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شتي و تبليغي بايد آن را جدي بگيرند و همچ  گاني كردن ورزش، كار ارزشمندي است هك همه دست اندركاران مسائل رپورش اجتماعي، بهدا ن بها دهند.وطرح هم شت بدا  ن بهدا

 (مد ظله العالي) مقام معظم رهبري 

 مقدمه: 1ماده 

د. در اين راستا وتوسعه تربیت بدنی و ورزش به عنوان زمینه ساز تامین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست بخشی از برنامه های توسعه ملی به شمار می ر

 همه نیازهای از فراغت اوقات پركردن و با نشاط و سالم محیطی روحی، و جسمی سالمتی ايجاد منظور به سالم تفريحات و همگانی ورزشهای به توجه

 .است دانشگاهی ساز آينده و فرهیخته قشر بويژه جامعه آحاد

گاه و دانش سازمان ها گانی نخستین وظیفه همه ارگان ها،ورزش همگانی به دو دلیل در درجه اهمیت قرار دارد يکی اينکه براساس قانون توسعه ورزش هم

 واست و دوم اينکه ورزش همگانی زيربنای ورزش قهرمانی به شمار می رود. با فرهنگ سازی در اين زمینه می توان شرايط را برای گسترش ورزش  ها

اجتماعی ای تندرستی در میان خانواده ها فراهم و جامعه را به سمت نشاط و شادابی هدايت كرد؛ از طرف ديگر روی آوردن به ورزش همگانی يکی از راه ه

 شدن، همانند سازی و خو گرفتن با ارزشها و فرهنگ جامعه است. 

 در سالم روانی از برخورداری به منظور بدن پرورش مسئله كرده است و ترغیب و تشويق قوی و سالم بدنی داشتن به را پیروانش هموارهاسالم نیز  دين

اف و تحقق اهد )مدظله العالی(در راستای منويات مقام معظم رهبری كل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیاناداره  راستا همین در .دارد ای ويژه جايگاه مسلمانان میان

 همگانی های ورزشاستانی  جشنواره اولین "برگزاری به طراحی و اقدام فوق تاكیدات ساختن عملی منظور به اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و

 است. امید همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی نموده "کشور دانشگاه فرهنگیانپرديس های دانشگاهی و واحدهای تابعه سراسر 

 .گردد محقق امر اين دانشجويان، حداكثری مشاركت و اندركارن دست همه همدلی و با مساعدت است
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  همگانی های ورزش جشنواره اولین در مسابقات اهداف: 2ماده 

 بین دانشجومعلمان در شادابی و نشاط ايجاد و اجتماعی جسمانی، روانی، عاطفی، سالمت تقويت منظور به مناسب بستر ايجاد .1

 همدلی جمعی، وفاق برای مساعد زمینه ايجاد .2

 دانشجومعلمان بین در سستی و رخوت از جلوگیری .3

با توجه به شبانه روزی بودن تحصیالت  همگانی ورزشهای گسترش و توسعه بخشی، تنوع طريق از دانشجويان فراغت اوقات سازی غنی .4

  دانشجومعلمان

 ورزش های فعالیت اجرای و سازماندهی در معلماندانشجو پذيری مسئولیت و مشاركت توسعه .5

 تشويق قشر دانشجومعلم برای مشاركت در برنامه های منظم و اصولی ورزشی و ترغیب آنان به مشاركت در فعالیتهای گروهی .6

 ورزشی های فعالیت به نیاز احساس ايجاد .7

 ها ها و دلسرد نشدن در شکستبا پیروزی و شکست و تمرين مغرور نشدن در پیروزی دانشجومعلمانآشناسازی  .8

 تجهیز، توسعه و بهره برداری شايسته از فضاها و امکانات موجود دانشگاه در مسیر ورزشهای همگانی .9

ملی  راهبرد مداوم پیاده سازی طريق از ورزشی، مستمر فعالیتهای و برنامه ها در معلماندانشجو حضور افزايش و حفظ برای مناسب بستر ايجاد .11

 همگانی ورزش

 در فعالیت های ورزشی و تندرستی دانشجومعلمان مشاركت كردن طوالنی برای مناسب، اجرايی های كار و ساز گیری بکار .11

 پرديس های سراسر كشورفعالسازی انجمن های ورزشی سراهای دانشجويی، مراكز آموزش عالی و  .12

 

 همگانی های ورزش جشنواره اولین در ورزشی های رشته انتخاب های شاخص: 3ماده 

 دختر معلماندانشجو بويژه همگانی های ورزش پوشش تحتدانشجومعلم  جمعیت افزايش به كمك .1

 و ...( سرعت عضالت، قدرت عضالنی، عمومی، استقامت نظیر(جسمانی آمادگی فاكتورهای گرفتن نظر در .2

 و تقويت اتحاد دانشجويان كارگروهی، عمومی مشاركت تمرين جهت به اجتماعی های رشته دادن قرار مدنظر .3

 دانشگاه ورزشی های سالن از خارج و سراهای دانشجويی طبیعت، حاشیه در ها فعالیت برگزاری .4

 مسابقات و جشنواره های ورزشی برگزاری در داوطلب نیروهای از استفاده .5

 هیجان، نشاط و رقابتی سالمايجاد  .6

 آسان و هزينه كم شاداب، جذاب، نو، ابتکاری، ورزشی های رشته برگزاری .7

  مسابقات و جشنواره های ورزشی برگزاری در جويی صرفه اصل رعايت .8
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 برگزاری جشنوارهزمان : 4ماده 

 به ايران  )ره(حضرت امام خمینیهمزمان با سالروز بازگشت رهبر كبیر انقالب اسالمی  12/11/94شروع جشنواره:  .1

 همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 22/11/94پايان جشنواره:  .2

 1395مرحله كشوری: تابستان  .3

 

 : مکان برگزاری5ماده 

 سراهای دانشجويی، مراكز آموزش عالی و پرديس های استان های سراسر كشور

 

 : سطح برگزاری6ماده 

 فعالیت ها در سطوح زير برگزار می گردد: ،یت تحت پوششبه منظور افزايش جمع

 مراكز آموزش عالی و پرديس های استان  داخلی سطح .1

 سطح استانی .2

 (1395سطح كشوری )تابستان  .3

 

 در هر رشته )در سطح کشوری( فنی کمیته : اعضای7ماده 

 )فنی ناظر(انجمن ريیس .1

 اجرايی سرپرست .2

 داوران كمیته از نفر يك .3

 .شد خواهد انتخاب حاضر های تیم مربیان كلیه طرف از هماهنگی جلسه در كه مربیان از نفر دو .4

 

 : مقررات عمومی8ماده 

 .شود می برگزارورزش های همگانی فدراسیون  مقررات و قوانین آخرين اساس بر مسابقات .1

 الزامی است(.ورزشکار نفر  5 حداقل باشد)حضور می نفر 9 جمعا سرپرست، يك و مربی يك نفر ذخیره، 2ورزشکار، نفر 5 از متشکل هرتیم .2

 .باشد داشته همراه به تیره و روشن رنگهای به ورزشی لباس دست دو است موظف هرتیم .3

 ، شلوارشورت پیراهن، كاپشن، طرح و رنگ كه باشد می ورزشی كفش و جوراب ،يا شلوار شورت كوتاه، آستین پیراهن كاپشن، شامل بازيکنان لباس .4

 .باشد می يکسان تیم اعضای تمامی برای بازيکنان جوراب و
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 .باشد شده گذاری شماره فارسی به 21 تا 1 از بايد تیم هر بازيکنان پیراهن .5

 بايد شماره پهنای و متر سانتی 21بلندی  به حداقل پشت وسط در و متر سانتی 15 بلندی به جلو وسط قسمت در بايد بازيکنان پیراهن شماره .6

 .باشد متر سانتی  2 حداقل

 يك حداقل آن پهنای و متر سانتی 6 تا 4 شورت روی شماره بلندی. شود تکرار و نوشته شورت راست پای قسمت در بازيکنان شماره است بهتر .7

 .باشد متر سانتی

 .باشد داشته متر سانتی 2*8 نوار يك اش سینه شماره زير در خود پیراهن روی بايد تیم كاپیتان .8

 .نیست مجاز مسابقات طول در بازيکنان شماره تغییر .9

 ترک منزله به مسابقه شروع زمان از بعد دقیقه 15  تا حضور و عدم است  الزامی مسابقه سالن در شده اعالم ساعت از قبل ساعت نیم ها تیم حضور .11

 شد. خواهد تلقی بازی آن در باخت و مسابقه

دقیقه، از زمانی كه توسط سیستم همگانی احضار می شود مهلت داده خواهد شدكه خود را به میز كنترل يا تخته مختص  5به هر بازيکنی فقط  .11

 مسابقات )هر كدام كه در زمان نیاز خواستار حضور وی هستند( برساند. در غیر اين صورت فرد از دور مسابقات حذف خواهد شد.

 مقابل در تیم نفر و اين نتیجه بازی باشد داشته تاثیر گروه بندی رده در انصراف اين چنانچه بازی، از مرحله يك در نفر و تیم حضور عدم صورت در .12

 .گردد می حذف ذينفع نفرات و تیمهای

 نمايد. همراهی را تیم تواند نمی يا سرپرست مربی عنوان به بازيکن .13

 گردد. دار عهده را تیم يك هدايت فقط تواند می مربی هر  .14

 .داشت نخواهند را مسابقات در شركت حق مربی و سرپرست .15

 حضور يابند. سالن در ورزشی كفش و گرمکن با مسابقات برگزاری مدت طول در بايد مربیان .16

 نمايند. نصب سینه به را خود شناسايی كارت بايد مربیان .17

 باشد. می الزامی والدين نامه رضايت و ورزشی بیمه داشتن .18

 باشند. داشته را مسابقات در شركت مجوز عنوان به پزشکی تائیديه گواهی بايد ورزشکاران كلیه .19

 است. مسابقه از قبل روز هماهنگی و كشی قرعه جلسه زمان .21

 باشد. می الزامی هماهنگی و كشی قرعه جلسه برگزاری زمان در مربی يا سرپرست حضور .21

 كمیته نامه آئین با و مطابق شد خواهد مذكور تیم حذف باعث باشد ورزشی شئونات خالف كه بازيکن يا ، سرپرستمربی طرف از رفتار گونه هر .22

 .شد خواهد برخورد خاطی افراد بادانشگاه فرهنگیان  ورزشی هایالمپیادمسابقات و  انضباطی

 نمايند بی توجهی مساله اين به كه ورزشکارانی و است الزامی مسابقاتی و برنامه فوق های برنامه كلیه طول در خواهران برای اسالمی حجاب رعايت .23

 .شد خواهند محروم مسابقه ادامه از

/ مركز و  پرديس سرپرست عهده به آن مسئولیت و ممنوع اكیدا خواهران مسابقات ورزشی سالن در برداری فیلم دوربین و همراه تلفن داشتن همراه .24

 .شد خواهند معرفی دانشگاه انضباطی كمیته به خاطی اشخاص و می باشدمديريت امور استانی 

 داوران هر رشته می بايست بر انجام صحیح قوانین و مقررات رشته و نحوه صحیح انجام مهارت های ورزشی نظارت كامل و دقیق داشته باشند. .25
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بازگشت با چرخ تانك( انجام خواهد متر  25متر رفت با شلوار مشترک و  25در مرحله كشوری مسابقات شلوار مشترک و چرخ تانك به صورت متوالی ) .26

 شد.

يگری ددر صورت مساوی بودن زمان يا امتیاز تیم ها، با نظر ناظر فنی برای تیم هايی كه در نهايت زمان يا امتیاز مساوی كسب كرده اند مسابقه  .27

 برگزار خواهد شد.

 گردد. می برگزار نهايی بصورت مسابقات .28

ران شديدی ببارد يا بنا به هر دلیل ديگری در ادامه مسابقه اختالل پیش آيد و مسابقه تا آخر ادامه نیابد، چنین اگر نور سالن و زمین كافی نباشد يا با .29

 مسابقه ای می بايست دوباره برگزار شود. در صورت توقف موقتی مسابقه، بايد مسابقه ادامه يابد.

 

  امتیازات محاسبه مدال، توزيع : نحوه9ماده 

 در سطح استانی:

 .شود جايزه اهدا می و قهرمانی حکم هر رشته سوم تا اول های تیم ورزشکاران و به -

 در سطح کشوری:

 .شود اهدا می قهرمانی حکممدال و  هر رشته سوم تا اول های تیم نفرات به .1

 .شود می اهدا جايزه و قهرمانی حکم مدال، تیم های اول تا سوم و به هر يك از ورزشکاران جام سوم و دوم اول، های تیم به .2

 .گیرد می تعلق ( امتیاز1( و ششم)2(، پنجم)3(، چهارم)5سوم) (،7دوم) (،11اول) مقام ازای به ترتیب در هر رشته به، ها دانشگاه نهايی بندی رده در .3

 

 : اعتراضات11ماده 

ريال توسط سرپرست تیم به  111/511مبلغ دقیقه پس از پايان آن مسابقه به همراه  31اعتراضات بايد بصورت كتبی و حداكثر در سطح كشوری  .1

الع طكمیته فنی تسلیم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتی مسترد خواهد شد. پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به ا

 سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 قبل از جدا كردن دارت ها، مورد بررسی يا تايید قرار می گیرد.در مسابقه دارت، اعتراض در مورد امتیاز كسب شده يا اعالم شده،  .2

 

 : موارد پیش بینی نشده11ماده 

 در مرحله كشوری() نامه فنی را كمیته فنی مسابقات شیوهرا اداره كل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان و  اجرايینامه  شیوهكلیه موارد پیش بینی نشده در 

 حل و فصل خواهد نمود.

 



8 
 

 پیاده روی چند نفرهرشته  فنی مقررات و : قوانین12ماده 

 

 گروهی: نوع رشته: 1-12

 :مورد نیاز وسايل و تجهیزات: 2-12

 شلوار پیاده روی -

 متر )به صورت مستقیم( 25متر و طول  4مسیری به عرض  -

 : و امتیازگذاری نحوه اجرا: 3-12

 نفر الزامی است(.  4باشد)حضور  میورزشکار  نفر 4 از متشکل در اين رشته تیم هر پرديس -

 هر نفر يك پا در شلوار نفر كناری خود دارد.  -

 در شروع مسابقه افراد بايد پشت خط استارت، جفت پا بیاستند. -

 قالب كردن دست های دو نفر كنار هم ممنوع می باشد.   -

پاهای مخالف افراد مجاور، بهترين نوع حركت حاصل در حین حركت، نوع گام برداشتن بسیار مهم بوده به نحوی كه در صورت حركت همزمان  -

 می شود.

 تیمی كه در زمان كمتر مسیر را طی نمايند برنده محسوب می گردد. -

 : خطاها:4-12

می گردد و در آن دور مسابقات امتیازی  تیم از مسیر مربوطه )به هر دلیل عضوی از بدن ورزشکار خط مسابقه را قطع كند( خطا محسوبخروج هر  -

  تیم تعلق نمی گیرد. به

 هر چهار نفر تا پايان خط بايد با هم حركت نمايند در غیر اينصورت خطا محسوب می گردد.  -

 : تعداد، نحوه استقرار و عملکرد داوران:5-12

 به ازای هر الين مسابقه، يك داور در نظر گرفته می شود. -
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نشود، در كنار هر تیم حركت كرده و ضمن كنترل انجام صحیح حركت به وسیله داور از خط شروع تا خط پايان به نحوی كه مانع حركت تیم  -

 كرنومتر زمان طی كل مسیر را ثبت می نمايد.

 لحظه شروع حركت تیم ها به وسیله سرداور مسابقه با انجام شلیك يا سوت مشخص می شود. -

 

 رشته چرخ تانک فنی مقررات و : قوانین13ماده 

              

 گروهی: نوع رشته: 1-13

 و تجهیزات مورد نیاز:  وسايل: 2-13

 چرخ تانك -

 )به صورت مستقیم(متر  25متر و طول  2مسیری به عرض  -

 حوه اجرا و امتیاز گذاری:ن: 3-13

 نفر الزامی است(.  4باشد)حضور  ورزشکار می نفر 4 از متشکل در اين رشته تیم هر پرديس -

 طی نمايند برنده محسوب می گردد.تیمی كه در زمان كمتر مسیر را  -

 : خطاها:4-13

)به هر دلیل قسمتی از چرخ تانك يا عضوی از بدن ورزشکار خط مسابقه را قطع كند( خطا محسوب می گردد و در  مربوطه خروج هر تیم از مسیر -

  آن دور مسابقات امتیازی به تیم تعلق نمی گیرد.

 هر چهار نفر تا پايان خط بايد با هم حركت نمايند در غیر اينصورت خطا محسوب می گردد.  -

 : تعداد، نحوه استقرار و عملکرد داوران:5-13

 به ازای هر الين مسابقه، يك داور در نظر گرفته می شود. -

كت كرده و به وسیله كرنومتر زمان طی كل مسیر را ثبت داور از خط شروع تا خط پايان به نحوی كه مانع حركت تیم نشود، در كنار چرخ تانك حر -

 می نمايد.

 لحظه شروع حركت تیم ها به وسیله سرداور مسابقه با انجام شلیك يا سوت مشخص می شود. -
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 دارترشته  فنی مقررات و : قوانین14ماده 

         

 انفرادی : نوع رشته: 1-14

 :مورد نیاز و تجهیزات وسايل: 2-14

 دارت -

 دارت صفحه -

 دارت پايه -

 : و امتیازگذاری نحوه اجرا: 3-14

 نفر الزامی است(.  5باشد)حضور  ورزشکار می نفر 5 از متشکل در اين رشته تیم هر پرديس -

 سانتی متر می باشد.  237سانتی متر و فاصله برای پرتاب  173ارتفاع مركز تخته دارت از زمین  -

تخته دارت به صورتی طراحی شده است كه دايره آن به صورت قسمت های مثلثی شکل به وسیله میله فلزی از هم جدا شده است. میله فلزی  -

 عالوه بر درست كردن مثلث ها، تخته دارت را به چهار قسمت مجزا تفکیك كرده است. 

  ضرب می شود. 2امتیاز شخص در  (Double Ring)اگر دارت در بین دو میله اول قرار گیرد  -

  ضرب خواهد شد. 3امتیاز شخص در  (Triple Ring)اگر دارت در بین دو میله دوم قرار گیرد  -

 خواهد بود.  25امتیاز شخص  (Outer Bull)اگر دارت در بین دو میله سوم قرار گیرد  -

 خواهد بود.  51يا به عبارتی مركز قرار گیرد امتیاز شخص (Inner Bull) اگر دارت بین میله آخر -

 .(SINGLE)اگر دارت داخل اين میله ها نباشد عددی كه روی آن است به تنهايی در نظر گرفته می شود -

 هر بازيکن مجاز است با اجازه داور از سه پرتاب قلق گیری استفاده نمايد.  -

پرتاب بعنوان امتیاز كل در برگه مخصوص امتیازات ثبت  9اده و جمع امتیازات انجام د )در سه راند سه تايی( پرتاب 9برای پرتاب اصلی، هر بازيکن  -

 شد.خواهد 

ورد آ امتیازات بدست آمده بر مبنای امتیازی است كه برای هر ناحیه در نظر گرفته شده است و تیمی كه در نهايت باالترين امتیاز را به دست می -

 برنده مسابقه می باشد.
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 :خطاها: 4-14

 چنانچه پرتاب خارج از محیط مشخص شده باشد امتیازی برای شخص در نظر گرفته نخواهد شد.  -

 و امتیاز آن پرتاب صفر لحاظ خواهد شد. گردد می محسوب خطا، يا قطع كردن آن استارت از خط عبور پا -

 .ندارند را دارت تخته به زدن دست حق بازيکن -

 در صورت افتادن دارت از تخته دارت، امتیازی برای پرتاب كننده در نظر گرفته نمی شود و نمی توان مجدداً آن را پرتاب كرد.  -

 : تعداد، نحوه استقرار و عملکرد داوران:5-14

 به ازای هر صفحه دارت يك داور در نظر گرفته می شود. -

 محل استقرار داور در كنار خط پرتاب دارت می باشد. -

 

 رشته بولینگ فوتبال )شوت به هدف( فنی مقررات و : قوانین15ماده 

           

 گروهیرشته: : نوع 1-15

 :مورد نیاز و تجهیزات وسايل: 2-15

 برای هر اليناستاندارد توپ فوتسال عدد  2حداقل  -

 عدد شار بولینگ برای هر الين  11 -

 پارتیشن يا فواصل يك متری از هم جدا می شوند.متری كه توسط  3*9الين  6زمین بازی شامل حداقل  -

 عدد شار بولینگ بصورت مثلثی قرار می گیرد.  11 الين در انتهای هر -

  : نحوه اجرا و امتیازگذاری:3-15

 نفر الزامی است(.  2باشد)حضور  ورزشکار می نفر 2 از متشکل در اين رشته تیم هر پرديس -

 نفر می باشد(.  2گیرد )تعداد بازيکنان در هر الين نفره انجام می 2صورت بازی به  -

 هر بازيکن مجاز است با اجازه داور از سه شوت قلق گیری استفاده نمايد.  -

 بايست شارها را واژگون نمايد.میبار ضربه به توپ  سهبرای شوت های اصلی، هر نفر با  -

 شود. به تعداد شارهای افتاده، امتیاز فرد مشخص می -
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 شوت بعنوان امتیاز كل در برگه مخصوص امتیازات ثبت خواهد شد.  3ات جمع امتیاز -

 كند. دوم كه پشت شارها ايستاده جای خود را با نفر هم تیمی عوض كرده و ضربات خود را شروع میاول، نفر نفر  از اتمام كار پس -

 نفری كه بیشترين امتیاز را كسب نمايند، مقام تیمی آنها را مشخص خواهد نمود.  2مجموع امتیازات  -

ردانده شده از گچنانچه در حین اجرای مسابقه و در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی )مانند باد، باران و ...( هر يك از شارها بیافتد،  شار به جای خود ب -

 شد.و حركت از نو تکرار خواهد 

 : خطاها:4-15

 خارج از محیط مشخص شده باشد امتیازی برای شخص در نظر گرفته نخواهد شد.  شوتچنانچه  -

 گردد؛ امتیاز آن شوت صفر و شارهای افتاده به حالت اول باز نخواهند گشت. می محسوب خطا ،استارت جلوتر از خط شوت -

 آن دور مسابقه صفر لحاظ خواهد شد. چنانچه هر يك از شارها با دخالت نفر دوم بیافتد، امتیاز -

نو  زچنانچه توپ از الين خود خارج شده و باعث انحراف توپ و افتادن شارهای الين كناری شود، امتیاز فرد صفر و حركات ورزشکار الين كناری ا -

 انجام خواهد شد.

 : تعداد، نحوه استقرار و عملکرد داوران:5-15

 در نظر گرفته می شود.به ازای هر الين مسابقه، يك داور  -

 می باشد. استارتمحل استقرار داور در كنار خط  -

 


