كه بطور پيوسته مدت  ٦ماه دورة باليني را در دانشگاه مقصد ميگذرانند ،دانشجوي ميھمان
محسوب ميشوند.
ماده  -١٠كارت بيمه ورزشي:
دانشجويي حق شركت در مسابقات را دارد كه از نظر سالمت و تندرستي به تأييد پزشك معتمد دانشگاه مربوطه
رسيده باشد .بديھي است مسئوليت سالمت جسمي دانشجويان شركتكننده به عھده دانشگاه اعزام كننده
ميباشد .دانشجويان شركتكننده در مسابقات ميبايست حتماً داراي كارت بيمه ورزشي باشند.
بخش  -٤شرايط دريافت كارت شركت در مسابقات:
ماده  -١١كارت شركت در مسابقات:
براي شركت در مسابقات ورزشي ھر دانشجو بايد كارت شركت در مسابقات خود را به مسئول مسابقات ارايه نمايد.
ماده  -١٢صدور كارت:
براي صدور كارت شركت در مسابقات قھرماني علوم پزشكي ،ارايه كارت تحصيلي با برچسب ثبتنام ترم در ھمان
سال تحصيلي و ارائه معرفينامه كه به تأييد و امضاء معاون آموزش دانشگاه رسيده باشد ،الزامي است.
تبصره  -١در صورت مفقود شدن كارت تحصيلي دانشجو ،ارايه معرفي نامه رسمي عكسدار فقط با امضاء معاون
آموزش و ممھور به مھر آموزش دانشگاه قابل قبول است.
تبصره  -٢در صورت مفقودشدن كارت شركت در مسابقات ،با درخواست كتبي سرپرست كل كاروان ورزشي
دانشگاه/دانشكده ذيربط به دبيرخانه مسابقات كارت المثني صادر خواھد شد.
تبصره  -٣مدت اعتبار كارت شركت در مسابقات براي ھمان دوره از مسابقات خواھد بود.
بخش  -٥مقررات شركت در مسابقات:
ماده  -١٣مسابقات متمركز:
در مسابقات قھرماني دانشگاهھا/دانشكدهھاي علوم پزشكي كه به صورت المپياد يا ھمزمان در چند رشته ورزشي
به صورت متمركز و در يك مقطع زماني مشخص برگزار ميشود ،ھر دانشجو تنھا حق شركت در يك رشته ورزشي را
دارد.
تبصره  -١برگزاري دو يا چند رشته ورزشي كه با فاصله زماني  ٣روز يا بيشتر انجام ميپذيرد بعنوان متمركز و
ھمزمان محسوب نميشود و دانشجويان ميتوانند حداكثر در يك رشته ورزشي انفرادي و يك رشته ورزشي
اجتماعي شركت نمايند.
ماده  -١٤لباس ورزشي:
ورزشكاران شركت كننده يك دانشگاه  /دانشكده بايد لباس متحدالشكل داشته و در ھر رشته ورزشي بر طبق
قوانين آن رشته از لباس ھمرنگ و داراي آرم و شماره استفاده نمايند ).به مقررات فني ھر رشته ورزشي توجه
شود(
ماده  -١٥سرپرست و مربي تيمھا:
سرپرست تيم اعزامي بايد از اعضاء رسمي دانشگاه مربوطه بوده و مسئوليت كامل دانشجويان در طول اردو و
مسابقات به عھده وي ميباشد.
در مسابقات يك رشته ورزشي يك فرد نميتواند بعنوان مربي از دو دانشگاه معرفي شود .سرپرست و مربي تيم
نميتواند در ھمان رشته ورزشي بعنوان ورزشكار ،شركت كننده باشد و يا بعنوان داور قضاوت كند.

در مسابقاتي كه به صورت متمركز در چند رشته يا المپياد ورزشي برگزار ميگردد بايستي ھر دانشگاه عالوه بر
سرپرست ھر تيم ،يك نفر بعنوان سرپرست كل كاروان و يك نفر پزشك تعيين و معرفي نمايد.
تبصره  -١سرپرست و مربي تيم اعزامي مؤظف است در كليه مسابقات ،تيم خود را ھمراھي و به وظايف خود عمل
نمايد.
تبصره  -٢ھرگونه پيشنھاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بايد فقط از طريق سرپرست كل كاروان ورزشي
دانشگاه/دانشكده به مسئولين ذيربط منعكس شود.
تبصره  -٣در ھر دوره از مسابقات يك فرد نميتواند مربيگري بيش از يك تيم را عھدهدار باشد.
تبصره  -٤در ھر دوره از مسابقات يك فرد نميتواند سرپرستي بيش از يك تيم را عھده دار باشد.
بخش  -٦مسئولين فني و داوران مسابقات:
ماده  -١٦كميته فني:
مسئول كميته فني مسابقات از طرف اداره كل تعيين و اعضاء نيز توسط مسئول مربوطه به ادارهكل معرفي ميگردد.
ماده  -١٧مسئوليت انجمن ورزشي:
مسئوليت فني مسابقات ھر رشته ورزشي به عھده انجمن ورزشي ھمان رشته است.
ماده  -١٨تعيين داوران مسابقات:
انجمن ورزشي ھر رشته سرپرست فني و كادر داوري خود را با ھماھنگي فدراسيون مربوطه تعيين نموده و به اداره
كل تربيتبدني وزارتخانه معرفي مينمايد.
ماده  -١٩كميته فني ھر رشته:
باتوجه به مقررات ھر رشته ورزشي ،كميته فني از سوي انجمن ھر رشته ورزشي براي كنترل و نظارت دقيق بر
مسابقات انتخاب خواھد شد.
اعضاء كميته فني متشكل از  -١مسئول انجمن  -٢سرپرست فني آن رشته  -٣دو نفر از مربيان و يا سرپرستان
تيمھاي شركت كننده  -٤نماينده تربيتبدني ميباشند.
ماده  -٢٠پرداخت حق داوري مسابقات:
حقالزحمه عوامل اجرايي و حق داوري مسابقات رشتهھاي مختلف ورزشي بر طبق آييننامه پرداخت حقالزحمه
فدراسيونھاي مربوطه و موافقت اداره كل تربيتبدني وزارتخانه توسط دانشگاه ميزبان قابل پرداخت ميباشد.
ماده  -٢١ھزينهھاي شركت در مسابقات بينالمللي ) برون مرزي(:
كليه ھزينهھاي مربوط به شركت دانشجويان منتخب ،مربيان و سرپرستان و داوران در مسابقات جھاني دانشجويان و
بينالمللي رسمي و ھرگونه اردوھاي تداركاتي و تھيه وسايل وتجھيزات آنھا به عھده اداره كل تربيتبدني وزارتخانه
ميباشد.
بخش  -٧وظايف و شرايط برگزار كننده )ميزباني(:
ماده  -٢٢محل برگزاري مسابقات:
محل برگزاري مسابقات باتوافق اداره كل تربيتبدني وزارتخانه و دانشگاه متقاضي تعيين ميگردد .ضروري است اداره
كل تربيتبدني وزارتخانه قبل از موافقت ،امكانات و شرايط ميزباني رامورد بررسي قرار دھد .در مسابقات مھم بايد
حداقل يك ماه قبل از شروع مسابقات از كليه اماكن وتجھيزات بازديد به عمل آيد.
ماده  -٢٣شرايط و وظايف ميزبان:
ميزبان موظف است تغذيه ،محل اسكان ،تمرين ،مسابقات،وسايل  ،تجھيزات،وسيله اياب و ذھاب ،محل مراسم
افتتاح و اختتام ،محل جلسات و كالسھاي توجيھي و ساير موارد فني و اجرايي را در اختيار ورزشكاران ،ھمراھان و
برگزار كنندگان مسابقات قرار دھد.
ماده  -٢٤فراھم نمودن امكانات و تسھيالت جنبي توسط ميزبان:
ميزبان مسابقات موظف است عالوه بر موارد ماده فوق ،امكانات و تسھيالت زير را نيز فراھم نمايد:
الف( امور پزشكي
 ١ـ ايجاد درمانگاه در محل اردو.
 ٢ـ تعيين پزشك و پزشكيار جھت پوشش امور درماني و بھداشتي و مسابقات.
 -٣پيشبيني وسايل كمكھاي اوليه در محل مسابقات و اردو.
 -٤پيشبيني چندتخت در بيمارستان.
 -٥پيشبيني وسيله نقليه موتوري و آمبوالنس.
ب( تھيه برنامه غذايي ،مقررا ت اردو ،برنامه ورود ومراجعت ورزشكاران ،تأمين برق اضطراري.
ج  -انتشار بولتن روزانه و كلي
د( پيشبيني دبيرخانه و اماكن اداري مورد نياز.
و ( تدارك فعاليتھاي تفريحي و فوق برنامه.

ن( بطوركلي آنچه را كه براي برگزاري مناسب مسابقات الزم است پيشبيني وتجھيز نمايد.
بخش  -٨كميته انضباطي مسابقات:
ماده  -٢٥تشكيل كميته ا نضباطي:
به منظور حفظ نظم و انضباط اردويي در ھر دوره از مسابقات كميته انضباطي زير نظر اداره كل تربيتبدني تعيين
ميگردد تا نسبت به تخلفات احتمالي انجام شده از سوي شركتكنندگان در اردواعم از تخلف در شرايط دانشجويي
شركتكنندگان ،برھمزدن نظم و انضباط اردو ،عدم رعايت مقررات اردويي و … تصميمگيري نمايد.
ماده  -٢٦اعضاء كميته انضباطي:
كميته انضباطي با حضور  ٤نفر از سرپر ستان كل دانشگاهھاي شركتكننده كه از طرف ادارهكل تربيتبدني تعيين
ميگردند ـ مدير تربيتبدني دانشگاه ميزبان ـ مسئول كميته فني مسابقات و نماينده اداره كل تشكيل ميگردد.
تبصره نھايي – آييننامه مصوبه:
اين آييننامه در  ٩بخش و ٢٦ماده و  ١١تبصره توسط اداره كل تربيتبدني وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي
تدوين گرديده و براي اجراء به امور تربيتبدني دانشگاهھا و دانشكدهھاي علوم پزشكي كشور ابالغ ميگردد.

