
١ 
 

  

  

  

  

���و�ی  و  ���ن�ی �عاو�� 
  دا

  �د�ی�����ل  اداره 

  

  

  

و�ی
��

  را��مای 

گا�یا���یاد   او��ن    ورزش �ی �م

ی کار�دی ��ا��
ع��

  ا�تان ���ان 

  ا��ندماه ۱۰ -۲۰

  

  

  

  

  

  

www.uast.ac.ir/sports 



٢ 
 

  تعالیبسمه

  

�ید  "   ک��ف ا��ی �دا ت
  "ورزش را یک 

���م ر��ری (�دظ�ه ا�عا�ی)                                                                                                                                                                                                                                                                     
  �قام 

  

  مقدمه 

. امروزه ورزش به عنوان یک ابزار چند بعدي با تاثیرات جمله در کشور ما پذیرفته شده استورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی در دنیا و از 

  تجلی ساخته است.معی ، سالمتی افراد، گذراندن اوقات فراغت و روابط اجتماه جایگاه و نقش خود را در اقتصادگسترد

و رفتارهاي القی هاي اخبراي سالمتی، نشاط، رشد ظرفیت ابزاريهاي ورزشی جزیی از فرهنگ هر ملت است. ورزش همگانی ورزش و فعالیت

  اجتماعی و عاطفی است.

 ،خصوص مربیان نسل جوانهبهاي بدنی و تقویت روحیه سالم افراد در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت وسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیرويت

  مثبت و کارساز خواهد بود.  ؛از طریق مشارکتصرفاً 

اي ههاي دانشگاه مبنی بر اولویت ورزشبا توجه به سیاستهاي همگانی و تفریحی و هاي جسمانی و توسعه ورزشبا توجه به ضرورت فعالیت

قام مهمچنین تاکیدات  هاي ورزشی ویان به ویژه دانشجویان به فعالیتهمگانی به منظور گسترش ورزش دانشگاهی و جذب بیشتر دانشگاه

 مپیادال برگزاري دستورالعملدانشگاه اقدام به تدوین  دانشجویی و فرهنگیمعاونت  در مورد اهمیت ورزش همگانی؛ (مدظله العالی) معظم رهبري

. امید است با باشدمی جرااالعلمی کاربردي سراسر کشور الزمسازي در تمامی مراکز و موسسات آموزش نموده که در جهت یکسان همگانی

  اي نزدیک اقدامات موثرتري صورت پذیرد.اجراي رویدادهاي همگانی در آینده ریزي وهمکاري کلیه اقشار دانشگاهی در برنامه

  

  اهداف 

  دانشگاهیان نسبت به نقش ورزش در سالمت جسمانی و روانی افراد بهبود نگرش  -

  هاي همگانی و تفریحی از طرف دانشگاهیان در سطح جامعه سازي فرهنگ ورزشنهادینه -

  هاي همگانی در بین دانشگاهیان توسعه و گسترش ورزش -

  غنی سازي اوقات فراغت دانشجویان  -

  ایجاد خاطرات به یادماندنی در یک زندگی اردویی و ورزشی  -

  نشاط در دانشجویان دانشگاه  ایجاد شادابی و شور و -

 هاي همگانیهاي جدید در بخش ورزشاندازي رشتهراه -

 تقویت روحیه مشارکت و زندگی اجتماعی -

  هاسازي آنلی و تالش در نهادینههاي بومی و محتوجه به ورزش -
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  : المپیاد هاي ورزشیرشته )1

  رشته ورزشی براي دختران در نظر گرفته شده است.11 شته ورزشی براي پسران ور 13 در این دوره از مسابقات

  

  گردد.برگزار می  طناب زنی، فوتبال دستی، دارت و تنیس روي میز رشته 4گروه کارکنان و مدرسان نیز در مسابقات در 

  
  

  :زمان پذیرش)  2

یاد را هاي این دوره از المپدر رشته المپیاد، اسامی متقاضیان شرکتر در حضو نام متقاضیانپس از ثبتبایست کننده میشرکتآموزشی مراکز 

   (لیست معرفی نفرات و آلبوم)  اجتماعی و انفراديهاي رشته مدارك الزم درو صرفاً در قالب فایل اکسل به همراه  1طبق فرم شماره 

  .نمایند ( واحد استانی تهران شرق و تهران غرب ) تحویلجشنواره دبیرخانه در ساعات اداري به  اسفندماه 6تا روز شنبه مورخ  حداکثر

  

سانی، دانشگاه جامع علمی کاربردي استان تهران، دفتر فرهنگی خیابان بهار شیراز، نبش کوچه شهید لوا -تهران :نشانی دبیرخانه جشنواره

  و دانشجویی.

  77689765 -77689639 : تلفن تماس
  

  شرایط شرکت دانشجویان در مسابقات:)  3

 ارندحق شرکت در مسابقات را د یو صرفاً دانشجویان گردداستان برگزار میدر  رعلمی کاربردي مستق آموزش ) مسابقات بین دانشجویان مراکز1

  گردند.مینام نموده و دانشجوي رسمی دانشگاه محسوب که در ترم یا پودمان جاري ثبت

  دارد.آن مرکز را در قالب تیم  ،حق شرکت در مسابقات ،ترم در مرکز مقصد/ مان در صورت گذراندن یک پودمانمه ي) دانشجو2

  را ندارد.حق شرکت در مسابقات  پودمان خود را داده و با مرکز تسویه نموده/ امتحانات آخرین ترم که یی) دانشجو3

  د.شنامه به همراه داشته بامعرفی، باشدمیکه در آن مهمان  ات باید از طرف آموزش مرکز مربوطمهمان براي شرکت در مسابق ي) دانشجو4

  باشد.کمکی در مسابقات ممنوع می یار) هر تیم باید با دانشجویان مرکز خود در مسابقات شرکت نماید و استفاده از 5

  (دانشجویان) هادر رشته پذیرشمدارك الزم جهت 

  دارتحصیل عکس هکارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال ب تصویر) اصل و 1

  .3×4قطعه عکس  دو )2

شی  نامه نفرات و فرم معرفی) 3 شده آلبوم ورز شد    که به م تکمیل  سیده با ضاء رئیس مرکز ر شته . هر و ام ماره ش  هاي تیمی و طبق فرمویژه ر

  کشی).والیبال، طناب،(فوتسال، 2

  ) کارت بیمه ورزشی معتبر.4

 covid 19) پرینت کارت واکسن 5

  ) شرایط شرکت کارکنان و اعضاي هیئت علمی در مسابقات: 4

 گردد.) مسابقات بین کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادي و اعضاي هیئت علمی دانشگاه و مراکز آموزشی تابعه برگزار می1

 تواند در مسابقات شرکت نمایند که داراي حکم کارگزینی دانشگاه باشند.در صورتی می قراردادي) کارکنان 2

هاي طرف قرارداد با دانشگاه یا مراکز آموزشی تابعه قرارداد   توانند در مسابقات شرکت نمایند که با شرکت   ) کارکنان شرکتی در صورتی می  3

 امضاء کرده باشند.

 شرکت در مسابقات باید از طرف کارگزینی دانشگاه کارمند محسوب گردند. ) کارکنان مامور در دانشگاه براي4

  توانند در این دوره از مسابقات شرکت نمایند.مدرسی) باشند، می ID) اساتید و مدرسینی که داراي مجوز تدریس (5

  (اساتید و کارکنان) پذیرشمدارك الزم جهت 

ــنلی یا معرفی   1 ــویر کارت پرسـ ــل و تصـ ــویر مجوز تدریس        نامه از وا  ) اصـ ــاي هیئت علمی ) و تصـ   حد کارگزینی ( براي کارکنان و اعضـ

 )ID .مدرسی) براي مدرسین مراکز آموزشی 

 .3×4) دو قطعه عکس 2

  ) کارت بیمه ورزشی معتبر.3
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  گردد.ها طی یک جدول اعالم میمسابقات پس از پذیرش تیمکشی قرعهزمان  کشی مسابقات:زمان قرعه) 5

  عمومی شرکت در مسابقات:فنی و قوانین و مقررات )  6

  در زمان تعیین شده. شرکت در مسابقات) اعالم آمادگی 1

شته   2ر تواند فقط دمی شرکت کننده ) هر 2 شته انفرادي    (ر شته انفرادي یا دو ر شته تیمی+ یک ر شته   یک ر شرکت نماید (زمان ر ها نباید ) 

  تداخل داشته باشد).

  در راهنماي فنی مربوط به هر رشته تعیین شده است. المپیادهاي اجتماعی ) تعداد نفرات رشته3

شکل از            4 شی کمیته فنی، مت شته ورز شد و در هر ر سمی برگزار خواهد  ساس قوانین ر سابقات برا شناس ) م ستانی  بدنیتربیت کار  و واحد ا

  خواهند گرفت.بینی نشده تصمیم نهایی را درخصوص موارد پیشر رگزاري رشته مورد نظمسئول ب

صورتی 5 سابقات حذف خواهد       ) در  صورت پذیرد، آن بازیکن و یا تیم از دور م سابقات  سوي بازیکنی یا تیمی تخلفی در هر مرحله از م که از 

  ).گردد تاثبا(حتی اگر مورد تخلف بعد از اتمام مسابقات  جایزه و مقام پس گرفته خواهد شد .دنگردید و اگر مقامی در مسابقات کسب کرده باش

  هاي انفرادي بالمانع است.از هر مرکز آموزشی در رشته ) حضور هر تعداد نفر6

شرکت  در انتخاب مراکز برتر مواردي چون) 7 شی،    آوران، رعایت قوکنندگان، تعداد مقامتعداد  شش ورز ضباطی و فنی، پو وقع به مارائه  انین ان

  حضور ورزشکاران در مسابقه بدون غیبت، در نظر گرفته خواهد شد.و  در مسابقات اینده یا مسئول ورزشمدارك به مسئول پذیرش، حضور نم

  .خود را به همراه داشته باشندبیمه ورزشی کارت کارت مسابقات و  IDبایست جهت شرکت در مسابقات تیمی و انفرادي، می کنندگانشرکتتمامی ) 8

شرکت 9 شی با  کنندگان می)  ستان و     توانند جهت اخذ کارت بیمه ورز شی ا شکی ورز سایر مجموعه  مراجعه به هیئت پز شی متمرکز یا از طریق  یا  هاي ورز

  اقدام نمایند. https://insurance.ifsm.ir/UserOnline/Login سایت

ست ت          ) 10 سرپر سوي مربی، نماینده یا  صورت کتبی و از  سابقه، باید اعتراض به  صورت وجود هرگونه اعتراض در زمان برگزاري م ه  یم بدر 

  ه گردد.یارا، برگزاري رشته مربوطمسئول 

  پذیرش مصوبات کشی به منزله  کشی مسابقات الزامی است و عدم حضور نماینده تیم در مراسم قرعه      حضور نماینده تیم در مراسم قرعه  ) 11

  .  خواهد بودجلسه 

  باشد.رئیس یا معاون مرکز آموزشی الزامی میهاي اجتماعی از سوي کشی رشتهنامه جهت شرکت در قرعههمراه داشتن معرفی) 12

  شود.انجام می ،قهیک ساعت قبل از شروع مساب، ان روز و در محل برگزاري مسابقهکشی مسابقات انفرادي در همقرعه) 13

نده ار دارد بازهایی که بازیکن متخلف در آن قرشرکت کرده است، تیمورزشی  که مشخص شود، بازیکنی در بیش از دو رشتهدر صورتی) 14

ذف حهاي انفرادي، بازیکن در هر مرحله از مسابقات که باشد و در رشته باشندگردند و باید تابع تصمیمات مسئولین برگزار کننده اعالم می

  .باشدبایست تابع تصمیمات مسئولین اجرایی خواهد شد و اگر این موضوع بعد از اتمام مسابقات، مشخص گردد بازیکن یا تیم متخلف می

  دار) و کفش ورزشی در مسابقات حضور یابند.هاي تیمی، اعضاي هرتیم باید با لباس متحدالشکل ورزشی(شمارهدر رشته) 15

ش 16 ست باید به    ،هاي تیمیته) در ر سرپر شند       همراه تالزاماً مربی یا  شته با ضور دا سابقات ح ست نمی   یم در م سرپر   عنوان هتوانند ب(مربی و 

  قات حضور یابند).ورزشکار در مساب

  ردد.گمی ءاهدا به رسم یادبود گواهی شرکت،ورزشی المپیادکننده در ران شرکتبه تمامی ورزشکا) 17

جهت اعزام به مسابقات قهرمان کشوري و    واحد استانی ورزشی  منتخب  هايتشکیل تیم  منظوربه، نفرات برگزیده را رشته کمیته فنی هر ) 18

  ، انتخاب خواهد کرد.ردانشجویان سراسر کشوادهاي ورزشی المپی

  باشد.کننده میتیم یا شرکت 7هاي اجتماعی و انفرادي حضور حداقل ) مالك برگزاري هر یک از رشته19

ابقه  در هر وزن مس  کننده،شرکت  نفر 5در صورت حضور حداقل   آزاد و فرنگی، تکواندو و ... کشتی  هاي انفرادي اوزانی مانند:در رشته  تبصره: 

  گردد.ت نفرات اول تا سوم لحاظ میخواهد شد و فقط امتیازابرگزار 

  ششم به ترتیب  هاي اول تا هاي انفرادي براي مقامکه در رشته باشد، بدین صورت  شده می هاي کسب اساس مقام مراکز بر  بندي نهاییرده) 21

ــتهامتیاز و  1،2،3،5،7،10 ــم هاي اول تا هاي تیمی براي مقامدر رش ــش ــد و در امتیاز در نظر گرفته خو 2،4،6،10،14،20به ترتیب  ش اهد ش

ساوي امتیازات، رنگ مدال    ست در پایان   .ها مالك خواهد بودصورت ت سران در  پس از جمع امتیازات گروه دخترا المپیادالزم به ذکر ا ن و پ

  واهند گرفت.و مورد تقدیر قرار خ عنوان مراکز اول تا سوم جشنواره تعیینمجموع سه مرکز به

  گردد.کننده در این رشته اعالم میهاي فوتسال و والیبال متعاقباً به مراکز شرکتکشی تیم* محل و زمان برگزاري مراسم قرعه

  گردد.برگزار می 14:00و نوبت عصر ساعت  8:00* مسابقات در نوبت صبح رأس ساعت 

  باشد.کشی بر اساس ساعات قید شده در جدول میپاورلیفتینگ و طنابو فرنگی، آزاد هاي تکواندو، کشتیکشی اوزان رشته* وزن
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  ( گروه پسران) جدول زمان و مکان برگزاري رشته هاي ورزشی المپیاد استان تهران

  ردیف
هاي رشته

  ورزشی

  کشیزمان وزن

  کشی/ قرعه
  محل برگزاري  زمان مسابقات

  فوتسال  1
  14:00ساعت 

  اسفندماه 9 
 نشانیآتش 24ایستگاه  -نبش چهارراه زمزم -نبرد جنوبی -بزرگراه محالتی اسفندماه 20-10

  والیبال  2
  14:00ساعت 

  اسفندماه 9 
 نشانیآتش 24ایستگاه  -نبش چهارراه زمزم -نبرد جنوبی -بزرگراه محالتی اسفندماه 20-10

3  
تنیس روي 

  میز

  صبح روز 

 اسفندماه 13
 اسفندماه 14و  13

 انتهاي خیابان شمس -کوچه هفتم(فوزي) -نرسیده به میدان ونک -خیابان ولیعصر

 مرکز علمی کاربردي کانون سردفتران و دفتر یاران -جنب هتل نیلو -الهیجانی

  طناب کشی  4
  9:00ساعت 

 اسفندماه 14
 اسفندماه 14صبح روز 

 انتهاي خیابان شمس -کوچه هفتم(فوزي) -نرسیده به میدان ونک -خیابان ولیعصر

 مرکز علمی کاربردي کانون سردفتران و دفتر یاران -جنب هتل نیلو -الهیجانی

  دارت  5
  9:00ساعت 

 اسفندماه 14
 اسفندماه 14

بزرگراه جالل آل احمد، بلوار جانبازان، جنب زیرگذر شهرك آزمایش، ساختمان امام 

 رضا(ع) ، مرکز علمی کاربردي عالمه طبرسی

6  
فوتبال 

  دستی
 اسفندماه 20ز رو 14ساعت   ---

انی نشمرکز علمی کاربردي آتش -صالح آباد شرقی -بزرگراه تندگویان(شهید هاشمی)

 و خدمات شهري

 فدراسیون شطرنج -خیابان حجاب -بلوار کشاورز -میدان ولیعصر اسفندماه 13 ---  شطرنج  7

  تکواندو  8
  12:00ساعت 

 اسفندماه 10
 اسفندماه 11

روبروي مجتمع  -خیابان میرزاپور(سهیل سابق) -صدرباالتر از پل  -خیابان شریعتی

 مرکز علمی کاربردي فدراسیون تکواندو -فدراسیون تکواندو -مسکونی سبحان

9  
  طناب زنی

--- 
  اسفندماه 13

 صبح 9ساعت 

 انتهاي خیابان شمس -کوچه هفتم(فوزي) -نرسیده به میدان ونک -خیابان ولیعصر

 مرکز علمی کاربردي کانون سردفتران و دفتر یاران -جنب هتل نیلو -الهیجانی

10  
کشتی آزاد و 

  فرنگی

 -8:30ساعت 

8:00  

 اسفندماه 12

 اسفندماه 12صبح روز 
خانه کشتی  -ورزشگاه شهید پناهی -ابتداي خیابان شهید کاظمی -میدان خراسان

 شهید پناهی

11  
  8:00ساعت   پاورلیفتینگ

  اسفندماه 16

  16:00الی  8:00ساعت 

 اسفندماه 16

انی نشمرکز علمی کاربردي آتش -صالح آباد شرقی -بزرگراه تندگویان(شهید هاشمی)

 و خدمات شهري

12  
آمادگی 

  ---  جسمانی
   9:00ساعت 

  اسفندماه 13

پالك  -جنب بهزیستی -روبروي پارك شهر -خیابان فیاض بخش -آبادمیدان حسن

  ايکاربردي فدراسیون پهلوانی و زورخانهمرکز علمی  -17
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  )دختران( گروه استان تهران  ادیالمپ یورزش يرشته ها يجدول زمان و مکان برگزار    
  

  ردیف
 هايرشته

  ورزشی

  کشیزمان وزن

  کشی/ قرعه
  محل برگزاري  زمان مسابقات

  فوتسال  1
  14:00ساعت 

  اسفندماه 9 
 اسفندماه 20-10

- آتش 34ایستگاه  -بلوار دانش -ضلع شمالی ترمینال غرب -میدان آزادي

 نشانی

  والیبال  2
  13:00ساعت 

  اسفندماه 9 
 اسفندماه 20-10

- آتش 34ایستگاه  -بلوار دانش -ضلع شمالی ترمینال غرب -میدان آزادي

 نشانی

3  
تنیس روي 

  میز

  صبح روز 

 اسفندماه 15
 اسفندماه 16و  15

انتهاي  -کوچه هفتم(فوزي) -میدان ونکنرسیده به  -خیابان ولیعصر

مرکز علمی کاربردي کانون  -جنب هتل نیلو -الهیجانی خیابان شمس

 سردفتران و دفتر یاران

  طناب کشی  4
  9:00ساعت 

 اسفندماه 15
 اسفندماه 15صبح روز 

انتهاي  -کوچه هفتم(فوزي) -نرسیده به میدان ونک -خیابان ولیعصر

مرکز علمی کاربردي کانون  -جنب هتل نیلو -الهیجانی خیابان شمس

 سردفتران و دفتر یاران

 ---  دارت  5
   14:00ساعت 

 اسفندماه 15روز 

بزرگراه جالل آل احمد، بلوار جانبازان، جنب زیرگذر شهرك آزمایش، 

 ساختمان امام رضا(ع) ، مرکز علمی کاربردي عالمه طبرسی

6  
فوتبال 

  دستی
---  

   10:00ساعت 

 اسفندماه 20روز 

مرکز علمی کاربردي  -صالح آباد شرقی -بزرگراه تندگویان(شهید هاشمی)

 نشانی و خدمات شهريآتش

 فدراسیون شطرنج -خیابان حجاب -بلوار کشاورز -میدان ولیعصر اسفندماه 13 ---  شطرنج  7

  تکواندو  8
  12:00ساعت 

 اسفندماه 11
 اسفندماه 12

 -خیابان میرزاپور(سهیل سابق) -پل صدرباالتر از  -خیابان شریعتی

مرکز علمی  -فدراسیون تکواندو -روبروي مجتمع مسکونی سبحان

 کاربردي فدراسیون تکواندو

9  

  طناب زنی

--- 
  اسفندماه 16

 صبح 9ساعت 

انتهاي  -کوچه هفتم(فوزي) -نرسیده به میدان ونک -خیابان ولیعصر

مرکز علمی کاربردي کانون  -جنب هتل نیلو -الهیجانی خیابان شمس

 سردفتران و دفتر یاران

10  
  9:00ساعت   پاورلیفتینگ

  اسفندماه 14

  16:00الی  09:00ساعت 

 اسفندماه 14

مرکز علمی کاربردي  -صالح آباد شرقی -بزرگراه تندگویان(شهید هاشمی)

 نشانی و خدمات شهريآتش

11  
آمادگی 

  ---  جسمانی
   9:00ساعت 

  اسفندماه 15

جنب  -روبروي پارك شهر -خیابان فیاض بخش -آبادمیدان حسن

  ايمرکز علمی کاربردي فدراسیون پهلوانی و زورخانه -17پالك  -بهزیستی
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  )کارکنان و مدرسان( گروه استان تهران  ادیالمپ یورزش يرشته ها يجدول زمان و مکان برگزار
  

  ردیف
 هايرشته

  ورزشی
  محل برگزاري  زمان

  تنیس روي میز  1
  اسفندماه 14آقایان: 

  اسفندماه 16ها: خانم

 جنب -الهیجانی انتهاي خیابان شمس -کوچه هفتم(فوزي) -نرسیده به میدان ونک -خیابان ولیعصر

 مرکز علمی کاربردي کانون سردفتران و دفتر یاران -هتل نیلو

  دارت  2
  اسفندماه 14آقایان: عصر 

 اسفندماه 15ها: صبح خانم

  بزرگراه جالل آل احمد، بلوار جانبازان، جنب زیرگذر شهرك آزمایش، ساختمان امام رضا(ع) ، 

 مرکز علمی کاربردي عالمه طبرسی

  فوتبال دستی  3
  اسفندماه 20آقایان: صبح 

  اسفندماه 20ها: عصر خانم

نشانی و خدمات علمی کاربردي آتشمرکز  -صالح آباد شرقی -بزرگراه تندگویان(شهید هاشمی)

 شهري

4  
  اسفندماه 13آقایان: صبح   طناب زنی

 اسفندماه 16ها: صبح خانم

 جنب -الهیجانی انتهاي خیابان شمس -کوچه هفتم(فوزي) -نرسیده به میدان ونک -خیابان ولیعصر

 مرکز علمی کاربردي کانون سردفتران و دفتر یاران -هتل نیلو

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


