
 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ی مسابقات فوتبال پسران جشنواره نامه آيين

 

  اداره كل تربيت بدني 3مكان برگزاري مسابقات : زمين چمن  شماره 

  شود.   برگزار مي وزارت علوم فوتبال انجمنمسابقات طبق مقررات 

  شود. اين مسابقات اجرا ميتمامي قوانين عمومي جشنواره در 

  نفر به عالوه يك نفر مربي و يك سرپرست مي باشد. 18تعداد بازيكنان هر تيم 

   .هر تيم موظف است با لباس ورزشي متحدالشكل )شماره دار در جلو و پشت پيراهن( و محافظ ساق پا در مسابقات حضور يابد 

 شود. ن الزامي است. در غير اين صورت از حضور  بازيكن جلوگيري ميتبصره: داشتن محافظ ساق پا براي ورزشكارا            

   ( پوشيدن كفش استوك فلزي ممنوع است )اي (  استفاده نمايند  يكي ) ژلهورزشكاران از كفش استوك پالست   

 مسابقات طبق جدول فيزو برگزار مي گردد 

  شود. دقيقه وقت استراحت برگزار مي 10دقيقه اي با احتساب  40زمان مسابقه دو وقت 

   بعد از مرحله گروهي در صورت تساوي دو تيم، ضربات پنالتي تعيين كننده تيم برنده خواهد بود 

  الزامي است. محل مسابقهدقيقه قبل از شروع بازي در  20حضور تيم ها 

  انجام تصميم گيري در مورد  پس از مهلت مذكورشود. ته ميها در نظر گرف دقيقه براي تاخير تيم 10با توجه به فشرده بودن مسابقات فقط

 بر عهده كميته فني خواهد بود. مسابقه 

 .اگر عدم حضور تيمي در جدول مسابقات باعث عوض شدن نتيجه جدول مسابقات گردد كليه امتيازات آن تيم حذف خواهد شد 

 ماند. ميها به قوت خود باقي  و قرمز تا دور آخر بازي هاي زرد كارت 

 .بازيكنان اخراجي اجازه حضور درنيمكت ذخيره را ندارد 

  تيم بازنده  طبق مقرراتچنانچه در روز مسابقه هيچكدام از مسئولين تيم) مربي،سرپرست( حضورنداشته باشند مسابقه برگزار نمي شود و

 اعالم مي گردد.  

  :بازيكناني كه درليست معرفي شده مي باشند -3سرپرست -2مربي  -1نفرات مجاز جهت حضور در نيمكت ذخيره ها. 

 در صورت تساوي امتياز دوتيم ، به ترتيب ذيل عمل خواهد شد: گروه براي تعيين تيم برتر 

 قرعه كشي-5كمتر كارت زرد -4گل زده بيشتر - 3تفاضل گل - 2نتيجه بازي رو در رو  -1

  طبق جدول فيزو برگزار مي گرددمسابقات 

   در مرحله حذفي در صورت تساوي دو تيم، ضربات پنالتي تعيين كننده تيم برنده خواهد بود 

 .در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود 

  تيمها الزامي بوده و مي بايست قبل  از شلروه هلر بلازی     دانشجويي  برای کليه بازيکنان کارت کارت شرکت و همراه داشتن

 .توسط سرپرست تيم تحوي  سرپرست مسابقات شود 

  برای حضور در مسابقات الزامي است.و گواهي سالمت پزشک  کارت بيمه ورزشي دانشجويان 

   .كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي      )مسائوليت حضور سرپرستان تيم ها در محل مسابقه در تمامي مراحل برگزاري مساابقات الزاماي است

 بعهده سرپرست تيم مي باشد(

 دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تيم يا دانشاكده قابال پيرياري     30 تا در طي برگزاري مسابقات اعتراض به صورت كتبي

 است.

  دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     نفر از تيم داورييك  -سرپرست فني –عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه وانضباطي  اعضاي كميته فني

 و نماينده حراست دانشراههاي حاضر

 

 



 

 

ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ی مسابقات فوتسال پسران و دختران جشنواره نامه آيين  

  شود.   برگزار مي انجمن فوتسال وزارت علوممسابقات طبق مقررات 

 شود. اجرا مي تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات 

  شود. نفر ( تشكيل مي 14نفرورزشكار ،يك مربي و يك سرپرست )جمعا  12هر تيم از 

   .هر تيم موظف است با لباس ورزشي متحدالشكل )شماره دار در جلو و پشت پيراهن( و محافظ ساق پا در مسابقات حضور يابد 

 شود. است. در غير اين صورت از حضور  بازيكن جلوگيري ميتبصره: داشتن محافظ ساق پا براي ورزشكاران الزامي          

  دقيقه استراحت بين دو  5با احتساب  دقيقه آخر هرنيمه به صورت مفيد لحاظ خواهد شد( 1)رونده اي دقيقه 15مسابقات در دو زمان

 شود. نيمه برگزارمي

 شود ودر  گزار ميدقيقه استراحت بين دو نيمه بر 7و   وندهاي ر دقيقه 20ال در دو زمان رده بندي و فين ،ات مرحله نيمه نهاييمسابق

 دقيقه اي به زمان بازي اضافه خواهد شد. 5صورت تساوي دو وقت 

 .هرگونه توقف در زمان  بازي با صالحديد سرداور مسابقه خواهد بود 

  طبق جدول فيزو برگزار مي گردد.مسابقات 

   در مرحله حذفي در صورت تساوي دو تيم، ضربات پنالتي تعيين كننده تيم برنده خواهد بود 

 دقيقه قبل از شروع بازي در سالن الزامي است. 20ها  حضور تيم 

  انجام تصميم گيري در مورد  پس از مهلت مذكورشود. ها در نظر گرفته مي دقيقه براي تاخير تيم 10با توجه به فشرده بودن مسابقات فقط

 بر عهده كميته فني خواهد بود. مسابقه 

 اگر عدم حضور تيمي در جدول مسابقات باعث عوض شدن نتيجه جدول مسابقات گردد كليه امتيازات آن تيم حذف خواهد شد. 

 ماند . ها به قوت خود باقي مي هاي زرد و قرمز تا دور آخر بازي كارت 

  حضور درنيمكت ذخيره را ندارد.بازيكنان اخراجي اجازه 

   .مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي      حضور سرپرستان تيم ها در محل مسابقه در تمامي مراحل برگزاري مساابقات الزاماي است(

 بعهده سرپرست تيم مي باشد(

 نمي شود و نتيجه طبق مقررات   چنانچه در روز مسابقه هيچكدام از مسئولين تيم) مربي،سرپرست( حضورنداشته باشند مسابقه برگزار

 اعالم مي گردد. 

  :بازيكناني كه درليست معرفي شده مي باشند. -3سرپرست -2مربي  -1نفرات مجاز جهت حضور در نيمكت ذخيره ها 

 يني نشده شود، مرر در شرايط پيش ب ي مسابقات به هيچ عنوان مسابقات جا به جا و يا به روزهاي ديرر موكول نمي پس از ارسال برنامه

 گيرد. كه با تصميم كميته فني صورت مي

  در صورت تساوي امتياز دوتيم ، به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:گروه براي تعيين تيم برتر 

 قرعه كشي -5 كمتر كارت زرد -4 بيشتر گل زده -3تفاضل گل  -2  نتيجه بازي رو در رو  -1

 دقيقه پس ازپايان مسابقه و توسط نمايندة رسمي تيم ياا دانشاكده قابال پيرياري      30تا در طي برگزاري مسابقات اعتراض به صورت كتبي

 است.

  دانشجويي  برای کليه بازيکنان تيمها الزامي بوده و مي بايست قب  از شلروه هلر بلازی    کارت کارت شرکت  و  همراه داشتن

 توسط سرپرست تيم تحوي  سرپرست مسابقات شود .

 گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است. کارت بيمه ورزشي دانشجويان  و 

  دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه

 و نماينده حراست دانشراههاي حاضر



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ی مسابقات واليبال پسران و دختران جشنواره نامه آيين

 

  برگزار مي گردد انجمن واليبال وزارت علومآخرين قوانين و مقررات مسابقات طبق. 

 شود. تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي 

   نفر مي باشد.. 14نفر ذخيره(  يك مربي و يك سرپرست و جمعا  6نفر اصلي و  6ورزشكار) 12هر تيم متشكل  از 

 باشند. كننده حتماً بايد داراي پيراهن، شورت و جوراب متحدالشكل و شماره دار  هاي شركت تيم 

  سانتيمتر و در  15گذاري شده باشد كه شماره روي سينه بايد حداقل به بلندي  شماره 20تا  1پيراهن بازيكنان هر تيم بايد از شماره

 تيمتر باشد.سان 2سانتيمتر و پهناي شماره حداقل  20پشت حداقل 

 سانتيمتر داشته باشد. 8×2ي پيراهنش يك نوار  ي سينه كاپيتان تيم بايد در زير شماره 

 .لباس ليبرو بايد متفاوت از رنگ لباس ديرر بازيكنان باشد 

  مسابقات با توپ ميكاساMva  200.برگزار خواهد شد 

 دقيقه قبل از شروع بازي در سالن الزامي است. 20ها  حضور تيم 

   ادامه مي  25تا امتياز  ، بازيگيم سومدر صورت كشيده شدن مسابقه به  و گيم بوده 3از 2 و حذفي ي مقدماتيبازيهادر بخش پسران

 خواهد بود 5از3رده بندي و فينال  ،مسابقات نيمه نهايي  .يابد

   گيم برگزار مي شود 3گيم از 2در بخش دختران بازيهاي حذفي تا فينال به صورت 

  فيزو برگزار مي گردد.طبق جدول مسابقات 

  انجام تصميم گيري در مورد  پس از مهلت مذكورشود. ها در نظر گرفته مي دقيقه براي تاخير تيم 10با توجه به فشرده بودن مسابقات فقط

 بر عهده كميته فني خواهد بود. مسابقه 

 ر  مربي در زمان مسابقه تيم ها الزامي است.حضو 

  مسابقات باعث عوض شدن نتيجه جدول مسابقات گردد كليه امتيازات آن تيم حذف خواهد شد.اگر عدم حضور تيمي در جدول 

 .در طي برگزاري مسابقات اعتراض به صورت كتبي و توسط نمايندة رسمي تيم يا دانشكده قابل پيريري است 

 ود.در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد ب 

  دانشجويي  برای کليه بازيکنان تيمها الزامي بوده و مي بايست قبل  از شلروه هلر بلازی     شرکت و کارت همراه داشتن کارت

)در صورت همراه نداشتن کارت از شرکت آن فرد در مسابقه جللوگيری  توسط سرپرست تيم تحوي  سرپرست مسابقات شود

 . به عم  خواهد آمد(

 و گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است.  کارت بيمه ورزشي دانشجويان 

         حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاري مسابقات الزامي اسات. )مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي بعهاده

 سرپرست تيم مي باشد(

  دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه

 و نماينده حراست دانشراههاي حاضر

 

 

 

 



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ی مسابقات بسکتبال پسران و دختران جشنواره نامه آيين  

  

  شود. برگزار مي  وزارت علومبسكتبال  انجمنمسابقات طبق مقررات 

 شود. تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي 

   نفر مي باشد. 14ورزشكار، به عالوه يك مربي و يك سرپرست  جمعا  12هر تيم متشكل از 

  سانتيمتر 10در جلو  به بلندي99تا  0 هر تيم موظف است با لباس ورزشي متحدالشكل )شماره دار در جلو و پشت پيراهن از شماره هاي

 سانتيمتر( در مسابقات حضور يابد. 20و در پشت 

 .استفاده از لباس به رنگ طوسي ممنوع مي باشد 

 ني با تاييد سرپرست فني مسابقات بالمانع است.استفاده از عينك طبي ورزشي و محافظ دندان و محافظ بي 

 تواند در مسابقات شركت كند. هر تيم فقط با دانشجويان همان دانشكده مي 

  مسابقات پسران با توپ استاندارد دو رنگMolten  شود. برگزار مي  7سايز 

  مسابقات دختران با توپ استاندارد دو رنگMolten  شود. برگزار مي  6سايز 

  دقيقه اي رونده مي باشد . 10كوارتر  4بازي ، زمان هر 

 .اگر عدم حضور تيمي در جدول مسابقات باعث عوض شدن نتيجه جدول مسابقات گردد كليه امتيازات آن تيم حذف خواهد شد 

 .در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود 

  مربي يا سرپرست بازي را آغازنمايند در غير اينصورت بازي انجام نشده و براي تيم باخت فني در نظر گرفته مي شودتيم ها بايد با حضور 

  دانشجويي  برای کليه بازيکنان تيمها الزامي بوده و مي بايست قبل  از شلروه هلر بلازی     شرکت و کارت کارت همراه داشتن

 توسط سرپرست تيم تحوي  سرپرست مسابقات شود .

 .کارت بيمه ورزشي دانشجويان  و گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است 

         حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاري مسابقات الزامي اسات. )مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي بعهاده

 سرپرست تيم مي باشد(

 دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –ل برگزاري مسابقه اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئو

 و نماينده حراست دانشراههاي حاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ی مسابقات هندبال پسران و دختران جشنوارهآيين نامه 

 

  اداره كل تربيت بدني 2مكان برگزاري مسابقات : سالن شماره 

  شود. برگزار مي وزارت علوم هندبال انجمنمسابقات طبق مقررات 

 شود. تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي 

 باشد. نفر بازيكن(به عالوه يك نفر مربي و يك سرپرست مي 12نفر ) دونفر دروازه بان و  14هر تيم  تعداد بازيكنان 

  دقيقه زمان استراحت بين دو نيمه برگزار مي شود. 10با احتساب  براي دختران(دقيقه  15)دقيقه 20زمان  2مسابقه در 

 .هر تيم الزم است با لباس ورزشي متحدالشكل )شماره دار در جلو و پشت پيراهن( در مسابقات حضور يابد 

 .همرنگ دروازه بان اصلي باشد( )لباس دروازه بانان تعويضي مي بايسترنگ لباس دروازه بانان بايد متفاوت با لباس بازيكنان باشد 

 .استفاده از عينک و کفش غير ورزشي ممنوه مي باشد 

  انجام تصميم گيري در مورد  پس از مهلت مذكورشود. ها در نظر گرفته مي دقيقه براي تاخير تيم 10با توجه به فشرده بودن مسابقات فقط

 بر عهده كميته فني خواهد بود. مسابقه 

 جدول مسابقات باعث عوض شدن نتيجه جدول مسابقات گردد كليه امتيازات آن تيم حذف خواهد شد اگر عدم حضور تيمي در 

 مسابقه در سالن حضور داشته باشند. تيمها موظفند حداقل نيم ساعت قبل از شروع 

 .در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود 

  براي كليه بازيكنان تيمها الزامي بوده و ماي بايسات قبال از شاروع هار باازي توساط          دانشجويي  شرکت و کارت کارت همراه داشتن

 سرپرست تيم تحويل سرپرست مسابقات شود .

 .کارت بيمه ورزشي دانشجويان  و گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است 

 مراحل برگزاري مسابقات الزامي اسات. )مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي بعهاده         حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي

 سرپرست تيم مي باشد(

  دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه

 و نماينده حراست دانشراههاي حاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ی مسابقات دارت پسران و دختران جشنواره نامه آيين

 

  شود. برگزار ميانجمن دارت مسابقات طبق مقررات 

 شود. تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي 

 مسابقه: و قوانين  شرايط 

 مسابقات به صورت تيمي برگزارمي شود     

 نفر بازيكن ذخيره مي باشد 2نفر بازيكن اصلي و  3متشكل از هر تيم 

 و در زمان مسابقه همراه داشته باشد. تهيه خوداستاندارد)پنج عدد( براي  دارتبايد يك سري  كننده شركتتيم هر

 استانداردانجام مي شود. دارت هاي تختهمسابقه برروي 

 دانشجويي دانشراه در تمامي مراحل مسابقه الزامي است شركت در مسابقات و كارت ارايه كارت

 نحوه ورود به مسابقه: 

 تيم هاي شركت كننده يك ساعت قبل از شروع مسابقه در محل برگزاري حضور داشته باشند.

 ست.حضور تمامي شركت كنندگان در جلسه توجيهي قبل از مسابقه )آموزش قوانين و مقررات به ويژه شرايط ايمني( الزامي ا

 

  :جدول مسابقه 

 جدول تيمي بر اساس تعداد تيم هاي شركت كننده گروه بندي مي شود.دور اول مسابقات گروهي و دور دوم بصورت حذفي مي باشد.

 : نحوه امتيازدهي 

گرفته مي شود و پرتاب براي هر تيم در نظر  27پرتاب دارت انجام مي دهد كه در مجموع  9در مسابقات دور گروهي هر فرد در يك بازي -

 مجموع امتيازات هر تيم درنهايت ثبت  و مشخص كننده تيم برنده مي باشد.

 لگ( برگزار مي شود 3لگ از  2كاند آپ ) 301ور حذفي، مسابقات به صورت در د

هر دارتي كه قبل از كامل شدن پرتاب از روي براي  .شود كه برروري تخته دارت باقي بماند  امتياز دارت پرتاب شده تنها در صورتي محاسبه مي -

 در نظر گرفته نميشود. امتيازيتخته دارت به زمين بيافتد 

امتياز هر دارت بنا به قسمت امتيازي روي تخته دارت كه با ميله هايي از هم جدا شده اند و دارت پرتاب شده به آن قسمت برخورد كرده  -

 محاسبه خواهد شد 

گيرد و  شود ، اما اين كار فقط پس از اعالن امتياز توسط شخص اعالم كننده صورت مي ارت بواسطه پرتاب كننده جدا ميها از تخته د دارت -

 شود . ثبت مي

 مي شود . اگر ورزشكاري در طي يك راند دارتي را كه برروي تخته دارت است بردارد اجازه پرتاب دوباره آن را ندارد و آن راند كامل در نظر گرفته 

 هر دارتي كه به تخته دارت برخورد كرده و برروي آن نماند را نبايد مجدداً پرتاب كرد . 

 بازيكنان و داور مسابقه بايد پس از هر مسابقه برگه داوري را امضاء و برنده مسابقه را مشخص نمايند

 ري صورت مي گيرد.رسيدگي به اعتراض هاي احتمالي فقط در زمان هر مسابقه و به صورت كتبي توسط كميته داو

 گيرد . ها ، مورد بررسي يا تاييد قرار مي اعتراض در مورد امتياز اعالم شده ، قبل از جدا كردن دارت

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ی مسابقات شنای پسران  و دختران جشنواره نامه آيين  

  شود. برگزار مي ي وزارت علومشنا انجمنمسابقات بر اساس قوانين و مقرارت 

 شود. تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي 

 ماده شامل 6مسابقات در: 

   50 قورباغه  100-آزاد متر100 -پروانهمتر  50-كرال پشت  50- آزاد متر50 -متر قورباغه 

  تواند در هر ماده حضور داشته باشد مينفر شناگر  1از هر دانشکده نيز تنها ،کندماده شرکت  يکتواند در  ميشناگر تنها هر. 

 .تعيين ماده هر فرد در ليست پذيرش اوليه الزامي است و قاب  تغيير نمي باشد 

 .در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود 

  يمها الزامي بوده و ماي بايسات قبال از شاروع هار باازي توساط        براي كليه بازيكنان ت  دانشجويي  شرکت و کارت کارت همراه داشتن

 سرپرست تيم تحويل سرپرست مسابقات شود .

 .کارت بيمه ورزشي دانشجويان  و گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است 

 در تمامي مراحل برگزاري مسابقات الزامي است. )مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي       محل مسابقاتحضور سرپرستان تيم ها در

 بعهده سرپرست تيم مي باشد(

  دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه

 هو نماينده حراست دانشراهاي حاضر

  ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است. نيمحضور دانشجويان پذيرش شده 

 استخر دانشكده تربيت بدني دانشراه تهران، واقع در انتهاي خيابان كارگر شماليمکان : 

 

  نام موسسه/دانشکده /پرديس:....................

  

متر پروانه 50    مترآزاد50    

متر آزاد100    پشتمترکرال 50    

متر قورباغه100    مترقورباغه 50    

 

 ساعت قب  از مسابقه الزامي است 24ارائه اين برگه 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ی مسابقات بدمينتون پسران و دختران جشنواره نامه آيين

 

  شود برگزار مي انجمن بدمينتون وزارت علوم مسابقات طبق قوانين 

 شود. تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي 

 شود مسابقات به صورت انفرادي برگزار مي 

  برگزار مي گرددامتيازي  21 گيم  3گيم از 2مسابقات به صورت 

  شود. برگزار مي 350مسابقات با توپ يونكس پالستيكي 

 به همراه داشته باشند.   ) دامن ورزشي براي دختران(و شورت ورزشي آستين كوتاه دانشجويان بايد راكت و لباس ورزشي شامل تي شرت 

 يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است و تطبيق مدارك پذيرش جهت  حضور دانشجويان 

  در سالن حضور داشته باشند. قرعه کشينفراتي در سيد بندی قرار خواهند گرفت که در زمان 

  رياال باه حسااب اداره     500000دقيقه پس ازپايان مسابقه و)به همراه واريز مبلغ  30مسابقات اعتراض به صورت كتبي تا در طي برگزاري

 توسط نمايندة رسمي تيم يا دانشكده قابل پيريري است. (كل

 .در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود 

 براي كليه بازيكنان تيمها الزامي بوده و ماي بايسات قبال از شاروع هار باازي توساط          دانشجويي  شرکت و کارت کارت ن همراه داشت

 سرپرست تيم تحويل سرپرست مسابقات شود .

 .کارت بيمه ورزشي دانشجويان  و گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است 

  تمامي مراحل برگزاري مسابقات الزامي اسات. )مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي بعهاده        حضور سرپرستان تيم ها در سالن در

 سرپرست تيم مي باشد(

  دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه

 و نماينده حراست دانشراههاي حاضر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه ی مسابقات تنيس روی ميز دختران و پسران جشنواره نامه آيين

 

   مكان برگزاري: سالن شماره يك اداره كل تربيت بدني 

 شود برگزار ميانجمن تنيس روي ميز وزارت علوم  مسابقات طبق قوانين 

  شود. اجرا ميتمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات 

 شود. برگزار ميبه صورت  انفرادي  فقطدر قسمت دختران  انفرادي و  تيمي و به صورتدر قسمت پسران  مسابقات 

  باشد همشكل در مسابقات تيمي لباس بازيكنان مي بايست. 

 ها الزامي است. ها از دور رقابت ها تا زمان حذف آن حضور بازيكنان از آغاز بازي 

  همراه داشتن لباس ورزشي شامل تي شرت آستين كوتاه، شورت ورزشي، كفش ورزشي، راكت شخصي با آرمITTF  الزامي است . )اداره

 گونه مسئوليتي در تأمين راكت براي بازيكنان ندارد(. كل هيچ

  . استفاده از پيراهن به رنگ سفيد و كرم ممنوع است 

  آبي تيره برگزار خواهد شد . و بر روي ميز استانداردمسابقات با توپ 

 يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است و تطبيق مدارك پذيرش جهت  حضور دانشجويان 

  در سالن حضور داشته باشند. قرعه کشينفراتي در سيد بندی قرار خواهند گرفت که در زمان 

 با كميته فني مسابقات خواهد بود در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد 

  رياال باه حسااب اداره     500000دقيقه پس ازپايان مسابقه و)به همراه واريز مبلغ  30در طي برگزاري مسابقات اعتراض به صورت كتبي تا

 توسط نمايندة رسمي تيم يا دانشكده قابل پيريري است. (كل

  توسط  يقبل از شروع هر باز ستيبا يبوده و م يالزام مهايت كنانيباز هيكل يبرا ييکارت شرکت و کارت دانشجوهمراه داشتن

 سرپرست مسابقات شود . ليتحو ميسرپرست ت

 .کارت بيمه ورزشي دانشجويان  و گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است 

   .مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي بعهاده       حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاري مسابقات الزامي اسات(

 سرپرست تيم مي باشد(

  دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه

 و نماينده حراست دانشراههاي حاضر

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه مسابقات شطرنج  تيمي و انفرادی پسران و دختران جشنوارهفني ی  نامه آيين

  هاا الزاماي باوده و ماي بايسات قبال از شاروع هار          باراي كلياه بازيكناان تايم      شلرکت و کلارت دانشلجويي     کلارت  همراه داشتن

 بازي توسط سرپرست تيم تحويل سرپرست مسابقات شود .

 .حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است 

  شرايط خاص، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.در صورت بروز 

    دقيقااه پااس ازپايااان مسااابقه و توسااط نمايناادة رساامي تاايم قاباال     30 در طااي برگاازاري مسااابقات اعتااراض بااه صااورت كتبااي تااا

 پيريري است.

  : ي ممنااوع اساات و در صااورت مشاااهده ازمسااابقه توسااط  هاار بااازيكن يااا هاار تاايم  در هاار يااك از دورهاااي باا    تااركتااذكر مهاام  ،

نماره منفاي باراي آن پارديس، دانشاكده ياا واحاد در نظار گرفتاه خواهاد            10شاود و   حاذف ماي   از جادول  دانشكده ياا واحاد   ،پرديس

 شد .

 ( و تيمي )شود: پسر يك دختر( و  به روش سويسي برگزار مي2مسابقات به صورت انفرادي)دختران و پسران 

 )دختران و پسران بصورت جداگانه(سريع اتمسابقمقررات 

 .بود خواهد حاكم مسابقه اين بر شطرنج جهاني فدراسيون مقررات -

   (شد خواهد تعيين كننده شركت هاي تيم نسبت به دورها تعداد) .شود مي برگزار انفرادي سوايس روش به مسابقات -

 .كرد خواهند شركت مسابقه در انفرادي بصورت ها تيم بازيكنان تمامي -

 خصاوص  ايان  در خااص،  شارايط  در .باشاد  ماي  باازيكن  هار  باراي  حركات  هار  ازاي باه  پااداش  ثانياه  2 عاالوه  باه  دقيقاه  15 ، ها بازي زمان -

 .شد خواهد اتخاذ مسابقات سرداور توسط مقتضي تصميم

 باازيكن  چناد  ياا  دو چنانچاه  و شاد  خواهاد  تعياين  مساابقه  درپاياان  باازيكن  هار  توساط  شاده  كساب  امتياازات  مجماوع  اسااس  بر بندي رده -

 :شد خواهد استفاده اولويت ترتيب به زير شرح به امتياز شكستن روش از آنها رتبه تعيين براي باشند كرده كسب يكسان امتيازات

  هولز بوخ مجموع (د    بيشتر برد تعداد (ج     هولز بوخ (ب   مستقيم رويارويي (الف

 ات تيميمسابقمقررات 

 .شود مي اعمال مسابقات در شطرنج( المللي بين )فدراسيونفيده قوانين ليهك -1

 .شد( خواهد تعيين كننده شركت هاي تيم نسبت به دورها )تعداد شود مي برگزار تيمي سوايس روش به مسابقات -2

 مااده  ايان  در پرداخت.)شاركت  خواهناد  رقابات  باه  مياز  ساه  روي بار  كاه  باود  خواهاد  (دختار  ياك  و پسار  بازيكن)دو سه از متشكل تيم هر -3

 (شد. خواهد منظور باخت غااب، بازيكن براي و است مجاز نيز بازيكن 2 با

 خواهاد  ماالك  مساابقه،  دورهااي  تماامي  باراي  تركياب  ايان  و شاد  خواهاد  اراااه  سارداور  باه  مساابقات  ابتاداي  در هاا  تايم  اصالي  ارناج  تبصره:

 كرد. خواهند بازي سه ميز روي بر دختر بازيكن و دو و يك ميزهاي روي بر پسر بازيكنان بود.

 شد. خواهد برگزار حركت هر ازاي به پاداش ثانيه دو با دقيقه 15 زماني كنترل با مسابقات -4

 باراي  باشاند  غاياب  تيماي  از بيشاتر  ياا  باازيكن  2 كاه  صاورتي  در اسات.  الزاماي  مساابقه  شاروع  باراي  تايم  هار   از بازيكن دو حداقل حضور -5

 شد. خواهد منظور تيمي باخت نتيجه،

 .شود مي تعيين مسابقات پايان در Point) (Game شده كسب امتيازات مجموع اساس بر ها تيم بندي رده -6

 : شد خواهد استفاده زير شرح به امتياز شكستن روش از تيم، چند يا دو تساوي صورت در    

     تيمي برگر – ج              مستقيم ديدار -ب   Point) (Match مسابقه امتياز  الف( 

 



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه فرنگي  پسران جشنواره -ی مسابقات کشتي آزاد نامه آيين

 

  شود. برگزار ميوزارت علوم  كشتي  انجمنمسابقات طبق قوانين رسمي 

 شود. تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي 

  شود. انفرادي برگزار ميمسابقات فقط به صورت 

  شود. كيلو برگزار مي 125و  97 ،92، 86، 79، 74، 70، 65، 61، 57وزن  10مسابقات آزاد  در 

 شود. برگزار مي  97،130،  87،  82، 77،  72 ،67، 63، 60، 55وزن  10مسابقات فرنري  در 

  شود.   ارفاقِ وزن برگزار مي بدونمسابقات 

  تواند حضور داشته باشد. نفر شركت كننده مي 1در هر وزن از هر دانشكده 

 هر ورزشكار فقط حق شركت در يكي از مسابقات فرنري يا آزاد را دارد 

 شود   پس از اتمام زمان وزن كشي به هيچ عنوان از ورزشكاران غايب پذيرش نمي 

 . در زمان وزن کشي همراه داشتن کارت دانشجويي الزامي است 

  ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد بود.در صورت بروز شرايط خاص 

  رياال باه حسااب اداره     500000دقيقه پس ازپايان مسابقه و)به همراه واريز مبلغ  30در طي برگزاري مسابقات اعتراض به صورت كتبي تا

 توسط نمايندة رسمي تيم يا دانشكده قابل پيريري است. (كل

  براي كليه بازيكنان تيمها الزامي بوده و ماي بايسات قبال از شاروع هار باازي توساط          دانشجويي  و کارت  شرکتکارت همراه داشتن

 سرپرست تيم تحويل سرپرست مسابقات شود .

 .کارت بيمه ورزشي دانشجويان  و گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است 

  برگزاري مسابقات الزامي اسات. )مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي بعهاده        حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل

 سرپرست تيم مي باشد(

  دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه

 و نماينده حراست دانشراههاي حاضر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه جشنوارهو پسران  ميداني دختران و مسابقات دوی  نامه آيين

 

  شود برگزار مي وزارت علوم دووميداني انجمن مسابقات طبق قوانين و مقررات. 

 شود. تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي 

  الزامي است. براي دختران(و پوشش سر  بلند تا باالي زانو ،دار  آستينپيراهن   -بلند ) شلوار ورزشي لباس همراه داشتن 

  د.شو برگزار ميو پرتاب وزنه   ، پرش طول متر 1500متر،  400،  متر، 100ي ماده 5مسابقات در 

 .تعيين ماده هر فرد در ليست پذيرش اوليه الزامي است و قابل تغيير نمي باشد 

  د.كنماده شركت  بقات يكمساتواند در  مي ورزشكار تنهاهر 

  واند در هر ماده حضور داشته باشدت نفر ورزشكار مي 1از هر دانشكده نيز، تنها 

 .حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است 

 بود. در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فني مسابقات خواهد 

  ريال باه   500000)به همراه واريز مبلغ  اعالم رسمي نتيجه آن ماده از دقيقه پس 30در طي برگزاري مسابقات اعتراض به صورت كتبي تا

 توسط نمايندة رسمي تيم يا دانشكده قابل پيريري است. (حساب اداره كل

  براي كليه بازيكنان تيمها الزامي بوده و ماي بايسات قبال از شاروع هار باازي توساط          دانشجويي  شرکت و کارت کارت همراه داشتن

 سرپرست تيم تحويل سرپرست مسابقات شود .

 .کارت بيمه ورزشي دانشجويان  و گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است 

  در تمامي مراحل برگزاري مسابقات الزامي اسات. )مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي        محل مسابقهحضور سرپرستان تيم ها در

 بعهده سرپرست تيم مي باشد(

  نفر مربي يا سرپرسات تايم    يك يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه

 هو نماينده حراست دانشراهاي حاضر

   

 
 

 
 

  نام موسسه/دانشکده /پرديس:....................   

  

 شماره تماس نام ورزشکار ماده شماره تماس نام ورزشکار ماده

    پرش طول    متر100

  پرتاب وزنه    متر 400
 

      متر 1500

 

 ساعت قب  از مسابقه الزامي است 24ارائه اين ليست 

 

 

 

 

 

 



 

 ی ورزشي دانشجويان دانشگاه تکواندو  پسران  و دختران جشنواره ی مسابقات نامه آيين

 

  شود. برگزار مي  انجمن تكواندو وزارت علوممسابقات طبق قوانين رسمي 

 شود. تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي 

 شود. مسابقات فقط به صورت انفرادي برگزار مي 

   .همراه داشتن كاله، هوگو و ساير لوازم ايمني ) ساعدوساق بند، لثه وكاپ( براي بازيكنان الزامي است 

  گردد. اي  برگزار مي +   و  در سه راند دو دقيقه87،  -87،  -80،  -74،  -68،  -63،  -58،  -54وزن  8مسابقات پسران  در 

 .وزن كشي بدون لباس انجام خواهد شد 

 شود اي  برگزار مي +  و در سه راند دو دقيقه73،  -73،  -67،  -62،  -57،  -53،  -49،  -46وزن    8ان  در مسابقات دختر 

 شود.   برگزار مي سالن شماره يک  اداره ک  تربيت بدنيگرم ارفاق در  200وزن کشي با                         

  داشته باشد.تواند حضور  نفر ورزشكار مي 1در هر وزن از هر دانشكده 

  الزامي است . مسابقات  و کارت شرکت کارت دانشجوييهمراه داشتن وساير مراحل مسابقات در زمان وزن كشي 

 بلرای   يا هيات های تکواندو  استان ها  برای شرکت در مسابقه بازيکن بايد حداق  دارای کمربند قرمز بوده و حکم فدراسيون

در غيلر ايلن صلورت از شلرکت آن فلرد      به همراه داشلته باشلد  در زمان وزن کشي و زمان مسابقات بايد کمربند مذکور را 

 جلوگيری به عم  خواهد آمد.

 .حضور دانشجويان پذيرش شده يك ساعت قبل از شروع مسابقات در محل مسابقه الزامي است 

 ي مسابقات خواهد بود.در صورت بروز شرايط خاص ، اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با كميته فن 

 .کارت بيمه ورزشي دانشجويان  و گواهي سالمت پزشک برای حضور در مسابقات الزامي است 

         حضور سرپرستان تيم ها در سالن در تمامي مراحل برگزاري مسابقات الزامي اسات. )مسائوليت كنتارل هرگوناه مسااال انضاباطي بعهاده

 سرپرست تيم مي باشد(

  دو نفر مربي ياا سرپرسات تايم     يك نفر از تيم داوري -سرپرست فني –اعضاي كميته فني  وانضباطي عبارتند از : مسئول برگزاري مسابقه

 و نماينده حراست دانشراههاي حاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جشنواره ورزشي درون دانشگاهي پسراندختران و آيين نامه مسابقات کاراته 

 

 خواهد شد.اجرا ،  جشنواره در اين مسابقاتمامي قوانين عمومي ت 

o   در ليسات   آنهاا اساامي  سابكهايي كاه    فقاط در كوميتاه و بخاش كاتاا     بخاش  در مطاابق باا قاوانين داوري جهااني    اين مساابقات

 .مي باشد برگزار مي گردد KWFفدارسيون جهاني

 ارائه حکم کمربند برای شرکت در مسابقات الزامي مي باشد. 

  خواهد شد.مشكي برگزار  -قهوه ايدر رده كمربندهاي مسابقه در دو بخش كاتا و كوميته انفرادي و 

o ورزشكاران داراي كمربندهاي پايينتر در صورت ارااه تعهد كتبي مي توانند در مسابقات حضور يابند. 

    ( 55كيلاااوگرم( و در بخاااش آقاياااان در اوزان )  + 68و  -68،  -61،  -55، -50اوزان كوميتاااه انفااارادي،در بخاااش باااانوان اوزان- ،

 .+ كيلوگرم( خواهد بود84و  -84، -75، -67، -60

o .براي اين مسابقات ، يك كيلوگرم ارفاق وزني در نظر گرفته خواهد شد 

o .هر فردي موظف است طبق ليست اعالم شده از طرف دانشكده، در وزن مربوطه شركت نمايد 

o  برخااي اوزان ادغااام  در يكااي از اوزان طبااق آمااار و حضااور شااركت كنناادگان   نرساايدن تعااداد نفاارات  درصااورت بااه حااد نصاااب ،

 خواهند شد.

         بخااش كاتااا طبااق اسااامي كاتاهاااي اسااتاندارد هاار ساابك و طبااق جااداول فدراساايون جهاااني و بصااورت كااامال اختياااري اساات و

 اجباري نخواهد بود.

 باشند. و وسايل محافظتي و طبق استانداردهاي فدارسيون جهاني مي كنندگان موظف به استفاده از لباس شركت ي كليه 

o بايساات از لااوازم و وسااايل ايمنااي )محااافظتي(   مسااابقه دهناادگان بخااش كوميتااه در زمااان اجااراي مسااابقه خااود، مااي    ي كليااه

، محااافظ باااال زي و قرمااهاااي اسااتاندارد، كمربنااد آباا اسااتاندارد و مااورد تاايااد فدراساايون جهاااني شااامل لباااس كاراتااه ساافيد بااا اناادازه

تواننااد از محااافظ  ساااق بنااد )آبااي و قرمااز( ، اسااتفاده نماينااد. ضاامنا بااانوان مااي –روكااش پااا  -تنااه، محااافظ لثااه و دناادان، دسااتكش 

 مخصوص، استفاده كنند سينهء 

o .ساق بند و روكش پا نبايد يك تكه باشند 

o ده مساابقه دهناده ياا دانشاكده اعازام كنناده باوده و مسائولين         لاوازم ايمناي يااد شا     شود مسئوليت تهياه و تاامين كلياهء    يادآور مي

از شااركت مسااابقه دهناادگان باادون وسااايل ايمنااي در  و  برگاازاري و ميزبانااان مسااابقات هيچرونااه مساائوليتي در اياان رابطااه ندارنااد  

 مسابقات، جلوگيري به عمل خواهد آمد.

  خواهد بود.در طي برگزاري مسابقات اعتراض به صورت كتبي و توسط مربي و يا سرپرست رسمي تيم يا دانشكده قابل پيريري 

  در طي برگزاري مسابقات در صورت بروز شرايط خاص يا مشكالت انضباطي مسئول برگزاري با مشورت سرپرست فني و مسئول كل

 .سرپرستان تيم ها رسيده باشد ي نمايد كه بايد صورتجلسة آن به امضاي همةاجرايي مي تواند اقدام به تغيير شرايط فن

  براي كليه بازيكنان تيمها الزامي بوده و ماي بايسات قبال از شاروع هار باازي توساط          دانشجويي  شرکت و کارت کارت همراه داشتن

 سرپرست تيم تحويل سرپرست مسابقات شود .

 است. يحضور در مسابقات الزام يسالمت پزشك برا يو گواه  انيدانشجو يورزش مهيب كارت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جشنواره ورزشي درون دانشگاهي پسراندختران و  مسابقات تیراندازی آیین نامه

 
 .تمامي قوانين عمومي جشنواره در اين مسابقات اجرا مي گردد 

مطابق قوانین فدراسیون تیرا ندازی برگزار می  متر 10بادی استاندارد  و تپانچه و در رشته تفنگ بادی انفرادی مسابقات به صورت -1

 گردد.

 8 در مجموع نفر تپانچه( 2نفر تفنگ و  2)نفر دختر4و  نفرتپانچه( 2نفر تفنگ،  2)نفر پسر4 می تواند  دانشکده /پردیس/موسسههر -2

 .ورزشکار به مسابقات اعزام نمایند به عنوان نفر

تیم خود را یک هفته قبل از شروع مسابقه جهت هماهنگی با هردانشکده /پردیس/موسسه موظف است اعضای  -3

 سالن برگزاری به این اداره کل معرفی نماید.

 نفراتی می توانند در مسابقات شرکت نمایند که با اصول اولیه تیراندازی آشنایی داشته باشند. -

 حضور داشته باشنددقیقه قبل از راند مسابقاتی شان در محل برگزاری مسابقه  30تیم ها موظفند 

 کمیته فنی متشکل از مسئول برگزاری مسابقات و هیئت داوری می باشد. -1

دقیقه پس از برگزاری مسابقه می بایست اعتراض خود را به  30مربی یا سرپرست تیم ظرف  در صورت اعتراض به نتیجه مسابقات، -2

 صورت مکتوب به مسئول برگزاری اعالم نماید.

 ریال می باشد که در صورت تایید اعتراض مبلغ به مسئول مربوطه عودت داده خواهد شد. 000/500هزینه بررسی اعتراض  -3

 به عهده تیم ها می باشد.حتی المقدور ، لباس و ساچمه  حتامین تجهیزات اعم از : سال -4

براي كليه بازيكنان تيمها الزامي بوده و مي بايست قبل از شاروع هار باازي      دانشجويي  شرکت و کارت کارت همراه داشتن  -5

 توسط سرپرست تيم تحويل سرپرست مسابقات شود .

 

 است. يحضور در مسابقات الزام يسالمت پزشك برا يو گواه  انيدانشجو يورزش مهيب كارت -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


