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جشنواره ورزش چهارمین المپیاد ورزش همگانی و  های ورزشی بهدستورالعمل اعزام کاروان

 ها و موسسات آموزش عالی کشوردانشجویان دانشگاه همگانی)استانی(

 :شرکت راهنمای عمومی (1

 استشده تعیین  رشتههر مقررات فنی طبق  ،تعداد نفرات شرکت کننده هر دانشگاه.  

 شودمی ر رشته بر اساس قوانین و مقررات ارسالی برگزارمسابقات ه.  

        ،دانشجویان شرجت کش ددجدرشدلشایادهندوجنش شششششبر اسااس تمامیمات متهااه او ساور شاورار فنای

اسااتانی  رحااق شاارکت در اواان دوره او روواادادها مسججناتنقشرمتمججننرشسرتارججتطش شمد(تجج شاط 

  .را نهواهند داشت و المپیاد

 نفاره،   ساه  نفاره، بسابتبا    چهاار  والیباا  )وروشای   هاار در رشاته )تای(    وک نماوناده تواند می هر دانشگاه

باه    مهاارتی، دارت و هنادو و   سان   ونای، هفات   جسامانی، طناا    ، فروزبای، مماادگی   کوچک گل)فوتبا 

منااوب بااه  وروش همگااانی المپیااادچهااارمین  شاارکت در. نماوااد اعاازا اسااتانی  وروش همگااانی جشاانواره

  بود.کسب سهمیه خواهد 

 شرکت نماود وروشی رشته وکتواند در میصرفا  هر دانشجو.  

 ش جن لشششیبجن ش باه  م اب   باواد  المپیااد  در کنندگان شرکت ک یه  بار  کاه  باشاند  وروشای  متحدالشابل  اجن

  .باشد شده درج مربوطه دانشگاه و مر  نا  من رور

       رار دختاران مااابق باا    و با  باشاد مای  لباس وروشباران شاامل ویاراهن، شا وار، کفاج و جاورا  وروشای

عباا  بااه هاامیمه  مااانتو شاا وار وروشاای و مقنعااه) باشاادماای لباااس ممااو  فدراساایون وروش همگااانی

  .باشد می

 باشدمی داشتن کارت بیمه و گواهی سالمت برار همه وروشباران الزامی.  
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 رشته های ورزشی فنی تمقررا (2
شسه نفرهمقررات فنی رشته بسکتبال ش(2-1

 گردد به استثناء موارد وور:فدراسیون برگزار می 3به 3باور ابقات طبق قوانین و مقررات رسمیک یه مس

 :مسنات شتیپش شزمهنش 1شمندر

 و منااطق  و خااوب  ک یاه  رسا(  رعاوات  باا  55*51 ابعااد  باا  ومینای  در واا  و بسابتبا   ومین نیمه در باور -

  .شودمی انجا  قهح  وک با و بسبتبا  قانونی رهاومین no charge داوره نی(

  .شودمی انجا  6 ساوز توپ با مسابقات -

 :انزاکدن شتعدادش شتهم ش2شمندر

  .باشدو وک مربی   ذخیره نفر وک و ومین داخل نفر 3) باووبن 4 حداکثرشامل  تواندمی تی( هر -

  .دارند حضور تماشاچیان جاوگاه در تی( مربی -

 :انزطشدا لا ش 3شمندر

  .باشندمی نگهداران وقت و منشی عنوان به میز داور سه و ومین داخل در داور دو -

 :انزطشرت ع ش4شمندر

  .نماوندمی گر  باور برار ح قه وک رور را خودشان همزمان تی( دو هر -

 تواناد مای  باشاد،  برناده  سابه  ورتاا   در کاه  تیمای  .شاود مای  مشاه   سابه  انداختن باال با توپ مالبیت -

  .کند انتها  اهافی وقت در نیاو درصورت وا وربا شروع برار وا را توپ مالبیت

 مهااج(  باه  ماداف   واار  توسا   تاوپ  ورتاا   باا  و ح قاه  روبارور  و قاوس  او باالتر قد  وک حداقل او باور -

  .شودمی مغاو

 :امتهنزدورش 5شمندر

  .بود خواهد امتیاو 5 دارار داوره، نی( داخل شوت هر -

  .بود خواهد امتیاو 2 دارار داوره، نی( وشت او شوت هر -

  .داشت خواهد امتیاو 5 مواد هارورتا  در موفق گل هر -

 ش:مسنات شزمن  ش6مندر

 مارده  تاوپ  کاه  وماانی  در واا  و مواد هاار ورتاا   هنگاا   .اسات  اردقیقاه  8 وقات  واک  شاامل  باور ومان -

 کاار ه با  شاروع  مجاددا   شاود،  گرفتاه  اختیاار  در مهااج(  توسا   تاوپ  کاه  وماانی  و متوقف سنجومان باشد

  .شد واهدخ

ش

ش
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 :خ(نونش 7شمندر

 خااار  اسااس  بار  باووبناان  ولای  محاسابه  انفارادر  خااهاار  مجماوع  اساس بر و خاا 6 تیمی خااهار -

  .شوندنمی محرو  شهمی

 تاوپ  مالبیات  مواد، ورتاا  2 بار  عاالوه  دها(  خااار  او و مواد ورتاا   2 نها(  و هشت( و هفت( خااهار به -

  .گیردمی تع ق نیز

 :کدن انزاشیبن  ش8شمندر

 تیاره ) وروشای واا شا وار    شاورت  و دار شاماره  کااور  واا  ویاراهن  دست دو داشتن مسابقه، برگزارر ومان در -

  .است الزامی تی( باووبنان ک یه برار  روشن و

  .هستند بسبتبا  فدراسیون شدۀ تائید حجا  با لباس ووشیدن به م ز  دختران: تبمره -

 :مسنات شرت عشاتاطشتهمشتت هب ش9شمندر

  .است نفر 3 ومین داخل در تی( "اص ی باووبنان"ترکیب مسابقه، شروع ومان در -

 تای(  "اصا ی  باووبناان " ترکیاب  واا  نشاود  حاهار  تای(  چنانچاه  مساابقه،  شاروع  برار شده تعیین ومان در -

 اعاال   فنای  باخات  خااطی  تای(  بارار  دقیقاه،  51 وماان  مادت  او بعاد  و شودنمی مغاو مسابقه نباشد، کامل

  .شد خواهد ثبت جدو  در 2-1 امتیاو و شده

 کاه  اسات  مجااو  بااووبن،  5 تاا  دلیال  هار  باه  تای(  "اصا ی  باووبناان " تعاداد  کاهج مسابقه، شروع او بعد -

  .شودمی ه( اهافی وقت شامل قانون اون

  .شد خواهد ثبت تی( برار فنی باخت کند، ترک را ومین باور خاتمه او قبل تیمی اگر -

 :تعیاضش 11شمندر

 نیماه  خا   وشات  ذخیاره  بااووبن  .باود  خواهاد  اجارا  قابال  تاوپ  شدن مرده ومان در تی( ره برار تعووض -

 شاود مای  خاارج  وماین  او کاه  نفارر  باا  تمااس  باا  و شاده  مساتقر  ح قاه  روبارور  شادۀ  مشاه   خا   وا

  .داد خواهد انجا  را تعووض

  .است نامحدود مسابقه هر در باووبنان تعووض تعداد -

 :انزطشاتندرش 11شمندر

  .بود خواهد باور برنده باشد داشته را امتیاو بیشترون قانونی وقت واوان در که تی( هر -

 اعااال  مساابقه  برناده  و متوقاف  باااور برساد،  15 باه  تیمای  امتیااو  قااانونی، وقات  واواان  او قبال  چنانچاه  -

  .شودمی

 2 ناولای  کاه  تیمای  و شاده  دنباا   اهاافی  وقات  در بااور  شاوند،  مسااور  تی( دو قانونی وقت واوان تا اگر -

  .بود خواهد باور برنده کند، کسب را امتیاو
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 :ارتتاحکشزمن ش 12شمندر

  .کند درخواست تواندمی توپ شدن مرده ومان در را ار ثانیه 31 استراحت ومان وک تی( هر -

  .است دقیقه 5  تساور صورت در) اهافی وقت شروع و قانونی وقت اتما  بین ومانی فاص ه -

 :تیپشمنیکهکش 13شمندر -

 باه  تاوپ  مالبیات  من، او وا   .باشاد  من مالاک  ثانیاه  52 او بایج  تواناد نمای  تاوپ،  دروافت او بعد تی( هر -

  .شد خواهد داده مقابل تی(

  .شود دفاع نباود no charge درمناقه ح قه او روباند او بعد توپ مالک -

 :تیپشانشانزطشا شمتایطشمیالدشاتخرش 14شمندر

 خواهاد  داده ماداف   بااووبن  باه  تاوپ  ، تاوپ  تمااحب  بارار  بااووبن  دو کشامبج ) با  جامپ وهعیت در -

  .شد

 اداماه  را بااور  بعاد  و رساانده  داواره  نای(  وشات  باه  ابتادا  را تاوپ  باود کرد روباند را توپ مداف ، باووبن اگر -

  .گرددمی رعاوت مورد نیزاون رفته دست او توپ وا دودر توپ برار .دهد

  .گیردمی قرار قوس باالر و مداف  روبرور حتما مجدد شروع برار حم ه باووبن -

تممی( گیرر در موارد وایج بینای نشاده بار عهاده کمیتاه فنای شاامل رئای  انجمان، سرورسات فنای              -

   خواهد بود. هامسابقات، وک داور منتهب و دو نفر او مربیان )منتهب تی(

 

 نفره 4( مقررات فنی رشته والیبال 2-2

 گردد به استثناء موارد وور:برگزار می والیبا  می فدراسیونک یه مسابقات طبق قوانین و مقررات رس

شزمهن:ش 1شمندر

متاار و باارار  9×56 دختججتا طااو  و عااری ومااین باارار مسااابقات   شاابل، مسااتایل باااور ومااین -

  .باشدمرشمترش9×58 پستا شمسابقات

شانزاکدن :شتعدادش شتهمش 2شمندر

  .باشدو وک مربی   یرهذخ نفر 3 و ومین داخل نفر 4) باووبن 7 شامل تی( هر -

شمسنات :شرت عشاتاطشتهمش شتت هب3مندرش

  .است نفر 4 ومین داخل در تی( "اص ی باووبنان" ترکیب مسابقه، شروع ومان در -

  .شودمی امتیاو برگزار 51ست و هر ست  3ست او  2مسابقات به صورت  -
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 کامال  "اصا ی  باووبناان " کیاب تر واا  نشاود  حاهار  تای(  چنانچاه  مسابقه، شروع برار شده تعیین ومان در -

 مساابقه  و شاده  اعاال   نااق   خااطی  تای(  دقیقاه،  51 وماان  مادت  او بعاد  و شاود نمی مغاو مسابقه نباشد،

  .باخت خواهد 51-1 را ست هر و 2-1 را

 را مساابقه  ورود، امتنااع  بااور  اداماه  واا  شاروع  او تیمای  چنانچاه  من، جرواان  در واا  مسابقه شروع ومان در -

  .باخت خواهد 51-1 را ست هر و 1-2

شتعیاض:ش 4شمندر

 واک ) دور واک  فقا   بااووبن  هار  کاه  طاورر  دهاد  انجاا   تعاووض  4 حداکثر تواندمی ست هر در تی( هر -

  .شود تعووض تواندمی  برعب  وا خروج وک و ورود

 او تواناد مای  تای(  باشاد،  داده انجاا   را خاود  تعاووض  4 نیاز  تای(  و شاود  ممدو  باووبن وک کهصورتی در -

  .ندارد را ومین به ورود حق باور واوان تا ممدو  باووبن ولی کند استفاده استثنائی وضتعو

 تعاووض  شاده،  جروماه  حرواف  باه  امتیااو  و ساروو   دادن باا  دهاد  انجاا   غیرقاانونی  تعاووض  تیمای  اگر -

 واا برجاا   حرواف  امتیااوات  .شاد  خواهاد  حاا   اسات  کارده  کساب  خااا  وقوع او بعد که یاتامتیاو و اصالح

  .ندمامی

شرت اس:ش شچتخششنفتاق،شتتتهبشآزاد،شانزاکنش 5شمندر

 وهااعیت مواد، باااووبن بااه مربااوب قااوانین نفاار، 4 بااه تاای( نفاارات کاااهج دلیاال بااه مسااابقات اواان در -

  .است منتفی باووبنان چرخج و  تی( مراوج) ومین درون باووبنان قرارگرفتن

  .است اختیارر تی( هر برار او  دور رد سروو  وننده چهارمین تا اولین تعیین ست، هر شروع با -

  .شود انجا  او  دور ترتیب اساس بر باود ست، همان واوان تا و ادامه در سروو  ودن ترتیب -

 داده حرواف  تای(  باه  مربوطاه،  امتیااو  و ساروو   شاده،  محساو   خااا  ترتیاب  اوان  او خارج سروو  ودن -

  .شد خواهد

شارتتاحک:شزمن ش 6شمندر

  .کند درخواست ثانیه 31 مدت به استراحت وقت 2 تواندمی تی( ره ها،ست او وک هر در -

  .است دقیقه 3 ست هر بین ومانی فاص ه -

شمسنات :ش شرکشاتد ش 7شمندر

 مورد، دسااتبااه اخااتال  امتیاااو 2 حااداقل بااا را 51 امتیاااو وودتاار کااه تیماای هاار دو  و او  رهاااساات در -

  .بود خواهد ست برنده

  .وافت خواهد ادامه اختال ، امتیاو 2 به رسیدن تا رباو ،54 – 54 تساور صورت در -

  .شود برنده را ست 2 که است تیمی مسابقه برنده -

  .شد خواهد برگزار برنده تی( تعیین برار سو  ست شوند، برنده ست وک هاتی( او وک هر چنانچه -
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 ساات برنااده ،مورد بدساات اخااتال  امتیاااو 2 حااداقل بااا را 51 امتیاااو وودتاار کااه تیماای هاار سااو  ساات در -

  .بود خواهد

  .وافت خواهد ادامه اختال ، امتیاو 2 به رسیدن تا باور ، 54 – 54 تساور صورت در سو  ست در -

شامتهنز:ش 8شمندر

شاود، ابتادا بار اسااس امتیااوات و      مای  در مرح ه مقدماتی که باه صاورت دوره ار برگازار    هارده بندر تی( -

 بارد  رهاا واوئن  نسابت  اسااس  بار  نهاوات  دره و باختاه و  ر بارد هادر صورت تساور بر اساس نسبت ست

 .بود خواهد باخت و

  .امتیاو و به تی( باونده وک امتیاو تع ق خواهد گرفت 2در مرح ه مقدماتی، به تی( برنده  -

امتیاااور تع ااق  در صااورت عااد  حضااور، ناااق  بااودن تاای( و وااا تاارک ومااین مسااابقه بااه تاای( باونااده   -

  .گیردنمی

، در صاورت عاد  حضاور واک تای( در اداماه مساابقات، چنانچاه اوان انمارا  در رده           در مرح ه مقادماتی  -

  .گرددر ذونف  حا  میهابندر گروه تاثیرگاار باشد، نتیجه باور اون تی( در مقابل تی(

  .در مرح ه حافی، بر اساس ماده هفت، تی( برنده به دور بعد صعود خواهد کرد -

بار عهاده کمیتاه فنای شاامل رئای  انجمان، سرورسات فنای          تممی( گیرر در موارد وایج بینای نشاده     -

  .  خواهد بودهامسابقات، وک داور منتهب و دو نفر او مربیان )منتهب تی(

ش

 ک() گل کوچ( مقررات فنی رشته فوتبال2-3

 ذواال قاارار بااه فوتسااا  ماااابق مقااررات و قااوانینو  فوتبااا  فدراساایون مقااررات مخاارون طبااق مسااابقات

  استثناء موارد وور: به شد خواهد برگزار

شانزاکدن :شتعدادش شتهمش 1شمندر

  .باشدمیو وک مربی  ذخیره  نفر 5 وا2 و اص ی نفر 3) باووبن نفر 1او  متشبل تی( هر -

 باااور جروااان در باااووبن سااه او وباای و ناادارد وجااود بااان درواوه مسااابقات او نااوع اواان در -

 حاق ندارناد   گیرناد مای  قارار  درواوه داخال  در کاه  )باووبناان  گیرناد  قرار درواوه درون در توانندمی

 محسااو  ونااالتی جرومااه مناقااه داخاال در بیاوااد بوجااود برخااورد اگاار بزننااد تااوپ بااه دساات بااا

  .گرددمی

  آ  :شااعندش شساندازرشانزطشزمهنشمشخصنق ش2مندرش

 .باشاد  شاده  طراحای  متار  51*21ابعااد  و اناداوه  باا  و مساتایل  صاورت  باه  باوستمی باور ومین -

 دارار نیاز  نیماه  هار  و تقسای(  متار  51 متارا   باا  ربرابا  نیماه  دو به فرهی خ  وک با باور ومین
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 او متارر  و نای(  واک  فاصا ه  باا  جروماه  محوطاه  سااختن  مشاه   بارار  دوگار  فرهی خ  وک

  .باشدمی درواوه خ 

 درواوه تیارک  دو نماب  مساابقه  وماین  عرهای  خا   سا  و در باوسات مای  هاا درواوه :وندل ازر -

 .گردناد مای  متمال  افقای  تیارک  واک  باه  و گرفتاه  قارار  مرکاز  نقااه  او وبساانی  فاصا ه  به نیز

 ساانتی  71وماین  ساا   تاا  افقای  تیارک  فاصا ه  و متار  واک  باوسات می تیرک عمودر فاص ه دو

  .باشد متر

  .شودمی برگزار فوتسا  3شماره  توپ با مسابقات اون :تیپشمشخصنق ش3مندرش

 بااروو ومینااه کااه ووااورمالت هرگونااه او اسااتفاده همچنااین و غیرهاارورر وساااول او اسااتفادهش:امدهججک ش4مججندرش

  .باشدمی ممنوع نماود، فراه( را باووبنان دودگی مسیب

شش:مسنات شمدق ش5مندرش

  .باشدمی روان را دقیقه 51ومان دومسابقه  مدت -

  .گرددمی اعال  و تعیین دقیقه سه نیمه، دو بین استراحت تبمره: ومان

 کاه  نماوناد  درخواسات  ار دقیقاه  واک  اوت تااو(  واک  نیماه  هار  در توانندمی هاتی( :ا قشمتنا -

ک یاه   در قاانونی  وقات  اتماا   بعاد او  شاود  داده اطاالع  نگهادار  وقت به مراتب باود صورت اون در

 نظار  در اهاافی  وقات  و باوده  میادان  برتار  تای(  کنناده  دو   تعیاین  )نوع ونالتی هربات مسابقات،

  .ونالتی  سه تی( شد )هر دنهواه گرفته

شانزط:شنحیرش 6شمندر

  .گرددمی شروع ومین وس  او باور گل هر او بعد -

 داشااته فاصاا ه متاار سااهتااوپ  وننااده او باووبنااان ،مجاادد شااروع و کرناار و اوت ودن ومااان در -

  .باشند

  .شودمی شروع وا هربه با درواوه کنار او درواوه اوت -

 انجاا   را بااور  واک  حتای  تیمای  اگار  شاود مای  برگازار  ار دوره صاورت  باه  وی کاه هاا بااور در  -

 غیاار اواان در .واااورد انجااا  باااور من باوااد الزامااا باشااد تاااثیرگزار مسااابقات نتیجااه در و ندهااد

  .گرددمی حا  مسابقات جدو  او صورت

  .باشدمی فوتسا  مانند هاباور اون در کارت دادن :ون نلقشانزط  7مندرش

 دو  نوع ونالتی هربه    او  نوع ونالتی الف هربه :پدنیترشنقضتاشانیاع ش8مندرش

 خااطی  تای(  باووبناان  او نفار  واک  هاربه وناالتی،   ناوع  اوان  در ا ل:شنجیعششپدنیترشضتا شایف  -

ودن من فاصاا ه  هااربه محاال .گیااردماای قاارار درواوه درون در حرکاات باادون و ثاباات بمااورت
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 .اساات شااده نمااب ومااین کنااار در (واارچ بااا کااه فرهاای نقاااه در و درواوه خاا  متاارر او 1/5

 شود عبارتنداو:می او  نوع ونالتی هربه ودنمنجر به  خااهاوی که

  درواوه خ  او مترر 1/5 فاص ه وعنی جرومه محوطه در دست با توپ برخورد -

 مترر 1/5 جرومه و فنی محوطه در خاا -

  .شود درواوه به توپ رفتن مان  که ار گونه به درواوه کردن جا جابه -

 او هااربه ونناادهباااووبن  وسااران مسااابقات در نااوع هااربه ونااالتی، اواان در د م:شنججیعشپدججنیترش شضججتا ب

 شاوت تای( مقابال    باان  درواوه بادون  درواوه سامت  باه  را تاوپ  خاودر  درواوه متارر  1/5 جرومه محوطه نقاه

 سامت  باه   متارر  51وماین )فاصا ه    میاانی  نقااه  او هاربه  دختاران بااووبن ونناده    در مساابقات  و نماوناد می

 شاود مای  دو  ناوع  وناالتی  هاربه  ودن باه  منجار  کاه  خااهااوی  .کنناد می شوتتی( مقابل  درواوه بدون درواوه

 :عبارتنداو

  .نباشد مع و  برنده و شده تما  مسابقه قانونی وقت که درصورتی -

 داور ساور  او خااا  1او  بایج  بااور  وقات  در هاا تای(  او هرواک  خااهاار  تعاداد  کاه  صورتی در -

  .باشدمی دو  نقاه رور او ونالتی هربات ک یهشود،  اعال 

ش

 مقررات فنی رشته هندپلو ( 2-4

ش:انزطش زمهن1مندرش

. گاردد مای  برگازار  اساتهر  عماق  کا(  قسامت  در عاری  برگازارر  محال  شاراو   طبق مسابقات -

. شاود مای  مشاه   عاری  در عماق  کا(  قسامت  بیارون  وا دوواره رور بر عالمتی با ومین نیمه

  5)شبل
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 کااه باشاادماای عمیااق قساامت محاادوده خاا  و اسااتهر کنااارر رهااالبااه ومااین محاادوده: تبمااره

  .وابدمی ادامه باور ومین، داخله ب برگشت و هامن به توپ برخورد درصورت

  :تهمشتت هب ش2مندرش

 نفاارات و م  داخاال باااووبن 4 کااه اساات باااووبن 1 حااداکثر و مرباای وااک او مرکااب تاای( هاار -

 باه  شاده  تعبیاه  محال  و م  بیارون  درکاه   ذخیاره  نفارات  جازو  باووبناان وک او  و هستند اص ی

  .گرفت خواهند قرار مربی همراه

  :انزطشتیپش شانزطشزمن   3مندر

  .شودمی برگزار واترو و کوچک توپ با هاباور -

 برگاازار داور تشااهی  بااه شااده ت ااف وقاات عااالوه بااه روان ار دقیقااه 51 وقاات دو در باااور -

  .شودمی

 وارد ار دقیقااه 1 اهااافه وقاات در را گاال اولااین کااه اساات برنااده تیماای تساااور، صااورت در -

  .نماود حروف درواوه

 صااورت باه  ونااالتی 3 باواد  تاای( هار  نشااد، هاا درواوه وارد تااووی اگار  اهااافه وقات  واوااان او وا   -

 نتیجااه هاا( باااو اگاار ونااالتی او بعااد .کنااد اجاارا داور اجاااوه بااا درواوه متاارر 1 فاصاا ه او تناااوبی

 مشاه   برناده  تای(  تاا  شاد  خواهاد  اجارا  تنااوبی  صاورت  باه  واک  به وک هاونالتی شد مساور

  .شود

  .شود اجرا باود داور اجاوه او و  ثانیه 51 تا حداکثر ونالتی هربه: تبمره

  :دل ازرشاندازر ش4مندرش

 خا   و عماق  کا(  دواواره  فاصال  حاد  وسا   در متار  ساانتی  91 عمق و متر 2×  5 ابعاد به درواوه -

 من عماودر  می اه وااوین   کاه  طاورر  باه  گیارد مای  قارار  اساتهر  بیرون و عمیق قسمت دهجداکنن

  .باشد استهر لبه با مماس

  :انزطشرت ع ش5مندرش 

 کااه تااوپ گاارفتن بارار  داور سااوت بااا و چسابانده  اسااتهر لبااه بااه را خاود  ساار وشاات باووبناان  -

  .کنندمی اقدا  ،شودمی رها ومین وس  در داور توس 

 کارده  دروافات  گال  کاه  تیمای  و گرفتاه  قارار  خاود  وماین  در ،گل دروافت او و  تی( ود باووبنان -

  .کندمی مغاو ومین نیمه او را باور
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  :تیپشانشحت ک ش6مندرش

 ورتاا   .اسات  مجااو  شاناکردن  و باردن  ووارم   رفاتن،  راه بماورت  باووبناان  توسا   تاوپ  حمل -

 اقادا   و باود  خواهاد  ماردود  گال  و ودهنبا  قباو   قابال  خاودر  ومین نیمه او حروف درواوه به توپ

  .شود انجا  حروف ومین نیمه در مهاج( باووبن حضور او بعد دباو ودن گل به

 موجاب  کاه  عم ای  هار  واا  ودن هاربه  او غیار  باه  طروقای  هار  باه  کنناده  دفاع رهاتی(باووبنان  -

 مهااج(  بااووبن  حرکات  او ماان   واا  و کارده  دفااع  توانناد مای  بشود، مهاج( باووبن دودگی مسیب

  .بشوند

  .کند باور بان درواوه عنوان به خود درواوه ج و در تواندمی باووبنی هر :ان شدل ازر ش7مندرش

   شنحیرشانزط:8مندرش

 باه  تاوپ  برخاورد : توجاه  .شاود  درواوه بااک   وارد تاوپ  تماا   کاه  شاود می گل ومانی توپ :گل -

  .شودنمی حسو م گل درواوه عمودر دورک محدوده در استهر دوواره وا لبه

 و باوده  اوت شاود  خاارج  کامال  طاور  باه  وماین  واا عرهای   طاولی  محدوده او توپ گاه هر :ا ق -

  .ابدومی ادامه توپ خروج محل او اوت ورتا  با باور

 باه  اگار  شاود  خاارج  طاولی واا عرهای    خا   او و باشاد  بااووبن  دسات  در توپ که صورتی در: تبمره

  .شودنمی محسو  اوت نبند برخورد  یقعم جداکننده خ  قسمت در) م  وا ومین

 باه  حرواف  باووبناان  باا  برخاورد  او وا   تاوپ  کاه  گیارد مای  صاورت  وماانی  کرنر ورتا  : تنت -

  .شود ورتا  بیرون عمد به خودر باووبن توس  وا رفته بیرون

 او سارویچی  نیسات،  تاوپ  صااحب  کاه  بااووبنی  گارفتن  هاربه، +- گوناه  هار  :عجندطششخ(نط -

 و  والیبااا  اسااپک ماننااد) تااوپ بااه دساات کااف و مشاات بااا هااربه م ، نواشااید داور، دسااتور

  .شد خواهد مغاو باور خاا محل او که شودمی عادر خاار به منجر نامتعار  اعما 

 داشااته جساامانی مساایب احتمااا  کااه حروااف گاارفتن و هااربه خشاان، باااور :اخججتا شخ(ججنط -

 مشااه  خاااوب و واوهدر کااردن جابجااا و گاارفتن کالماای، تااوهین ناشاوساات، رفتااار باشااد،

 5 مادت  باه  بااووبن  اخاراج  باه  منجار  داور اجااوه  بادون  باور ومین او خروج و ورود ومین، کننده

  .شد خواهد باور ومین او دقیقه

 دوگار  بااووبن  و نادارد  را بااور  من در کاردن  بااور  حاق  دوگار  شاود  اخراج بار 3 یباووبناگر : تبمره

  .شود من جاوگزون باود

 اساتفاده واترو او ) برنا  مبای واا سافید        دار شاماره  واترو اور  کااله  او باود ها(تی باووبنان:  الر -

 . شد خواهد داده مسابقات فنی مسئو  طر  او هندو و رشته در کاله)نماوند 
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 در بااور  کاه  ویهاا وماان  در و داور اجااوه  باا  باواد  و باوده  نامحادود  هاا تعاووض  تعداد :تعیاض -

  .ودش انجا  مهموص محل او نیست، جروان

 تااو(  وماان  .نماواد  اساتفاده  اوت تااو(  واک  او بااور  نیماه  هار  در است مجاو تی( هر :ا قشتنام -

  .ندارند اوت تاو( اهافه رهاوقت و است دقیقه وک اوت

  .گرددمی اداره منشی ووک نگهدار وقت وک داور، وک توس  باور :دا لا  -

 واترو ااو قااوانین ماااابق هاااباااور امتیاااو و بناادر گااروه نحااوه جاادو ، :مسججناتنقشجججد ل -

  .باشدمی

 انجماان، رئاای  شااامل فناای کمیتااه عهااده باار نشااده بیناای واایج مااوارد در گیاارر تماامی( -

ش. بود خواهد  هاتی( منتهب) مربیان او نفر دو و منتهب داور وک مسابقات، فنی سرورست

 

 مقررات فنی رشته پرتاب و دریافت فریزبی( 2-5

ش رنالش شتومهزاقشالزمش:

 روزبیبشقا  ف -

 متر برار دختران 7در  7متر برار وسران  51در  51ومین باور )چمن  به ابعاد  -

      

 

      

    

 

  

        

 

 

ش

ششریانهنشمتتلاقشفدرشانزطش:

 باشد.می نفر 4نفر مربی جمعا  5و  نفر باووبن 3تی( شامل  -

اووبن در نظار گرفتاه خواهاد    با  3نفار  مسابقه به صورت تیمی و بارار هار دانشاگاه شارکت کنناده )تای(        -

  .گیردمی در وس  قرارمتناو  ها به عنوان واسور به صورت که وک نفر او من شد

A 
 

2 
3 4 

5 

 

1 
8 

 
 شروع

 پایان

 

B C 
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 پاسور
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  .ها بر رور ومین چمن انجا  خواهد شدباور -

  .باشدمیمتر  A. B. C. D 1/5هار قار داوره وس  و داوره -

وع و بااووبن باه سارعت باه طار       باه واار وسا  )واساور  شار     باووبن او  با ورتا  واس  Aباور او نقاه  -

فروزبای را او واسااور دروافاات نمااوده و مجاددا  فروزباای را بااه واسااور    Bحرکاات نمااوده و او نقاااه  Bنقااه  

او واسااور فروزباای را دروافاات و بااه او باااو  Cنماوااد و در نقاااه ماای حرکاات Cگردانااد و بااه نقاااه ماای باااو

نیااز فروزباای را او واسااور دروافاات و بااه او باااو  D کنااد و در نقاااهماای حرکاات Dگردانااد و بااه نقاااه ماای

و بااووبن   باه محال واساور رفتاه    حرکات نماوده و باا دروافات فروزبای او واساور،        Aگرداند و به نقااه  می

بااا  Aدر نهاواات باااور در نقاااه و  دهاادماای روناادر کااه باااووبن او  طاای کاارده را ادامااه و سااو   دو 

بااووبن   5ین وماان )رکاورد  هار تای( باا وااس شاماره        همچنا  .رساد مای  باه اتماا    8دروافت واس شماره 

  .شودمی و  محاسبهسباووبن  8او  شروع و با دروافت واس شماره 

نفار داور باه عناوان داوران کناارر جهات       2نفر مسائو  تااو( و اساتارت و واواان و      5نفر ) 3تعداد داوران  -

  .باشدمی  هاها و ورتا ها و دروافتکنتر  خااهار احتمالی در داوره

شخ(نونش:

ثانیاه باه رکاورد     2هاار مشاه  شاده، خاارج شاود      اگر وار وروشبار در هنگا  دروافت فروزبای او داواره   -

  .نهاوی او اهافه خواهد شد

  .در صورت افتادن فروزبی دو ثانیه به عنوان جرومه به ومان وروشبار اهافه خواهد شد -

اووبنی خااا کناد و او داواره خاارج شاود، باواد باه داخال         اگار با   .هر ورتا  باود در داخل داوره انجا  شاود  -

  .داوره برگردد و کار خود را ادامه دهد

شنحیرشامتهنزشدور:

 رتبه بندر خواهند شد. هانفر به عنوان رکورد هر دانشگاه محاسبه و تی( 3مجموع رکورد  -

ا  او  تاا ساو    وی کاه بارار کساب مقا    هاا ، مساابقه مجادد باین تای(    هاا در صورت تساور احتمالی رکورد -

 شود.می رتبه مشترکی دارند، برگزار

 

 ( مقررات فنی رشته هفت سنگ مهارتی2-6

ش رنالش شتومهزاقشالزمش:

 .باشد شده جدا کامال حفاظ )وارتیشن  با که 3*51 ابعاد به باور ومین -

 .باشد متر 5 حفاظ )وارتیشن  ارتفاع -

 .باشد تورر ترجیحا حفاظ )وارتیشن  جن  -
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 دبا  شماره وک تنبل)ک( باد مینی هن توپ -

 cm 1ارتفاع  و cm 51*51 ابعاد به چوبیهار مبعب -

ش
شریانهنشمتتلاقشفدرشانزطش:

 باشد.می مربی 5 و باووبن 2 مسابقه به صورت تیمی و هر تی( متشبل او -

 شود.می ثانیه انجا  91متر و مسابقه در ومان  7ها فاص ه خ  ورتا  تا سن  -

متار او خا  ورتاا      7باه فاصا ه    ساانتی متارر و   21* 21یین شاده باه شابل مربا      در محل تع هاسن  -

 شوند.می رور ه( قرار داده

 خاود  او  ورتاا   وماان،  شاروع  و داور ساوت  باا  و گیارد مای  قارار  ورتاا   خ  وشت داور اعال  با وروشبار -

 ورتاا   من امتیااو  انباه عناو   افتااده هاار  سان   تعاداد  هاا، سان   باه  اصابت صورت در و دهدمی انجا  را

 و کارده  دووادن  باه  شاروع  هاا سان   باا  تاوپ  محاض برخاورد   باه  کنناده  ورتا . شد خواهد گرفته نظر در

هاار  ورتاا   و برگشاته  دوبااره  تاوپ،  برداشاتن  او بعاد  و بچیناد  باواد  ها(  رور دوبااره  را افتاده هارسن 

 نفاار او  بااه مسااابقه داور، توساا   ثانیااه 91) مسااابقه ومااان اتمااا  اعااال  او بعااد دهااد و انجااا  را بعاادر

دو  امتیااو  دهاد و در نهاوات  مای  رسد و باووبن دو  رونادر کاه بااووبن او  طای کارده را اداماه      می واوان

 .شد خواهد بعنوان امتیاو تیمی محاسبه نفر

نفاار )وااک نفاار وقاات نگهاادار )شااروع و واوااان ، وااک نفاار داور باارار خااهااار خاا  و     3تعااداد داوران  -

ینج سن  و وک نفار سار داور بارار ثبات امتیااو ک ای باووبناان و اعاال  رده بنادر نهااوی،           خااهار چ

 خواهد بود.

شخ(نونش:

 شود.می امتیاو در نظر گرفته 1افتد می به اوار هر سنگی که توس  توپ ورتابی بر رور ومین -

 و شااده سااو مح خاااا کنااد عبااور من او وااا لماا  را ورتااابی خاا  وروشاابار وااار ورتااا  هنگااا  در اگاار -

 .شد نهواهد گرفته نظر در ورتا  من برار امتیاور

 .گیردنمی تع ق فرد به امتیاور هیچ ننماود برخورد هاسن  به توپ اگر -
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گیارد اگار   مای  ماین قارار  وو سانگی کاه رور    هاا سان   کامال  افتاادن  امتیاوات شمردن برار اص ی شرب -

 گیرد.می ج شود امتیاو به من تع قخار در اثر اصابت هربه توپ او محل خود باور کامل

 بعادر  ورتاا   بارار  حتماا  و شاده  محساو   خااا  بچیناد  دوبااره  نتواناد  را هاار افتااده  سن  وروشبار اگر -

 .بچیند ه( رور مرتب و منظ( باور را هاسن  باود

 نحیرشامتهنزشدورش:

من دانشاگاه محاساابه و  در رده بنادر نهاااوی، مجماوع امتیاااوات دو نفار او هاار دانشاگاه بااه عناوان امتیاااو       -

 رتبه بندر خواهد شد.

وی کاه بارار کساب مقاا  او  تاا ساو        هاا ، مساابقه مجادد باین تای(    هاا در صورت تساور احتمالی رکورد -

 شودمی تبه مشترکی دارند، برگزارر
 

 نفره( 4( مقررات فنی رشته طناب زنی )2-7

ش رنالش شتومهزاقشالزمش:

 مترر  1تا  4طنا   -

  .الزامی استطنا  ونی روشی در حین اجرار مسابقات استفاده او کفج و -

 

 

 

 

 

 

 ریانهنشمتتلاقشفدرشانزطش:

 باشدمی مربی وک و وروشبار 4 حداکثر هر تی( شامل -

 .شد خواهد برگزار مسیائی مسابقات شراو  براساس تیمی و انفرادر بهج دو در مسابقات -

 :انردمرشزاتشمیادشرنملشانفتادطشمسناتنق

  متر)زمهنشااعند زمن  تعداد باووبن ت مسنا لداف

 1X1 ثانیه 31 4 سرعت 1

 1X1 دقیقه 3 4 استقامت -سرعت 2
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  :مسابقه انفرادی( 2-7-1

ش:ثننه ش31شرتعک شایف

 ووار  او طناا   عباور  باا   جاگینا   گاا  ) کناد مای  ودن طناا   باه  شاروع  ودن درجاا  بماورت  داور فرمان با وروشبار

 باشاد  جفات  بماورت  وارش  اگار   شاود مای  گرفتاه  نظار  در راسات  واناور  فقا  ) شودمی انجا  شمارش راست وار

 .شودنمی انجا  شمارش کند عبور وا وور او متوالی بار 2 طنا  وا

ش:اتگزالطشنحیر

 مغااو  را مساابقه او طرواق سیسات( صاوتی     فرماان  اعاال   باا  گیارد و مای  قارار  مسابقه ومین محوطه در وروشبار

، 51کناد:  مای  ثانیاه وبباار وماان را اعاال      51الم  ای کاه هار     باین  اساتاندارد  شده ب ه صدار صورت به. )کندمی

  ، صدار بوق21
“Judges Ready? Skippers Ready? Set. BEEP. 10. 20. BEEP.” 

ش

ش:خ(نون

 خااا  شاود  دواده  وشات  او  عقاب  باه  واا  ورتاا  ) کامال  واا  کاف  کاه  مواد  بااال  طاورر  وروشاباران  وار اگر -5

 .است مردود حرکت و شودمی محسو 

 .شودمی محسو  خاا اونمورت غیر در باشد داشته واووه کمی و ممده باال ج و او باود حتما وانو -2

 .شودمی محسو  خاا کند جهج وا وک رور بار دو وروشبار اگر -3

 محساو  ر شاروع   خااا  صاورت  اوان  غیار  در شاود  انجاا   BEEP اعاال   او بعاد  باواد  حتماا  حرکات  شروع -4

 .گرددمی او او رکورد نهاوی وروشبار کسرامتی 1شود و می

 ..باشدمی خاا ودن لگد صورت به ج و سمت به وا ورتا  -1

 گردد.می وا انجا  شود خاا محسو  جهج دو طنا  چرخج هر اوار اگر به -6

شنحیرشرانلش:

 .شد خواهد انجا  شمارش وک کند عبور وروشبار راست وار وور او طنا  که مرتبه هر -5

 حرکاات بااا شاامارش  وروشاابار وااار بااا طنااا  برخااورد ماننااد) شااود قااا  دلی اای هاار بااه ودن طنااا  اگاار -2

 .وافت خواهد ادامه بعدر صحی 

 نهواهاد انجاا    شامارش  بزناد  طناا   وروشابار  ثانیاه،  31 وماان  اتماا   او بعاد  واا  شاروع  اعاال   او قبال  اگر -3

 .شد

 توساا  وروشاابار و شااد نهواهااد شاامارش شااود انجااا  مسااابقه مهمااوص ومااین او خااارج حرکتاای اگاار -4

 .شودمی هداوت محوطه داخل به سرداور

 .گرددمی شمارش شود انجا  مسابقه ومین داخل که ر صحی هاورش تعداد -1
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ش:درهت ش3شارتتنمکش-رتعک شب

 گااا ) کناادماای ودن طنااا  بااه شااروع شااده تعیااین محوطااه در ودن درجااا صااورت بااه داور فرمااان بااا وروشاابار

.  شاود مای  گرفتاه  نظار  در راسات  واناور  فقا  ) شاود مای  انجاا   شامارش  راست ارو وور او طنا  عبور با  جاگین 

 گردد.می ثبت وروشبار رکورد دقیقه 3 اتما  او و 

ش:اتگزالطشنحیر

 مغاااو را مساابقه او طرواق سیسات( صاوتی     فرماان  اعاال   بااا گیارد و مای  قارار  مساابقه  وماین  محوطاه  در وروشابار 

 . کندمی

 

“Judges ready? Skippers ready? Set. BEEP. 30. 1 minute. 30. 2 minutes. 15. 30. 45. BEEP.” 

ش

 داخال  کاه  ر صاحی  هاا وارش  تعاداد . باشاد مای  ثانیاه  31 انفارادر  سارعت  مساابقه  همانناد  :امتهنزوجنشش شخ(نون

 .گرددمی شمارش شود انجا  مسابقه ومین

کناد و  مای  مقاا  او  را کساب   اشاد، شهمای کاه بهتارون رکاورد را داشاته ب      در هار مااده،  محنرب شامتهجنزاق:شش

 گردند.می ر بعدر تعیینهارکورد دو ، مقا  دو  را کسب کرده و به همین ترتیب رتبه

 ا  nا ، بااه هماه باووبنااان در مقااا    nطنااا  ون در مقااا   mتعااداد در صاورت تساااور در وااک مسااابقه سارعت،  

 شود.می   اعااا(m+n) شود و به بهترون وروشباران بعدر مقا می اعاا

شنحیرشمحنرب شلتب شانفتادط:

 شاود کاه باه عناوان رتباه انفارادر هار وروشابار محساو          مای  هر وروشبار جم  وده ثانیه 31دقیقه و رتبه  3رتبه 

نماواد و باه   مای  مقاا  او  را کساب   شود. وروشبارر که وااوین تارون عادد مجماوع رتباه بنادر را بدسات مورد       می

 گردد.می و سو  مسابقه انفرادر تعیین همین ترتیب مقا  دو 

ش

 :تیمی بقاتمسا( 2-7-2

  متر)شزمهنشااعند  ثانیه)شزمن  انزاکنشتعداد مسنات  لداف

 1X1 4*31 4 امدادر سرعت 5

 1X1 2*31 2 دونفره سرعت 2

 1X1 ثانیه 31 3 داچ دابل سرعت 3
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 :ش4*31 امدادط رتعکایف ش

 و کارده  اساتفاده  جاگینا   گاا   تبنیاک  او ترتیاب  باه  نفار  چهاار  هار  کاه  باشدمی نفر 4 وروشباران تعداد

 ، نفار  4 رکاورد  جما   واواان  در و شاده  شامرده  ثانیاه  31 وماان  مادت  در منهاا  راسات  واار  هاربه  تعاداد 

 .شودمی محسو  تی( رکورد

شاتگزالطشنحیر

 مغاااو را مساابقه صاوتی  او طرواق سیسات(    فرماان  اعاال   بااا گیارد و مای  قارار  مساابقه  وماین  محوطاه  در وروشابار 

 . کندمی

 

 “Judges ready? Skippers ready? Set. BEEP:10-20-. BEEP: 10-20-. BEEP: 10-20-. BEEP: 10-20 

. BEEP 

 

شاروع و تعاووض    خااار  هار  اوار باه  باشاد و مای  ثانیاه  31 انفارادر  سارعت  مساابقه  همانند :امتهنزونش شخ(نون

 تای(  امتیااوات  مجماوع  او امتیااو  1ش BEEPوودتار او اعاال  فرماان     هاا )اقدا  به چارخج طناا  واا حرکات دسات     

 .گرددمی کسر

 .گرددمی شمارش شود انجا  مسابقه ومین داخل ر صحی  کههاورش تعداد

 :ش31X 2نفترششد شرتعکب ش

 واا  ووار  او باار  دو طناا   هروارش  باا )منادر   دبال  تبنیاک  او ترتیاب  باه  که باشدمی نفر 2 وروشباران تعداد

 رکاورد  و شاود مای  شامارش  ثانیاه  31 نفار  هار  بارار  درسات  ورشاهار  تعاداد  و کارده  اساتفاده   کند عبور

 .شودمی محسو  تی( رکورد نفر دو مجموع

 باشدمی وور صورت به نگهدار وقت فرمان اعال 

 
“Judges ready? Jumpers ready? Set. BEEP:10-20-swich: 10-20-BEEP 

 

 اوار باه  و شاود مای  شامارش  کناد  عباور  وروشابار  واار  ووار  او طناا   باار  دو کاه  ورشهاوی فق : امتیاوها و خااها

 کاه  ر صاحی  هاا وارش  تعاداد . گاردد مای  کسار  تای(  امتیااوات  مجماوع  او امتیااو  1 اساتارت  واا  تعووض خاار هر

 .گرددمی شمارش شود انجا  مسابقه ومین داخل

  :ثننه ش31شداچشدالشرتعک ش 

 شاده  طناا   وارد ساو   نفار  و چرخاناده  داچ دبال  صاورت  باه  را ب ناد  طناا   دو فرماان  اعال  او دبع وروشبار نفر دو

 ثانیاه  31 اجارا  وماان . شاود مای  شامارش  راسات  واار  هاربه  تعاداد  و کناد مای  اجارا  را جاگینا   صحی  تبنیک و

 .گرددمی شمارش شود انجا  مسابقه ومین داخل که ر صحی هاورش تعداد .باشدمی



گانی و  اهی ورزشی هبارواندستورالعمل ازعام ک گانی)استانی(چهارمین المپیاد ورزش هم  جشنواره ورزش هم
 

18 

 باشدمی وور صورت به نگهدار وقت فرمان  اعال

ش
“Judges ready? skippers ready? Set. Go. BEEP:10-20-BEEP 

 باشد.می جاگین  همانند خااهار :خ(نون

شمحنرب شامتهنزاق:ش

کنااد و رکااورد دو  ، مقااا  دو  را ماای تیماای کااه بهتاارون رکااورد را داشااته باشااد مقااا  او  را کسااب در هاار ماااده،

 گردند.می ر بعدر تعیینهارده و به همین ترتیب رتبهکسب ک

 ا  nا ، بااه همااه باووبنااان در مقااا   nطنااا  ون در مقااا   mتعااداد در صااورت تساااور در وااک مسااابقه ساارعت،

 شود.می ا  اعاا(m+n) شود و به بهترون وروشباران بعدر مقا می اعاا

شنحیرشمحنرب شلتب شتهار:

هار تای( جما  وده کاه باه        شرجتعکشد نفجترش،شلتبج شرجتعکشداجلشداچشششششلتب شرجتعکشامجدادط،شلتبجششش

شاود. تیمای کاه وااوین تارون عادد مجماوع رتباه بنادر را بدسات مورد مقاا  او  را            می عنوان رکورد تی( محسو 

 گردد.می نماود و به همین ترتیب مقا  دو  و سو  مسابقه تیمی تعیینمی کسب

 

 دارت  ( مقررات فنی رشته2-8

 انزطشفهکس:شتعتاف

تواناد کمااک بساایارر بارار برگاازارر وااک   باشاد کااه در بعااد همگاانی ماای  هااار دارت ماایفایب  وباای او بااور  

شاود و باووبناان باواد    مسابقه دلچسب و مفرح داشته باشد به اون صاورت کاه امتیااو واواه ار را درنظار گرفتاه مای       

 حتما به همان امتیاو مورد نظر دست وابند. 

 
 من شبل همراه به دارت تهته امتیاوات
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شونطشلااجشدالقش:مفنوهمشدلشانزط

           مید : شروع کننده باور توس  وک ورتا  باه مرکاز تهتاه دارت مشاه  خواهاد شاد هار بااووبنی کاه

 دارت او به مرکز تهته دارت نزدوک تر باشد شروع کنند باور خواهد بود

   شود  دارت وک راند گفته میورتا 3دارت دارد. به مجموع  3راند: هر باووبن اجاوه ورتا 

  شاود در واقا  لا  او مجماوع چناد راناد باه        شاود واک لا  گفتاه مای     ل : به هر دور باور که تما  مای

 اود. وجود می

               باست: در صورتی کاه امتیااو بااووبن او امتیااو واواه در نظار گرفتاه شاده بیشاتر شاود باه اصااالح گفتاه

 صورت امتیاو باووبن به امتیاو راند قبل برمی گردد.  شده است. در اون "باست "شود باووبن می

 دارت جهت ورتا  استفاده کند.  3تواند او هر باووبن در وک نوبت فق  می 

                امتیاوات به دست امده بار مبناار امتیااور اسات کاه بارار هار ناحیاه تعرواف شاده اسات ناه بار مبناار

 رن  وا نزدوک تر بودن من به مرکز. 

 هااار رت او تهتااه، امتیاااور باارار ورتااا  کننااده در نظاار گرفتااه نهواهااد شااد. دارتدر صااورت افتااادن دا

 افتاده شده او تهته، دوباره ورتا  نهواهد شد )به استثنا مید  . 

   ثباات امتیاااو توساا  داور بعااد او ورتااا  هاار سااه دارت )رانااد  محاساابه خواهااد شااد و تااا ومااانی کااه داور

 برداشتن دارت ها او رور تهته دارت را نهواهد داشت. امتیاوات را ثبت نبرده باشد؛ باووبن حق

 باشد.هار محاسباتی توس  داور تا قبل او راند بعدر باووبن قابل اصالح میاشتباهات و خاا 

 

شریانهنشمتتلاقشفدرشانزطش:

 باشد.می نفر 3نفر مربی جمعا  5و  نفر باووبن 2تی( شامل  -

 مساابقه  دو باه طاورر کاه    باود،  خواهاد  تای(  باه  تای(  ورتصا  باه  ارجتننرششجشجدیالرششدل مسجناتنقش  1مندر

 . شد خواهد برگزار تی( دو بین دوبل مسابقه وک و انفرادر

 . شد خواهد داده مسابقات فنی سرورست به مسابقه او قبل B و A صورت به تی( هر ارنج: 5تبمره -

 بود خواهد حافی تک دو  مرح ه در و  ار دوره) گروهی او  مرح ه در مسابقات: 2 تبمره -

او  لا   2 صاورت  باه  و 315 فایب   شایوه  باه   ار دوره)گروهای   مرح اه  در انفارادر  مسابقات: 3 تبمره -

 شد.  خواهد ل  برگزار 3او  ل  2 صورت به و 115 فیب  شیوه به حافی مرح ه در ل  و 3

 3او لاا  2صااورت  بااه و 115 فاایب  شاایوه بااه  ار دوره)گروهاای مرح ااه در دوباال مسااابقات: 4 تبمااره -

 شد.  خواهد ل  برگزار 3 او ل  2صورت  به و 715 فیب  شیوه به حافی مرح ه در و ل 
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 دو تیمای  صاورتی کاه   در. شاد  خواهاد  برگازار  دوبال  مساابقه  ساپ   و انفارادر  مساابقات  ابتادا : 1 تبمره -

 را انفارادر  بااور  واک  تای(  هار  صاورتی کاه   در. شاود نمای  برگازار  دوبال  باور شد، برنده را انفرادر باور

 . گرددمی برگزار دوبل باور دند،بر

 خواهد داشت. "سو  مشترک"جدو  در مرح ه حافی  -

 

 واک  و انفارادر  مساابقه  دو کاه  بااورر  باود،  خواهاد  تای(  باه  تای(  صاورت  باه  ایادهجندششدلشسجناتنقشم  2مندر

  .شد خواهد برگزار تی( دو بین دوبل مسابقه

  .شد خواهد داده مسابقات فنی سرورست هب مسابقه او قبل B و A صورت به تی( هر ارنج: 5تبمره -

 بود خواهد حافی تک دو  مرح ه در و  ار دوره) گروهی او  مرح ه در مسابقات: 2 تبمره -

 best صااورت بااه و 115 فاایب  شاایوه بااه  ار دوره)گروهاای مرح ااه در انفاارادر مسااابقات: 3 تبمااره -

of 5 (3  ورتصا  باه  و 115 فایب   شایوه  باه  حاافی  مرح اه  در و  لا   1 او  لا best of 7 (4  لا  

  .شد خواهد برگزار  ل  7 او

 best of صاورت  باه  و 115 فایب   شایوه  باه   ار دوره)گروهای  مرح اه  در دوبال  مساابقات : 4 تبماره  -

 7او  لا   best of 7 (4 صاورت  باه  و 715 فایب   شایوه  باه  حاافی  مرح اه  در و  لا   1او لا   3) 5

  .شد خواهد برگزار  ل 

 دو تیمای  کاه  صاورتی  در .شاد  خواهاد  برگازار  دوبال  مساابقه  ساپ   و رادرانفا  مساابقات  ابتادا : 1 تبمره -

 را انفارادر  بااور  واک  تای(  هار  کاه  صاورتی  در .شاود نمای  برگازار  دوبال  باور شد، برنده را انفرادر باور

  .گرددمی برگزار دوبل باور بردند،

ش

 مقررات فنی رشته آمادگی جسمانی ( 2-9

 باشد.می مربی 5وروشبار و  3تی( شامل هر 

 شود.می مسابقات بمورت انفرادر برگزار و در دو بهج انفرادر و تیمی نتاوج اعال 

شنحیرشمسنات :

وروشبار او محل تعیین شده شروع باه دووادن کارده و وا  او طای کاردن مساافت و موانا  تعیاین شاده            -

 نماود.می او خ  واوان عبور

 شود.می ومان طی شده رکورد وروشبار محسو  -

طراحی مسیر مساابقه مماادگی جسامانی باا توجاه باه شاراو  محیاای، در فضاار بااو و محوطاه            شمسنات :مسهتش

 واورد.می دانشگاه میزبان صورت
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 مسیر و موانع مسابقه پسران:

 متتشد ش311 -

 شب ی هر به مان  رور او عبور)مترر او ه( 51سانتی متر و به فاص ه  521مان  به ارتفاع  3عبور او ش:1شمننع -

  است واور انامب

 متتشد ش311 -

متر با استفاده او طنا  هار  2متر و عری  4درجه، طو   31عبور او سا  شیب دار با شیب  :2شمننع -

 مووزان

 اجرار دو حرکت متوالی غ ت ج و واجم  رور تشک -

 متتشد ش311 -

 51فزودن متر )جرومه هر بار انداختن کیسه شن ا 511کی ووی به مسافت  51حمل کیسه هار شن ش:3شمننع -

 ثانیه به رکورد شرکت کننده هست 

 متتشد ش211 -

 متر او وبدوگر 5مان  به فاص ه  51عبور ووگزاگ او  :4شمننع -

 متتشد ش311 -

 متر سینه خیز او وور مانعی به ارتفاع نی( متر 31ش:5شمننع -

 متتشد ش311 -

متر  51سانتی متر و طو   51سانتی متر، وهنار  71 عبور او تهته تعادلی )چو  مواونه  به ارتفاعش:6شمننع -

ثانیه به رکورد شرکت کننده هست ، در انتهار چو  مواونه اجرار حرکت  51)جرومه هر بار افتادن افزودن 

 ثانیه. 2تعادلی فرشته و حفظ برار 

 متتشد ش311 -

متر رفت و برگشت )جرومه هر بار ومین  51کی وگر  در مسافت  51حمل دو سال به وون ش:7شمننعش -

 ثانیه به رکورد شرکت کننده هست  51سال ها افزودن  گااشتن

شپنان شخطشازشعبیلش  متتشد ش211 -

 مسیر و موانع مسابقه دختران:
 متتشد ش211 -

عبور او متر او وبدوگر قرار گرفته اند ) 51سانتی متر که به فاص ه  511مان  به ارتفاع  3عبور او ش:1شمننع

  رور مان  به هر شب ی امبان واور است 
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متر )جرومه هر  51سانتی متر و طو   51سانتی متر، وهنار  71به ارتفاع عبور او تهته تعادلی )چو  مواونه  -

ثانیه به رکورد شرکت کننده هست ، در انتهار چو  مواونه اجرار حرکت تعادلی فرشته  51بار افتادن افزودن 

 ثانیه و سپ  فرود او رور مواونه با ورش گربه.  2و حفظ برار 

 متتشد ش211 -

و ورش بر  متر با استفاده او طنا  هار مووزان 2متر و عری  4عبور او سا  شیب دار به طو   :2شمننع -

 توانند مسیر را طی کنند می وروشباران بدون استفاده او طنا  ه()رور ومین و ادامه مسیر 

 

 متتشد ش211 -

ه شن در طی مسیر ومین افتاد وروشبار ) اگر کیسمتر  11کی ووی به مسافت  1حمل کیسه شن ش:3شمننع -

  شود می تعداد افتادن هار کیسه شن ثبت) برداشته و به مسیر خود ادامه دهدباود منرا 

 متتشد ش111 -

شود و می ) افتادن مهروب خاا محسو شمتر او وبدوگر 5مان  به فاص ه  51عبور ووگزاک او بین ش:4شننعم -

 شود می به ومان اهافه ثانیه 2به اوار افتادن هر مهروب 

 متتشد ش211 -

 متر سینه خیز او وور مانعی به ارتفاع نی( متر 31 :5شمننع -

 شکت رور جم  وا ج و غ ت متوالی حرکت دو اجرار -

  شعبیلشازشخطشپنان شمتتشد ش211 -

شنحیرشلتب شاددطشانفتادطش شتهار:

شخواهند شد.شرکت کنندگان بر اساس رکورد واوانی )ومان  رتبه بندر انفتادط:ش

ر اعضاار هار تای( تعیاین خواهاد      هاا باشد و رتبه تی( بار اسااس جما  رکاورد    می وروشبار 3هر تی( شامل  تهار:

 شود.می ر دو  و سو  تعیینهاشد. تیمی که کمترون ومان را کسب نماود مقا  او  و به همین ترتیب مقا 

 شود:می ر عملدر صورت تساور ومان، برار کسب مقا  او  تا سو  به شرح وو

 گیرند. می ر باالترر را کسب نموده اند در رتبه باالتر قرارهاوی که تعداد مقا هاتی( :1متحل ش 

 و برخااورد بااا 3، تعااداد خااهااار حماال کیسااه شاان )مااان  5در صااورت تساااور در مرح ااه  :2متحلجج ش  

 مورد.می ر را بدست  محاسبه و تیمی که کمترون خاا را داشته باشد مقا  باالت4موان  )مان  

 وی کاه بارار کساب مقاا      هاا مساابقه مجادد باین تای(     ،2و  5در صاورت تسااور در مرح اه     :3متحل ش

 شود.می او  تا سو  رتبه مشترکی دارند، برگزار

 1
 m
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صافر   هاا در صورتی که هر واک او وروشاباران تای( نتوانناد او خا  واواان عباور نماوناد، رکاورد من          -تبصترش

 قرار نهواهند گرفت.  نفتادطش شتهاراو در رتبه بندر 

 

 لرت شونطش لزررشدلش شرتع ش شرشجلس شوانودگر
 سااعت  رأس هاا تای(  سرورساتان  و مربیاان  حضاور  باا  وروشای  هاار تای(  همااهنگی  و قرعه کشی ج سات 

  .شد خواهد اردو برگزار محل در وروشی هارکاروان ورود شب 22

 مگر باا اطاالع   شاد  نهواهاد  واورفتاه  تاخخیر  یچگوناه ه و شاود مای  انجاا   مقارر  سااعت  رأس قرعه کشی(

 وااا حضااور مربیااان عااد  و اساات الزاماای قرعااه کشاای ج سااه در سرورساات وااا مرباای حضااور .قب اای 

 بار  من مساوولیت  و گردواده  ت قای  مساابقه  او انمارا   باه منزلاه   قرعاه کشای   ج ساه  در هاتی( سرورستان

  .است اعزامی کاروان سرورست عهده

 لرت شونطش لزررشدلشفدرشاعضنطش اهت تت هبش
 فنی   روی  انجمن )معاون 

 سرورست فنی رشته مربوطه 

 داوران کمیته او نفر وک 

 شد خواهد انتها  هار حاهرتی( ک یه سرورستان طر  او هماهنگی ج سه در که مربیاناو  دو نفر.  

 

 لرت شونطش لزرردلشتت هبشاعضنطش اهت شانضبنطرش
 )کمیته فنی )روی  ره کل وا ناظراداوا  استانی خانهدبیرنماونده  -

 فنی  روی  انجمن وا معاون -

 فنی رشته مربوطه سرورست -

 خواهاد  انتهاا   هاار حاهار  تای(  ک یاه سرورساتان   طار   او همااهنگی  ج ساه  در که او سرورستان دو نفر -

  . شد

شدلشلرت شونطش لزررشوننحیرشلرهدگرشا شاعتتاض

مربای واا    توسا   رواا   111111 مب ا   هماراه  باه  مساابقه  من واواان  او وا   و کتبای  باه صاورت   هار باوداعترای

 .شاد  خواهاد  مساترد  درواافتی  وجاه  اعتارای  باودن  وارد صاورت  در .شاود  تسا ی(  فنای  کمیتاه  به کاروان سرورست

  .رسید خواهد معتری تی( سرورست اطالع به اعترای مورد مسابقه تی( شروع او قبل اعترای واسخ

شمیالدشپهششاهدرشنشدر:

د ویج بینای نشاده در مئاین ناماه عماومی را اداره کال تربیات بادنی ووارت ع او ، تحقیقاات و فنااورر و            ک یه موار

  .مئین نامه فنی را کمیته فنی مسابقات حل و فمل خواهد نمود
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 کاروان کلوظایف سرپرستان شرح  (3
 نماوناده  واا  تربیات بادنی دانشاگاه    مادور  را المپیااد جشانواره واا    به اعزامی وروشی تی( هداوت و سرورستی 

  .داشت خواهد عهده به ور تا  االختیار

  امبان واور خواهد بود. دانشگاه ورچ( با هار وروشیر ه کاروان افتتاحیه ومراس( حضور در 

 و اختتامیااه و افتتاحیااه برگاازارر در و باشااند واااور مسااوولیت و وظیفااه شااناس باواادکاال  سرورسااتان 

 برگاازار باشاابوهتر هرچااه جهاات در را مساااعدت و رهمبااار فااوق برنامااه کمااا  هااارفعالیاات همچنااین

 .مورند عمل به دانشگاهیان شخن در جشنواره شدن

 باه   اوشاان  و اسات  کااروان  کال  سرورسات  عهاده  مساابقه باه   و اردو طاو   در دانشجووان کامل مسوولیت

 .ها ندارندرقابت دور واوان تا را اردو محل ترک حق هیچ عنوان

 است الزامی کل سرورستان سور او وروشی میادون در اردو نظ( و مقررات رعاوت. 

 اجراوای  و فنای  عوامال  باا  را همباارر  ومساابقات، کماا    اردو طاو   در ها موظاف اناد  تی( کل سرورستان 

 .باشند داشته

 مسااوولین کتباای، بااه بااه صااورت و تاای(کاال  سرورساات طروااق او فقاا  باوااد انتقاااد و ویشاانهاد هرگونااه 

 .گردد منعب  ذورب 

 

 المپیاد جشنواره یا ها در تیم شرایط اعزام (4
 در اردو برگاازارر طااو  در وروشاای انضااباب و رفتااار همچنااین و اسااالمی و اخالقاای هاااراروش رعاواات 

 و اسااتالزاماای اجراواای  و فناای عواماال، دانشااجووان، کااادر اعزاماای همااه سااور او المپیاااد وااا جشاانواره

 خاااطی افااراد بااا و بااود خواهااد تاای( وااا کاااروان سرورساات متوجااه خمااوص اواان در مسااوولیتی هرگونااه

 .شد خواهد برخورد هار وروشیجشنواره و مسابقات انضباطی کمیته شیوه نامه با ماابق

 داشااتن همااراه او باوااد وروشااباران و اساات هاارورر شهماای و بهداشااتی وساااول موردن همااراه بااه 

 .نماوند ورهیز جدا  گرانقیمت اشیا و ووورمالت

 است ها الزامیرقابت برگزارر محل به خروج و ورود ومان رعاوت 

  محاال بااه بیمااه نامااه دارار و فناای نقاا  باادون و سااال( ذهااا  و اوااا  وساای ه تهیااه و تجهیااز، اعاازا 

 .است کننده دانشگاه اعزا  عهده به جشنواره وا المپیاد برگزارر

 و وروشاای لباااس قساامت در منحماارا حقااوقی و فرهنگاای مااواوون رعاواات بااا باوااد احتمااالی تب یغااات 

 .گردد درج دانشگاه نشان و مر  او ترکوچب
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 محال  باه  شایوه ناماه   اوان  مفااد  او خاارج  افاراد  اجراوای، اعازا    محادودوت  و انضاباطی  مساائل  لحااظ  به 

 و مقاررات  خاال   )...اهاافه،   سرورسات  همباار، کماک مربای واا     ، اعا( )او  المپیااد  وا جشنواره برگزارر

 هاامن درد. شاا خااوددارر خواهااد اکیاادا  رادافاا اواان گونااه واااورش او و شااده محسااو  هااواب  المپیاااد

 .سرورست تی( وا کاروان است متوجه ومینه، مستقیما  اون در مسوولیتی هرگونه

 هااار گروهاایرسااانه و مجااام ، محافاال در المپیاااد وااا جشاانواره برگاازارر نحااوه وساای  باوتااا  بااه نظاار 

 کاااروان ارشاااد و هبااا توجیاا راباااه در هااار ممااووش عااالیماادوران تربیاات باادنی بهااج  دارد هاارورت

 .دارند معمو  اعزا  او قبل را الو  اعزامی، اقدامات

 و هااار فااوق برنامااهبرنامااه ک یااه طااو  در و واااورش ومااان در خااواهران باارار اسااالمی حجااا  رعاواات 

 محارو   مساابقه  اداماه  او نماوناد  مسائ ه بای تاوجهی    اوان  باه  کاه  وروشابارانی  و اسات  الزامای  مسابقاتی

 .شد خواهند

 و ممناوع  اکیادا   خاواهران  مساابقات  وروشای  ساالن  در فی مباردارر  دورباین  و هماراه  ت فان  شاتن دا همراه 

 دانشاگاه  انضاباطی  کمیتاه  باه  خااطی  اشاهاص  اسات و  اعزامای  کااروان  سرورسات  عهده به من مسوولیت

 .شد خواهند معرفی

 )خااودروراردو،  محاال در اقاماات و خااودرو واااورش صااورت در هسااتند نق یااه وساای ه دارار کااه ویهاااتاای 

 جشانواره ترابارر   مساوو   همااهنگی  هاا باا  ک یاه خاودرو   تاردد  و قرارگیرد اجراوی ستاد اختیار در باود منان

 باشد.می المپیاد وا

 وااا جشانواره  طاو   در غیاره  و بارق  قاعای  قبیال  او وایج بینای نشااده   حاواد   هرگوناه  باروو  صاورت  در 

 .نمود خواهد تممی( گیرر المپیاد دادامه رون چگونگی خموص در فنی و انضباطی ، کمیتهالمپیاد

 صااادر را مربوطااه رأر و تشاابیل مسااابقات محاال در انضااباطی ته ااف، کمیتااه هرگونااه بااروو صااورت در 

 انجاا  شاده   ته فاات  ماورد  هاا در اجارار محرومیات   و تمامی( گیارر   نهااوی  مرجا   در نهاوت و نماودمی

کاال  اداره هااار وروشاایجشاانواره و مسااابقات انضااباطی شاایوه نامااه" در ماااکور س ساا ه مراتااب براباار

 .است ویج بینی شده "تربیت بدنی
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 دخترلباس مصوب ورزشکاران  (5

 

 مانتو و شلوار ورزشی –الف

 

 سارافون و شلوار ورزشی –ب 
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 :هاراهنمای پذیرش تیم (6

شونش شنفتاقشاعزامرمدالکشمیلدشنهنزشاتاطشپذاتششتهم

 معتفرشننم ش تبرشناناددرشدانشگنر 

نماوناده او کارشناساان وروشای و مشانا باه اماور       مربای، سرورسات و   شود نفرات اعزامی باه عناوان   می توصیه

باوسات مشهماات نماوناده )ناا  و ناا  خاانوادگی، کاد م ای و شاماره          مای  فنی باشاد. مادوران تربیات بادنی    

 اعال  نماوند.به دانشگاه میزبان  تماس موباول 

 شماره موباول کد م ی در تی(سمت  نا  و نا  خانوادگی نا  دانشگاه

     

 شاجنشگجیاورششش1397-98 نلقشدانشویارشمعتبجتسدالاطشاعتبجنلشنجهمشرجنلشتحصجهلرشد مشششششش 

 ارتغنلشا شتحصهل

 باشااد و در غیاار 5397 -98باوساات دارار اعتبااار ناای( سااا  تحماای ی دو  )ماای هااار دانشااجوویکااارت  

ا امضااار اصال مادور کال ممااووش    اوان صاورت گاواهی اشاتغا  بااه تحمایل عبا  دار و مهاردار و با        

دانشگاه با ذکر تاروخ و شماره دبیار خاناه باه صاورت تااوپی و بادون ق ا( خاوردگی و الک گرفتگای باه           

 .کمیته واورش اراوه گردد

 نلقشملر  

  اججنشش1397شرججنلشااججتا شارججالمرشجامججیلطش لزرججرشپزرججکرش ججنلقشاهاجج شفدلارججهی

1398 

 رش شفتودگججر،شمججداتشتتاهججکششاصججلشفججتمشپججدجشامضججنارسمعن نهنشآمیزرججر،شدانشججویاشش

 ادنر،شمداتش لشآمیزشش شپزرکشمعتادشدانشگنر ش

 (امضاااوی)معاونین ممووشاای، دانشااجووی و فرهنگاای، ماادور تربیاات باادنی، ماادور کاال  1اصاال فاار  واانج  

ممااووش و وزشااک معتمااد دانشااگاه  باادون خاا  خااوردگی و الک گرفتگاای بااه کمیتااه واااورش اراوااه    

 گردد. 

  هااا ممانعاات مساائولین دانشااگاه فاقااد اعتبااار و او واااورش اواان دانشااگاه هااار باادون مهاار و امضااارفاار

 خواهد شد.

 مادوران  حاداکثرر  توافاق  باا  توانناد مای  اساتان  هاار دبیرخاناه  جنلطشاصلشفهشش الازطشا شحسنب 

 .نماوند تعیین را هاتی( واروزر فنی سرانه و شرکت حق میزان تابعه، هاردانشگاه بدنی تربیت

شاناسکشلعناکشرید:مرشونل شثبکشننمشتیرطشدانشگنرمیالدطش  شدلشمتح
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     مدرس باه  دانشاجووان  اماور  سااومان  ورتاا   البترونیبای  ساامانه  طرواق  اوشصارفا ثبات ناا  دانشاجووان: 

http://portal.saorg.irتوساا   هااادانشااگاه سااور او اعزاماای هاااتاای( تاویااد نفاارات و و انجااا ش

 اداره اوان  ساور  او صاادره  دساتورالعمل  و بهشانامه  ارساا   باه  مرباوب  اماور همچنین  و مدور تربیت بدنی

شhttp://eservices.saorg.ir/tbs: مدرس بااه ساااوت طروااق او درخواسااتی گزارشااات و کاال

 .واوردمی صورت

 در  اکجرشازش نلردنرجن شخبجترششششود برار سهولت در امار ثبات ناا  تای( و نفارات اعزامای       می توصیه

ونترنات باه عناوان مسائو  ثبات ناا  تعیاین گاردد و مساوولیت حقاوقی           امر فنی و مشنا با محی  کاار در ا 

 ها به عهده ور و دانشگاه مربوطه خواهد بود.درج اسامی و بارگزارر عب 

  شامججیلشرججنزمن شپتتججنلشایکتت نهکججرشرججنمنن شدلش شثبججکشنججنمشدانشججویان شش ل دباارار

واا دانشاگاه    گاناه هد طقامنا  باه دبیرخاناه  باوسات او شناساه و وساورد ارساالی     میشسروند دانشویان 

چااپ کاارت    نسابت  مااکور  ساامانه  باه  مراجعاه  توانناد باا  مای  ر اساتان هاا و دبیرخانه استفاده شود مرکز،

 گاازارش همااراه بااه گرفتااه صااورت اقاادامات و هااافعالیاات اهاا() گزارشااات شاارکت دانشااجووان و ارسااا 

 .فرماوند معمو  را الو  اقدامات  تموورر

بات ناا ، در سااوت وااورش گنجاناده شاده کاه باا ک یاک بار رور دکماه راهنماا             همچنین برار سهولت کار ث

 باشد.می در دسترس

 ناا  و ناا    ارجنمرش لزرجکنلا ششششدلشصجیلقشعجدمشثبجکشنجنمشدانشجویان ،ششششششها موظفنددانشگاه(

شرانلرشدانشجویار،شلرجت شتحصجهلر،شرجانلرشملجرش شردنرجدنم ،شتجنلا شتییجدششششششششخانوادگی ، 

 شعکجسششثبات   دانشاجووان  اماور  سااومان  ورتاا   البترونیبای  ساامانه اوت به صورت صحی  در سا  ش....ش

هااار باادون کیفیاات و مهااردار و او بارگاااارر عباا  نماونااد.رججفهدش شجداججدشلاشاججنلگزالطششزمهدجج 

اجتنااا  گااردد. الو  بااه ذکاار اساات در صااورتی کااه عباا  مناادرج در ساااوت متع ااق بااه دارنااده کااارت  

 ش او واورش اون افراد معاور خواهد بود.دانشجووی و کارت م ی نباشد کمیته واور

 شمسناتنقش شایادهندونشدلش دددرشرت کشدانشویان فنی،  شورار سور او متهاه تممیمات اساس بر

هرگونه ته ف  .داشت نهواهند را روودادها او دوره اون در شرکت حق شاطشمد(ت ش شرتارتطسشرمتمننر

 ه او مسابقات خواهد شد.در هر مرح  حا  تی( دانشگاهدر اون خموص موجبات 

 الاجزشششهاار میزباان: نسابت باه    باوست بر اساس شماره حساا  اعالمای او ساور دانشاگاه    ها میدانشگاه 

 اقدا  نماوند.حقشرت کشتهمشدختتش شپستشا شصیلقشموزاش

 بااه  واااورش مسااوولین توساا  ماادارک تخویااد و بررساای او کننااده، واا  شاارکت وروشاابارانهااار کااارت

 شد. خواهد داده حوولتها تی( سرورستان
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  و شاد  خواهاد  ت قای  المپیااد جشانواره واا    در شارکت  شاراو   احاراو  عاد   به منزلاه  مدارک کامل ارائه عد 

 .ممد عمل خواهد به ممانعت اعزامی تی( وا نفر واورش او

 بار اسااس اواین ناماه عماومی مساابقات قهرماانی انجاا           پذاتششدانشویان شمهماجن ش شانتتجنیرشش

 در را 97-98تحماای ی  سااا  دو  سااا  ناای( کااه در صااورتی فقاا  مهمااان ووانخواهااد شااد )دانشااج 

 در دانشاگاه مقماد   تای(  تواناد در ترکیاب  مای  باشاند  گاراناده  وقات  تما  مهمان به صورت مقمد دانشگاه

)ساامانه   واحاد  انتهاا   برگاه  و تحمایل  باه  اشاتغالی  گاواهی  باواد  دانشاجووان  اوان . نماوند شرکت المپیاد

 ارائاه  مساابقات  وااورش  باه  را تحمای ی  ساا   نای(  بارار  مقماد  دانشاگاه  ممووش مهر هب ممهورگ ستان  

 .نماوند

  دانشاجووانی  و گردواده اناد   منا   تحمایل  او انضاباطی  و ممووشای  مشابالت  دالوال  باه  کاه  دانشجووانی 

 .نماوند شرکت مسابقات در توانندهستند، نمی تحمی ی مرخمی در که
 


