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 "بسمه تعالي"

 هاي ورزشي دانشجویيدستورالعمل انجمن

 کاربردي دانشگاه جامع علمي

 
 مقدمه:

هاي خودجوش ورزش دانشجويان و با عضويت دانشجويان منظور هماهنگ نمودن فعاليتانجمن ورزشي نهادي است دانشجويي كه به  

هاي ورزشي نامه انجمنعالقمند به فعاليتهاي ورزشي در سطح مراكز آموزشي در راستاي سياستهاي تحولي ورزشي دانشگاه و اجراي آئين

هاي سراسر كشور ابالغ گرديد به كليه دانشگاه 81/1/97دانشجويي كه توسط مقام محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ 

 گردد.تشكيل مي

 ( اهداف انجمن ورزشي دانشجويان عبارتند از:1 ماده

 ارتقاي جايگاه ورزش دانشگاه. −

 مشاركت دانشجويان در ورزش همگاني مراكز آموزشي. −

 ش ورزش در مراكز.سازي اوقات فراغت و تأمين سالمت جسمي و شادابي و نشاط روحي دانشجويان از طريق تعميم و گسترغني −

 تقويت مديريت نيروي انساني داوطلب در ورزش از طريق توسعه مشاركت سنجيده و قانونمند دانشجويان. −

 ها در اجرا.هاي قابل اجرا و جلب همكاري آنتوسعه مشاركت دانشجويان در تنظيم برنامه −

 ارائه راهكارهاي ورزشي به دانشجويان مراكز آموزشي. −

 ي دانشجويان جهت گزينش ورزشكاران نخبه مراكز.تهيه شناسنامه ورزش −

 هاي بومي و محلي.بومي كردن ورزش و توجه به ورزش −

 هاي ورزشي در سطح دانشگاه.ريزي و انجام فعاليتانسجام در برنامه −

 رساني دقيق و به موقع رويدادهاي ورزشي به دانشجويان.اطالع −

 ( تعاريف:2ماده 

 منظور دانشگاه جامع علمي كاربردي است. دانشگاه:

 منظور مؤسسات/ مراكز آموزش علمي كاربردي تحت نظارت و وابسته دانشگاه است كه مجري برگزاري  مؤسسات/ مراکز آموزشي:

 هاي علمي كاربردي هستند.دوره

 است.منظور انجمن ورزش دانشجويي در مراكز آموزشي علمي كاربردي  انجمن:
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 گردد.ها با مضمون ورزشي اطالق ميها، همايش و كارگاهها اعم از مسابقات جشنوارهبه كليه فعاليت شي:رويدادهای ورز

 

 و شرايط عضويت: ورزشي مراکز آموزشي انجمن ( اعضای3ماده 

ه تعداد گردند. تعداد نفرات انجمن ورزشي مركز بنا باز دانشجويان مشغول به تحصيل انتخاب مي ،اعضاء انجمن ورزشي مراكز -3-8

 باشند.نفر مي 5تا  3جمعيت دانشجويي مركز از 

گردند. تعداد نفرات انجمن ورزشي اعضاء انجمن ورزشي خوابگاه توسط ساكنين خوابگاه )خواهران، برادران، متأهلين( انتخاب مي -3-2

 باشند.نفر مي 5تا  3خوابگاه بنا به تعداد جمعيت دانشجويي 

نشجويي )مركز و خوابگاه( حائز باالترين رأي به عنوان دبير اول شوراي انجمن و نفر بعدي نيز از بين اعضاء منتخب انجمن ورزش دا -3-3

 گردد.به عنوان دبير دوم تعيين مي

هاي آموزشي از يكديگر، تعداد دانشجويان و ها، بعد مسافت ساختمانهاي ورزشي هر مركز بستگي به تعداد خوابگاهتعداد انجمن -3-4

 امكانات متغير است.

 يهاي ورزشهاي ورزش دانشجويي خواهران و برادران استان بنا بر انتخاب و پيشنهاد ساير انجمنانجمن دبيراننفر از  يك -3-5

 سال احراز خواهد نمود. 2دانشجويي استان؛ عضويت در شوراي تخصصي دانشجويي استان را براي مدت 

 گردند.خوابگاه براساس جدول زير تعيين مي دانشجويي مركز و يهاي ورزشالبدل انجمنتعداد اعضاي اصلي و علي -3-6

تواند خانم باشند و پس از انتخابات در صورتيكه مركز تك جنسيتي نباشد، حداقل يك سوم از داوطلبين شركت در انتخابات مي تبصره:

 حضور يك نفر خانم به عنوان عضو اصلي در تركيب اعضاء در قالب دبير دوم الزامي است.

 جمعيت دانشجويي)نفر( البدلاعضای علي اعضای اصلي )نفر( نامزدهاحداقل  نام انجمن

 ---- 2 3 9 انجمن ورزشي مركز

 انجمن ورزشي خوابگاه
 نفر 257تا  97از  2 3 6

 نفر به باال 257از  2 5 87

 

هاي ورزشي ابتدا در سطح استان كميته انجمن ،هامنظور هماهنگ نمودن فعاليتدانشجويي و به يهاي ورزشپس از تشكيل انجمن -3-9

هاي ورزش دانشجويي متشكل از دو نفر نماينده دانشجويي متشكل از دبيران اول انجمن ورزشي مراكز و در سطح كشوري، اتحاديه انجمن

 هند داد.منتخب در شوراي تخصصي دانشجويي استان در ابتداي سال تحصيلي در سازمان مركزي دانشگاه تشكيل جلسه خوا
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 دانشجويي عبارت است از: يشرايط اعضای انجمن ورزش -3-1

 .هاي آموزشي و اخالقيها و مراكز آموزش عالي در زمينههاي انضباطي دانشگاهنداشتن حكم قطعي كميته -3-1-8

ورزشي يا داراي  هاياولويت با دانشجوياني است كه داراي تبحر و تجربه در يكي از رشته ،جهت كانديد شدن اعضاي شوراي انجمن ورزشي -3-1-2

 هاي ورزشي در سطح شهرستان به باال هستند.گواهي كسب مقام يا مربيگري در يكي از رشته

 انجمن باشند.شوراي توانند نامزد عضويت در سال آخر سال تحصيلي، نميدانشجويان نيم -3-1-3

 انجمن ورزشي خوابگاه، اسكان دانشجويان در خوابگاه ضروري است.شوراي براي عضويت در  -3-1-4

 توانند نامزد عضويت در شوراي انجمن باشند.ر صورت وجود دانشجوي ايثارگر ورزشكار در مراكز آموزشي؛ اين دسته از دانشجويان ميد -3-1-5

 توانند عضو )عادي( انجمن ورزشي مركز آموزشي شوند.تبصره: كليه دانشجويان شاغل به تحصيل با توجه به عاليق ورزشي خود مي

 مراکز آموزشي: انجمن شورایاعضای  اتباخنحوه انت زمان و (4ماده

 گردد.و طبق فرايند زير برگزار مي بصورت همزمان در آذر ماه هر سالهاي ورزشي مراكز آموزشي انجمناعضاي شوراي انتخابات 

و هماهنگي شوراي تخصصي  دانشجويي مراكز با نظارت اداره كل تربيت بدني سازمان مركزي و با مشاركت يانجمن ورزش اعضاي شورايانتخابات  -4-8

 شود.دانشجويي واحدهاي استاني انجام مي

 دار خواهند بود.اعضاي شوراي انجمن ورزشي هر مركز يا خوابگاه، مسئوليت برگزاري انتخابات دوره بعد را عهده -4-2

 سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بالمانع است. 2ورزشي براي مدت  انتخاب اعضاي شوراي انجمن -4-3

هاي شوراي تخصصي نظارت بر عملكرد انجمن ورزشي مراكز بر عهده شوراي تخصصي دانشجويي واحد استاني براساس برنامه و سياست : هتبصر

 باشد.دانشجويي سازمان مركزي دانشگاه مي

 به شرح زير است: مراکز آموزشي های ورزشي دانشجوييوظايف انجمن ( 5ماده 

 براساس نظرسنجي و نيازسنجي و عالئق دانشجويان.هاي پيشنهادي برنامه تدوين -5-8

 هاي ورزشي بومي و محلي با توجه به شرايط و مقتضيات مراكز و با هماهنگي مسئولين مراكز آموزشي.اجراي برنامه -5-2

ات هاي ورزشي تخصصي دانشگاه و شوراي مركزي اتحاديه انجمن ورزشي دانشجويان دانشگاه در برگزاري مسابقهمكاري با انجمن -5-3

 دانشگاهي.

 بيني اجراي مسابقات در سطح مراكز آموزشي.پيش -5-4

 همكاري در برگزاري رويدادهاي ورزشي با مسئولين مراكز آموزشي. -5-5

 هاي ورزشي درون دانشگاهي.جلب مشاركت دانشجويان براي برگزاري برنامه -5-6
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 معرفي دانشجويان خبره و داوطلب براي قضاوت مسابقات در سطح  مركز. -5-9

هاي ورزشي مركز در سامانه ورزش دانشگاه جهت پوشش دادن مسابقات قهرمان كشوري و ثبت مشخصات نخبهآوري و جمع -5-1

 المپيادهاي ورزشي و مسابقات برون مرزي.

 بررسي پيشنهاد فضاها و امكانات مستعد براي توسعه فضاي ورزشي در مراكز. -5-7

 آموزشي. پيشنهاد تهيه اقالم و وسايل مورد نياز ورزشي به مسئولين مراكز -5-87

 وري هرچه بيشتر از فضاها و امكانات.هاي اصالحي و تكميلي جهت بهرهارايه طرح -5-88

 هاي ورزشي.رساني به منظور تشويق و ترغيب دانشجويان جهت مشاركت در برنامههاي تبليغاتي و اطالعبيني و ارايه پيشنهاد روشپيش -5-82

هاي ورزش درون مراكز، ضمن هماهنگي با مسئولين ه فعاليتدهي بودجه ورزشي، توسط مسئولين ذيربط بپيگيري جهت سوق -5-83

 مراكز آموزشي.

 منظور بحث و تبادل نظر پيرامون امور مربوط به ورزش مراكز در حيطه انجمن.تشكيل جلسات مستمر انجمن به -5-84

 هاي ورزشي.هاي ورزش به استفاده از بيمهكننده در فعاليتتشويق دانشجويان مشاركت -5-85

بدني هاي ورزشي صورت گرفته و ارسال آنها به تربيتات و تهيه گزارش توصيفي و آماري مربوطه به فعاليتآوري اطالعجمع -5-86

 واحدهاي استاني در مهلت مقرربا هماهنگي مسولين مركزآموزش.

هاي ورزشي انجمن استاني و شوراي مركزي اتحاديه شوراي تخصصي دانشجوييهاي مختلف به معرفي ورزشكاران رشته -5-89

 دانشجويي دانشگاه در حداقل زمان.

 هاي آموزشي.شركت در كارگاه -5-81

 هاي ورزش استاني.بدني جهت شركت در المپيادها، مسابقات قهرمان كشوري و جشنوارهشركت در جلسات توجيهي تربيت -5-87

 توجه به ورزش همگاني در مراكز آموزشي. -5-27

به اداره واحدهاي استاني  بدنيتربيت ورزشي مركز بصورت ساليانه از طريق در نهايت ارايه گزارش عملكردارتباط مستمر با واحد استاني و  -5-28

 .هاي ورزشي دانشجوييو به شوراي مركزي اتحاديه انجمنسازمان مركزي دانشگاه  بدنيتربيتكل 

 ارايه پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن به مركز آموزشي محل تحصيل. -5-22
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 های ورزشي دانشجويان دانشگاه:اتحاديه انجمن شورایاعضای  اتباخنحوه انت زمان و (6 ماده

هاي ورزشي شوراي تخصصي هاي ورزشي دانشجويان دانشگاه از بين اعضاي انجمناعضاي شوراي مركزي اتحاديه انجمنانتخابات  -6-8

و با حضور حداقل دانشجويي واحدهاي استاني زير گروه در هر منطقه در ابتداي سال تحصيلي 
3

2
نفر به عنوان اعضاي  9كليه اعضاي اتحاديه،  

انتخاب خواهند شد. در ضمن نحوه برگزاري سال  2دانشگاه براي مدت  بدنيتربيت نفر عضو علي البدل با نظارت اداره كل 3اصلي شوراي مركزي و 

 پذيرد.تربيت بدني دانشگاه تهيه خواهد شد، صورت مي انتخابات اتحاديه انجمن ورزشي براساس دستورالعمل داخلي كه توسط اداره كل

و از  هاي ورزشيهاي ورزشي از طريق انتخابات از بين اعضاي شوراي مركزي اتحاديه انجمندبيركل شوراي مركزي اتحاديه انجمن -6-2

 .گرددبين ايشان به مدت دو سال انتخاب و با حكم نائب رئيس شوراي تخصصي دانشجويي دانشگاه منصوب مي

هاي ورزشي به صورت چهار ماه يكبار و با هماهنگي اداره كل تربيت تشكيل جلسات توسط دبيركل شوراي مركزي اتحاديه انجمن -6-3

 .بدني سازمان مركزي دانشگاه در يكي از واحدهاي استاني صورت خواهد گرفت

مالي، اسناد و هزينه هاي انجام شده را به اداره كل تربيت بايست در پايان هر سال گزارش هاي ورزشي ميدبيركل شوراي مركزي اتحاديه انجمن -6-4

 بدني سازمان مركزي دانشگاه ارائه نمايد.

 گردد.دبيرخانه اين اتحاديه در محل اداره كل تربيت بدني سازمان مركزي دانشگاه تشكيل مي : 1تبصره 

 باشد.دانشگاه مي اداره كل تربيت بدنيبر عهده هاي ورزشي دانشجويان دانشگاه انجمننظارت بر عملكرد اتحاديه  : 2تبصره 

 :های ورزشي دانشجويان دانشگاهانجمن اتحاديه شورای( شرح وظايف اعضای 7ماده 

 دانشگاه. بدنياداره كل تربيتريزي و پيشنهاد جهت توسعه ورزش دانشجويي به برنامه -9-8

هاي ورزشي دانشجويي مراكز آموزشي با هماهنگي اداره كل تربيت بدني سازمان مركزي هماهنگي، رسيدگي و نظارت بر انجمن -9-2

 دانشگاه.

هاي تخصصي مربيگري، داوري و ... براي اعضاي انجمن ورزشي در واحدهاي استاني با هماهنگي اداره كل تربيت برگزاري دوره -9-3

 بدني سازمان مركزي دانشگاه.

 انشگاهي و مسابقات قهرمان كشوري.كمك به برگزاري المپيادهاي ورزشي د -9-4

سال تحصيلي هاي ورزشي مراكز آموزشي كل كشور در هر نيمارتباط مستمر با اداره كل تربيت بدني و ارائه گزارش عملكرد انجمن -9-5

 به شوراي تخصصي دانشجويي سازمان مركزي دانشگاه.

 هاي ورزش استاني.قهرمان كشوري و جشنوارهمسابقات بدني جهت حضور در المپيادها، شركت در جلسات توجيهي تربيت -9-6

 .هاي ورزشي دانشجويي مراكز آموزشيكمك و مشورت جهت راه اندازي انجمن -9-9
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هاي كلي تربيت بدني در راستاي سياست كلسياستگذاري و برنامه ريزي جهت اداره انجمن ورزش داشجويي مراكز با هماهنگي كامل اداره  -9-1

 دني.دانشگاه در حوزه ورزش و تربيت ب

 هاي ورزشي دانشجويي دانشگاه.همكاري با دانشگاه در راستاي برند سازي رشته -9-7

 

 (تامين اعتباربودجه مورد نياز8ماده

 هاي ورزشي دانشجويي مراكز آموزشي وابسته به دانشگاه بر عهده سازمان مركزي دانشگاه تامين بخشي از اعتبار انجمن -1-8

 . هزينه انجمن ورزشي ساير مراكز آموزشي )غير وابسته به دانشگاه( بر عهده مراكز آموزشي تحت نظارت است.باشدمي

هاي ورزشي مراكز آموزشي وابسته پس از تاييد شوراي انجمن ورزشي و با تائيد رئيس مركز هاي صوت گرفته در انجمنهزينه -1-2

 تخصصي دانشجويي واحد استان مربوط ارسال خواهد شد.آموزشي وابسته جهت بررسي و تاييد نهايي  به شوراي 

هاي ورزشي هاي ورزشي نظارت كامل داشته باشد و گزارشي از عملكرد انجمنكرد اعتبار انجمنواحد استاني بر چگونگي هزينه -1-3

دانشگاه ارسال  بدني اداره كل تربيتشوراي تخصصي دانشجويي استان به  سال تحصيلي پس از طرح دردانشجويي مراكز را در هر نيم

 نمايد.

 تامين خواهد شد.اداره كل تربيت بدني دانشگاه هاي ورزشي دانشجويان دانشگاه از محل بودجه بودجه اتحاديه انجمن -1-4

 نمايند.هاي ورزش دانشجويي اقدام بايست نسبت به تعيين فضا و محيطي مناسب جهت تشكيل دفتر انجمنرؤساي مراكز علمي كاربردي مي (9 ماده

قابل اجرا به تصويب شوراي تخصصي دانشجويي دانشگاه رسيد و از اين تاريخ  84/2/75تبصره در تاريخ   5ماده و  11اين دستورالعمل  در  ( 11 ماده

 است.

 


