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ورزشي  ی جشنوارههفدهمين و فني  آيين نامة عمومي

 (9315)پاييز  يزددانشگاه  درون دانشگاهي دانشجويان
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 يزدجشنوارة ورزشي درون دانشگاهي دانشجويان دانشگاه   آيين نامه عمومي هفدهمين
 

 

جویان دانشعگاه و در  ورزش دانشع  ی در نظر دارد به منظور توسعهه  یزداداره تربيت بدني دانشگاه 

ورزشي درون دانشگاهي دانشجویان  ی هجشنوار هفدهيمني خود، مسابقات راستعای تقویم ورزش

 .کندرا بر اساس ضوابط و شرایط ذیل برگزار  یزد دانشگاه

 

 :زمان برگزاری جشنواره

 11/8/59شروع پذیرش: -1

 22/8/58ان:دختر های اجتماعي رشته کشي قرعه -2

 2/5/59ران:پس های اجتماعي رشتهکشي  قرعه -3

 2/5/59مسابقات:شروع  -2

 25/5/59اختتاميه: -9
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 شركت كنندگان

 مسابقات به صورت آزاد در بين کليه دانشجویان دانشگاه برگزار ميگردد. -1

 های ورزشي رشته

 :شده استدر نظر گرفته زیر رشته ورزشي  12 از جشنواره، برگزاری مسابقات دردر این دوره  -

 فوتبال-فوتبال ساحلي-هندبال–فوتسال  -بسكتبال -واليبال ساحلي-بخش تيمي: واليبال

 -دو و ميداني  -شطرنج -بدمينتون   -تنيس روی ميز -بخش انفرادی:  شنا

 

 

 

 رشته ورزشي
 تهداد

 رشته ورزشي
 تهداد

 پسر دختر پسر دختر

   بدمينتون   واليبال

   دو و ميداني   فوتسال

   شطرنج   بسكتبال

   شنا   واليبال ساحلي

   تنيس روی ميز   فوتبال ساحلي

      فوتبال

      هندبال

  جمع کل
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 مقررات عمومي

و فني تنظيم مسابقات براساس مقررات  درج شده در این آیين نامه که در دو بخش به صورت عمومي . 1

 شود. شده است  برگزار  مي

شاغل به تحصيل   59-59که در نيم سال اول سال تحصيلي یزد . شرکت فقط برای دانشجویان دانشگاه 2

 باشند ، مجاز است؛

یا گواهي اشتغال به تحصيل عكسدار با  59-59: ارائه کارت دانشجویي با برچسب نيمسال اول 1تبصره

 امضای مهاون آمو زشي  ضروری است

که تسویه حساب کرده یا نكرده  59 یا تابستان 52-59 يل نيمسال دوم: دانشجویان فارغ التحص2تبصره 

 توانند در مسابقات شرکت کنند. نمي اند 

 توانند در مسابقات شرکت کنند. نمي هستند،مرخصي تحصيلي  در: دانشجویاني که 3تبصره

 توانند در مسابقات شرکت نمایند . یان فقط با عنوان دانشكده خود مي.دانشجو3

ی آن در کانال  نمونهکه  آلبوم مسابقات  شرکت در مسابقات اجتماعي و انفرادی، ارائه  یبرا. 2

ضمناً مهرفي مربي و  ضروری است.است،  تلگرام اداره تربيت بدني دانشگاه یزد موجود 

 های اجتماعي الزامي است . سرپرست برای رشته

یك مربي و به صورت جداگانه تواند یك نفر باشد؛ لذا هر تيم باید مربي و سرپرست نميتبصره: )

 یك سرپرست داشته باشد(.

 .کنند ها همانند دانشجویان حكم دریافت مي ان تيمو سرپرست انمربي 1تبصره:

 متهدد اشكالي ندارد .های  ضور مربي و سرپرست مشترك در رشتهح :2تبصره

 .شرکت کندورزشي  ی رشته است در تمامي. هر دانشجو مجاز 9

برگزار مي  يا وزني  های ورزشي انفرادی كه به صورت ماده ای : هر دانشجو در رشته9تبصره

 شركت نمايد. /وزن ماده دوفقط مجاز است در  ،شود

 

شماره لباس ورزشي متحدالشكل )های اجتماعي یا انفرادی الزم است با  های رشته . اعضای تيم1

 یابند.دار ( در مسابقات حضور 

 الزامي است .ی فني قيد شده است،  نامه که در آیين.   به همراه داشتن لوازم فني هر رشته 8

های اجتماعي و  در مسابقات رشته ،دانشجویي و گواهي تحصيلي. به همراه داشتن کارت 11

 انفرادی الزامي است .
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 ***ورزشي الزامي است. ی . داشتن کارت بيمه11
شود، در صورتي كه   برگزار مي. در رشته های انفرادی كه مسابقات آن به صورت ماده ای يا وزني 93

 خواهد بود. -9در آن وزن يا ماده  اعالم مقام  ،دننفر باش  5حد اكثر درهر ماده شركت كننده  افراد

تابع  باید ورزشكاران، مربيان و سرپرستان ،ها رت بروز موارد پيش بيني نشده تيم. در صو12

 تصميمات مسئوالن برگزاری مسابقات باشند.

. اعتراضات باید به صورت کتبي و حداکثر نيم ساعت پس از مسابقه به مسئوالن برگزاری 19

 تسليم شود.

 های ورزشي اجتماعي و انفرادی جشنواره مدارك الزم برای پذيرش مسابقات رشته
 ) موجود در کانال تلگرام اداره تربيت بدني دانشگاه یزد  تكميل وارائه آلبوم مسابقات به کميته ثبت نام -1

 (ودبيرخانه المپياد

 کارت دانشجویي مهتبر -2

 آوران قدرداني از مقام ی نحوه

کاپ و  ،اند های اول تا سوم را کسب کرده ، مقامهای اجتماعي که در رشته هایي تيم. به 1

 شود. حكم اهدا مي

از شود و امتي های  اول تا سوم،  حكم اهدا مي دارندگان مقامهای انفرادی  به  در رشته.  2

 شود. های برتر  محاسبه  مي دانشكده ها و  پردیس بندی نهایي نتایج، برای مهرفي آنان در رده

دانشكده به  یاپردیس و 1کننده در جشنواره،  های شرکت ها و دانشكده از بين پردیس. 3

های کسب شده در  مقامب آنها بر اساس جمع امتياز شوند که انتخا تر مهرفي ميعنوان بر

امتياز، چهارم  2امتياز، برنز  3امتياز، نقره  9گيرد و امتيازات برطبق طال  مسابقات صورت مي

شود و  ها حكم و تندیس اهدا مي ویا دانشكده ها پردیسبه این . امتياز محاسبه خواهد شد 1

 شود. پرداخت مي ها به آن د تجهيزات ورزشيخری برایچه بيشتر اعتباری  برای تشویق هر

های مقام آور و برتر برای دریافت لوح  دانشكده هاو پردیس رسمي ی تبصره: حضور نماینده

 در مراسم اختتاميه ضروری است.

 شوند های ذکر شده در فرم  زیر ارزیابي مي اساس شاخصورزش بر ن.مسئوال2

نام 

 دانشكده

 حضور انضباط شركت كنندگان
وسايل 

 اهدايي

 امتياز 5

امتياز 

مسئول 

 جشنواره

 امتياز 01

حضور  

سرپرست 

كل در  

 مسابقات

 امتياز 01

ترك 

 مسابقه

 امتياز -5
 تعداد

 امتياز 01

 تنوع رشته

05 

 امتياز

 پذيرش

01 

 امتياز

 مسابقات

05 

 امتياز

 (مربي)تيمي

 امتياز 5

 سرپرست

 امتياز 01
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 توضيحات:

 شود. محاسبه مي 111از امتيازها  -1

کنندگان:  برای حداکثر ورزشكاراني  که هر  شرکت ی امتياز تهداد ی محاسبه نحوه -2

امتياز کامل  ،ی مسابقات جشنواره شرکت دهد تواند در کليه دانشكده مي پردیس/

که در این آیين نامه سقف تهداد  شود ) توضيح این نظرگرفته مي این بخش در

در جدول  ،تواند شرکت کند دانشكده در یك رشته مي /پردیسافرادی که هر 

 آورده شده است(.

ها شرکت کننده داشته باشد، امتياز کامل تنوع  رشته ی ای که در کليه دانشكدهیا پردیس  -3

 کند. ها را دریافت مي رشته

های  بر اساس فرم انضباط، حضور، وسایل اهدایي و حضور سرپرست کاروان -2

 .شود محاسبه مي تربيت بدني ناظر اداره ارزیابي مسئول و ارزیاب

و  کنند شود که در مسابقات  ثبت نام مي هایي درنظر گرفته مي امتياز برای تيم کسر -9

 کنند. ها، مسابقات را ترك مي هکنند و یا در یكي از دور کشي شرکت نمي در قرعه

 

 9315پاييز ی ورزشي درون دانشگاهي های تيمي هفدهمين جشنواره كشي رشته جلسات قرعه

 دختران پسران

 نام رشته روز تاریخ ساعت نام رشته روز تاریخ ساعت

 فوتسال    فوتسال   

 واليبال    واليبال   

 بسكتبال    بسكتبال   

 فوتسال    فوتبال   

 واليبال ساحلي    فوتبال ساحلي   

     واليبال ساحلي   

     هندبال   

 شرايط قرعه كشي

 شود . برگزار ميکشي و هماهنگي مسابقات طبق جدول باال  قرعه . جلسات1

 شود و هيچ گونه تاخير پذیرفته نخواهد شد . مي کشي رأس ساعت مقرر انجام .قرعه2
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کشي  . حضور سرپرست کاروان، مربي یا سرپرست تيم دانشكده برای شرکت در مراسم قرعه3

  الزامي است.

 اتاق انجمن های ورزشي واقع در سالن ورزشي امام علي )ع(ابقات:     مكان بر گزاری جلسات قرعه كشي  مس

 

 (9315جشنواره دانشجويي )پاييز  هفدهمينی مسابقات انفرادی  بر نامه

 دختران

 رشته روز تاریخ ساعت شروع محل بر گزاری مسئول رشته شماره تماس

 شنا      

 بدمينتون      

 تنيس روی ميز      

 شطرنج      

 دو و ميداني      

 

 توضيحات:
است و ساعت شروع مسابقه ، انفرادیدر جداول باال برای مسابقات ساعت مشخص شده  -1

شود و عدم حضور  يکشي  انجام م پذیرش و قرعهیك ساعت قبل از شروع مسابقه لذا 

 شود. انصراف تلقي مي

 شود. زمان برگزار مي مسابقات شطرنج دختران و پسران به صورت هم -2

 محل بر گزاری مسابقات آدرس: 
 :1سالن شماره 

 پسران

 محل بر گزاری مسئول رشته شماره تماس
ساعت 

 شروع
 رشته روز تاریخ

 بدمينتون      

 تنيس روی ميز      

 شطرنج      

 شنا      

 کشتي      

 دو و ميداني      
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 :2سالن شماره 

 :3سالن شماره 

 

 (9315جشنواره دانشجويي )پاييز  هفدهمينهای اجتماعي  مسابقات رشتهر نامه ب

 رشته تاریخ برگزاریساعت  محل بر گزاری مسئول رشته شماره

 پسرانتنيس روی ميز  -لغایت  -از تاریخ     

 تنيس روی ميز دختران -لغایت  -از تاریخ     

 بسكتبال دختران -لغایت  -از تاریخ     

 بسكتبال پسران -لغایت  - از تاریخ    

 فوتسال دختران -لغایت  -از تاریخ     

 فوتسال پسران -لغایت  -از تاریخ     

 واليبال دختران -لغایت  -از تاریخ     

 واليبال پسران -لغایت  -از تاریخ     

 توجه
 

موجود در  کنندگان را طبق ليست الن محترم ورزشي  ليست شرکتمسئو .1

تا پایان وقت  از .......... پذیرش  کانال تلگرام اداره تربيت بدني برای

به همراه گواهي اشتغال به تحصيل عكسدار به واحد پذیرش  ......... اداری

 ارائه نمایند .

مدارك  حضوری در این دوره از جشنواره ، تذکر : با توجه به پذیرش

 ته  نخواهد شد.پذیرفارسالي خارج از زمان قيد شده 

برای   .....ها  تا پایان وقت اداری  مورخ  ی رشته فرم اعالم آمادگي کليه .2

 .شودتحویل داده ( ........ریزی به مسئول جشنواره ) رنامهب

 

تبصره :  ارسال فرم اعالم آمادگي بهد از زمان مشخص شده قابل پذیرش 

 .نيست  
 


