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 د.روي آوردن به ورزش بسياري از معضلات اجتماعی را حل می کن 

 (یالعالمدظله) مقام معظم رهبري 

 : مقدمه1ماده 

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

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

 است. دانشگاهی ساز آينده و فرهیخته قشر بويژه جامعه آحاد

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

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

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

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

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

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

و بازي همگانی  هاي ورزش جشنواره دومين "برگزاری به طراحی و اقدام فوق تاكیدات ساختن عملی منظور به اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و

 با مساعدت است است. امید نموده "تابعه سراسر کشور دانشگاه فرهنگيان مراکز آموزش عالیو  پردیس هادرون هاي بومی و محلی 

 .گردد محقق امر اين دانشجويان، حداكثری مشاركت و اندركارن دست همه همدلی و

 

 جشنواره اهداف: 2ماده 

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

 همدلی جمعی، وفاق برای مساعد زمینه ايجاد .2

 دانشجومعلمان بین در سستی و رخوت از جلوگیری .3

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

  دانشجومعلمان

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

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

 ورزشی های فعالیت به نیاز احساس ايجاد .7

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



4 
 

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

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

 همگانی ورزش

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

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

 

 جشنواره ورزشی هاي رشته انتخاب هاي شاخص: 3ماده 

 همگانی های ورزش پوشش تحت اندانشجومعلم جمعیت افزايش به كمك .1

 و ...( سرعت عضلات، قدرت عضلانی، عمومی، استقامت نظیر(جسمانی آمادگی فاكتورهای تقويت .2

 دانشجومعلمان كارگروهی ، اتحاد، همبستگی وعمومی مشاركت جهت به ورزشی های رشته دادن قرار مدنظر .3

 ورزشی های سالن از خارج و سراهای دانشجويی ی ورزشی درها فعالیت برگزاری .4

 سالم همراه با رقابت هیجانشور و نشاط و ايجاد  .5

 آسان و هزينه كم ،جذاب نو، ابتکاری، ورزشی های رشته انتخاب .6

 

 برگزاري جشنوارهزمان : 4ماده 

 :آموزش عالی تابعه مراکز و ها پردیس درونالف( مرحله 

  :1397فروردين شروع جشنواره  

 :1397 خرداد 15 پايان جشنواره 

 ب( مرحله کشوري:

  1397تابستان 

 

 : مکان برگزاري5ماده 

 استان های سراسر كشور تابعه و مراكز آموزش عالی پرديس ها در :آموزش عالی تابعه مراکز و ها پردیس درونالف( مرحله 

 متعاقباً اعلام خواهد شد. ب( مرحله کشوري:
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 سطوح برگزاري جشنواره: 6ماده 

. شود می برگزار تابعه كز آموزش عالیمر وپرديس  هر در جشنواره :آموزش عالی تابعه کزامر و ها پردیس درون جشنواره .1

ی نمايند و پس از برگزار برگزار نامه شیوه اين در مندرج های رشته در را جشنواره هستند، موظف تابعه مراكز آموزش عالی و ها پرديس

و از نظر آمادگی جسمانی در سطح بالاتری قرار دارند با نظر مسئول  را كسب كرده اند / ركورد ورزشکار كه بهترين امتیاز 7 ، جشنواره

 .نمايندزام كشوری اع جشنوارهآن پرديس يا مركز به  تیم منتخبانتخاب و به عنوان  ،مركز آموزش عالی تابعه ياپرديس تربیت بدنی 

مورخ  /د422/9166/51111از سوی معاونت دانشجويی به شماره  كهتقويم اجرايی طی جشنواره، پس از برگزاری جشنواره کشوري:  .2

پرديس و مركز آموزش عالی تابعه هر ورزشکار، يك مربی و يك سرپرست(  7)متشکل از  منتخبتیم  ،ارسال شده است 18/17/1396

 .ندينمایمشركت  می شودبرگزار  97كه در تابستان  كشوری و رقابت سالم در جشنواره ترباشکوهجهت برگزاری هرچه  هر استان

راكز پرديس ها و م معلمان دانشجو كه نمايند اتخاذ تدابیری بايد های استانی امور پرديس محترم سرپرستان ،جشنواره برگزاری در -1تبصره 

 .گردند اعزام و انتخابپرديس ها و مراكز آموزش عالی تابعه  تعامل با ورزشی های تیم مربیان و نمايند شركت جشنواره در بتوانندآموزش عالی تابعه 

 98تیم در قالب  98)مجموعاً  شركت نمايد. جشنوارهيك تیم می تواند در  پرديس و مركز آموزش عالی تابعهاز هر در سطح كشوری  -2تبصره 

 پرديس و مركز آموزش عالی تابعه(

دانشجویان رشته تربيت بدنی و مطابق بخشنامه هاي ارسالی از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  -3تبصره 

ه در ک مجوز شرکت در جشنواره ها و المپيادهاي همگانیدانشجویان شرکت کننده در المپياد ها )سراسري و منطقه اي( 

 را نخواهند داشت. سطح کشوري برگزار می شود،

مطابق سهمیه اختصاص داده شده  موفق به كسب مقام شوند، 97 كشوری ورزش همگانی جشنوارهتیم های اعزامی به هر يك از   -4تبصره 

ا ر ها و موسسات آموزش عالی كشوردانشجويان دانشگاه المپیاد ملی ورزش همگانیدومین سهمیه شركت در  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

 كسب خواهند نمود.

 

 وظایف شرح و ارکان ، اجرایی ساختار: 7ماده 

  درون پردیس ها و مراکز آموزش عالی تابعه جشنواره : اعضاي ستاد1-7

 (امور پرديس های استانی )رئیسسرپرست  .1

 كارشناس يا كارشناس مسئول تربیت بدنی / دانشجويی استان )دبیر( .2

 )عضو( روسای پرديس ها و مراكز آموزش عالی تابعه .3

 كز آموزش عالی تابعه )عضو ( او مر ها پرديسدانشجويی  –مالی معاونین  .4

كارشناس امور دانشجويی و تربیت بدنی پرديس ها و مراكز آموزش عالی تابعه  كارشناس مسئول تربیت بدنی /  كارشناس / .5

 )عضو(
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 ابعه )عضو(مراكز آموزش عالی تو  ها پرديس (برادر -)خواهر تربیت بدنی دو نفر از اعضای هیأت علمی يا مدرسین .6

 

روساي محترم پردیس ها و مراکز آموزش عالی  لازم به ذکر است با توجه به تخصص و تجربه افراد فوقتذکر: 

استانی می تواند در بخش هاي فنی و اجرایی مسابقات پس از صدور ابلاغ محترم مدیریت  تابعه پس از هماهنگی با

 استفاده نمایند. فوق در بخش هاي مختلف از همکاران

 

  درون پردیس ها و مراکز آموزش عالی تابعه جشنواره ستاد: شرح وظایف 2-7

 تشکیل جلسات و تشريك مساعی با پرديس ها و مراكز آموزش عالی تابعه استان .1

 جشنواره اين دوره ازبرنامه ريزی و تمهید مقدمات لازم جهت حضور گسترده دانشجو معلمان پرديس ها و مراكز آموزش عالی در  .2

  كشوری

، تجهیز و اعزام به موقع نفرات برترو نظارت بر انتخاب در داخل پرديس ها و مراكز آموزش عالی تابعه ورزشی  جشنوارهبرگزاری  .3

 كشوری جشنوارهآنان به 

 كشوری جشنوارهبرگزاری و نظارت بر اجرای اردوی آماده سازی تیم های ورزشی اعزامی به  .4

 حکام قهرمانی، لوح تقدير و جايزه به نفرات برتر ورزشیبرنامه ريزی جهت تهیه و توزيع ا .5

 كشوری جشنوارهاعزامی به  منتخب،ی ها انتخاب و معرفی سرپرستان واجد شرايط جهت همراهی تیم .6

 

 : اعضاي کشوري ستاد عالی جشنواره7-3

 رئیس دانشگاه فرهنگیان )سرپرست عالی جشنواره( .1

 جشنواره(مقام معاون دانشجويی دانشگاه )قائم .2

 بدنی )دبیر كل جشنواره(مديركل تربیت .3

 مديريت استان میزبان جشنواره )سرپرست كل جشنواره( .4

 كل جشنواره سرپرست مقامقائم .5

 دبیر اجرايی جشنواره .6

 بدنی استان )معاون اجرايی، يك نفر خواهر و يك نفر برادر(حوزه تربیت خبرگان و كارشناس/مدرس/ هیأت علمی/ متخصصین .7

 -بدنی )ناظر كل، ناظر فنی و ناظر اجرايی جشنواره، خواهرانبدنی، متخصصین و خبرگان حوزه تربیتن اداره كل تربیتكارمندا .8

 برادران(

 

 جشنواره کشوري عالی : شرح وظایف اعضاي ستاد7-4

 معلمان ريزی و تمهید مقدمات لازم جهت حضور گسترده دانشجوبرنامه .1

 ريیسه دانشگاه فرهنگیان تهیه و تصويب طرح جشنواره در هیأت .2

 های بومی و محلی  نظران در خصوص ورزش همگانی و بازیبرگزاری جلسات تخصصی با حضور متخصصین و صاحب .3

 تعیین میزبان جشنواره، بازديد و برگزاری جلسات مرتبط با مسوولین استان میزبان .4

 ها به استان میزبانحسن اجرای كار و ارائه گزارشنامه، پیگیری جهت پرداخت اعتبارات لازم پس از تهیه و تدوين تفاهم .5

 ها به مديريت استانی سراسر كشورانجام مکاتبات و ارسال بخشنامه .6

 تر برگزار شدن جشنوارهجانبه و دقیق بر اقدامات استان میزبان جهت هرچه بهتر و باشکوهنظارت همه .7
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 : صدور احکام8ماده 

 ا و مراکز آموزش عالی تابعهدرون پردیس ه جشنواره ستاداحکام اعضاي 

 امور پرديس های استانی طی نامه ای رسمی توسط معاونت دانشجويی امضاء و ابلاغ خواهد شد.حکم سرپرست  .1

ا هپس از معرفی توسط سرپرست پرديس  درون پرديس ها و مراكز آموزش عالی تابعه جشنوارهاحکام عوامل فنی و اجرايی ستاد  .2

 توسط مديريت امور پرديس های استانی امضاء و ابلاغ خواهد شد. ،و مراكز آموزش عالی تابعه

 

 درون پردیس ها و مراکز آموزش عالی تابعهدر سطح احکام و جوایز  توزیع : نحوه9ماده 

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

 

 ورزشی هايرشته: 11ماده 

    

ای به صورت دو نفره و رشته ه جسمانیشوت فوتبال هدفمند و ايستگاه آمادگی رشته های پرتاب بسکتبال، هفت سنگ مهارتی،  - 1تبصره 

نفر( مجاز  7ی به صورت سه نفره برگزار می شود و در خصوص بازی بومی و محلی شركت تمام ورزشکاران تیم )پرتاب و دريافت فريزبی و طناب زن

 است.

هر دانشجو معلم از بازی بومی و محلی، به غیر در مرحله جشنواره درون پرديس ها و مراكز  آموزش عالی تابعه و جشنواره كشوری  – 2تبصره 

 رشته شركت نمايد. 2می تواند در 

برای انتخاب تیم های اول تا سوم هر رشته در هر پرديس و مركز آموزش عالی  پرديس ها و مراكز آموزش عالی تابعهدرون در مرحله  – 3تبصره 

 امتیاز / ركورد نهايی تیم در نظر گرفته می شود.نفر )هر تیم( به عنوان  3يا  2تابعه مجموع امتیاز / ركورد هر 

امتیاز انفرادی تمام ورزشکاران شركت كننده در  ، ركورد يامركز آموزش عالی تابعه وبرای انتخاب نهايی تیم اعزامی هر پرديس  - 4تبصره 

از آمادگی  و امتیاز را كسب نموده باشند ركورد يا ترينكز آموزش عالی تابعه در نظر گرفته شده و ورزشکارانی كه بالاامر ها وپرديس جشنواره درون 

زام عنوان اعضای تیم انتخاب و به جشنواره كشوری اعبه ، مركز آموزش عالی تابعه وپرديس بالاتری برخوردار باشند با نظر مسئول تربیت بدنی 

 خواهند شد.

 

 رشته ورزشی    

 جنسيت

پرتاب 

 بسکتبال

پرتاب و دریافت 

 فریزبی

هفت سنگ 

 مهارتی

شوت فوتبال 

 هدفمند

ایستگاه آمادگی 

 جسمانی
 طناب زنی

بازي بومی 

 و محلی

        پسران

        دختران
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 هارشته فنی مقررات و قوانين: 11ماده 

 پرتاب بسکتبال : مقررات فنی رشته 1-11

 وسایل و تجهيزات لازم :

 حلقه و پايه بسکتبال استاندارد -

 زمین خط كشی شده استاندارد بسکتبال -

 برای دختران  6برای پسران و شماره  7توپ بسکتبال مولتن شماره  -

  مخروط عدد 5 -

 

  قوانين مقررات فنی بازي :

و  تشکیلدو نفره های  تیماين رشته ورزشکاران برای شركت در  -

 در مسابقه شركت خواهند نمود.

 نحوه پرتاب به صورت آزاد و از پنج نقطه مشخص شده انجام خواهد داد.  -

 محاسبه خواهد شد. ثانیه 91در زمان  های گل شدهمجموع امتیازات از شوت -

  پشت خط روی زمین قرار خواهند گرفت. 1در منطقه   توپ -

گیرد و با سوت داور و گرفتن زمان، با برداشتن توپ از روی زمین شروع می قرار 1 ورزشکار، با اعلام داور، پشت خط پرتابی شماره -

اين روال را  5تا نقطه  1بعد از پرتاب شخصا نسبت به ريباند و گرفتن توپ اقدام می كند و به ترتیب از نقطه كند و می به پرتاب

  انجام می دهد.

تعداد پرتاب گل ثانیه زمان به اتمام برسد.  91دهد تا می ها را انجامپرتاب 1ز نقطه دوباره ا 5ورزشکار بعد از پايان پرتاب شماره   -

 هر ورزشکار را مشخص خواهد نمود.شده )امتیاز( 

 توسط داور وقت نگهدار اعلام خواهد شد. باقیمانده زمان ،در خلال برگزاری مسابقه -

  نحوه امتيازدهی و خطاها:

 گیرد.می تعلق امتیاز 3(، 5نقطه ) امتیاز و به پرتاب خارج قوس 2 (،4و  3، 2، 1)نقاط  قوسبه هر پرتاب گل شده از داخل  -

محاسبه خواهد  تیمبعنوان امتیاز نهايی  نفر )هر تیم( 2مجموع امتیازات ، ديس ها و مراكز آموزش عالی تابعهجشنواره درون پردر  -

 شد.

شود های انجام شده )بدون توجه به گل شدن( شمرده میاز نظر امتیازی، در مرحله اول كل شوت تبمدر صورت تساوی دو يا چند  -

های های برتر خواهند شد. در صورت تساوی در كل شوتكه دارای بیشترين شوت اقدام شده باشد به ترتیب بعنوان رتبه تیمیو 

 انجام شده و امتیازات مسابقه مجدد انجام خواهد گرفت.

ثانیه توسط داور زده شود بازيکن در هر مرحله ای باشد بايد بازی را متوقف نمايد مگر در  91رحله ای كه سوت پايان در هر م -

باشد و می هنگام شوت. اگر در اين حالت توپ از دست بازيکن خارج شود و داور سوت پايان را بزند شوت انجام شده مورد قبول

 ل قبول نیست.در غیر اين صورت پرتاب انجام شده قاب

انداختن مانع خطا محسوب شده  از خط يامانع مخروطی شکل انجام خواهد گرفت و در صورت رد شدن  ياها از پشت خطوط پرتاب -

 شوت انجام شده و امتیاز كسب شده در نظر گرفته نخواهد شد. اين حالتو در 

 گیرد.و بلافاصله پس از اتمام بازی صورت میرسیدگی به اعتراض های احتمالی فقط به صورت كتبی و توسط سرپرست تیم  -
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نواره جشامتیاز انفرادی تمام ورزشکاران شركت كننده در ، مركز آموزش عالی تابعه وبرای انتخاب نهايی تیم اعزامی هر پرديس  -

از آمادگی  و نموده باشندامتیاز را كسب  كز آموزش عالی تابعه در نظر گرفته شده و ورزشکارانی كه بالاترينامر ها وپرديس درون 

شنواره عنوان اعضای تیم انتخاب و به جبه  ،مركز آموزش عالی تابعه وپرديس بالاتری برخوردار باشند با نظر مسئول تربیت بدنی 

 كشوری اعزام خواهند شد.

 

 : مقررات فنی رشته پرتاب و دریافت فریزبی2-11 

 وسایل و تجهيزات لازم :

 بشقاب فريزبی -

 متر برای دختران 7در 7متر برای پسران  11در  11به ابعاد  زمین بازی -

       m 1/5قطر دايره ها  -

  قوانين مقررات فنی بازي :

ه ترتیب بها كه يك نفر از آنتشکیل و در مسابقه شركت خواهند نمود نفره  های سه تیماين رشته ورزشکاران برای شركت در  -

 گیرد.می قرار زمین به عنوان پاسور در وسط

 ها بر روی زمین چمن انجام خواهد شد.بازی -

حركات نماوده و از  Bبا پرتاب پااس باه ياار وساط )پاساور( شاروع و باازيکن باه سارعت باه طارف نقطاه  Aبازی از نقطه  -

د و نمايامی حركات Cگرداناد و باه نقطاه می فريزبی را از پاسور دريافات نماوده و مجادداً فريزبای را باه پاساور بااز Bنقطه 

نیاز فريزبای را   Dكناد و در نقطاهمی حركات Dاز پاساور فريزبای را دريافات و باه او باازمی گرداناد و باه نقطاه Cدر نقطه

حركات نماوده و باا دريافات فريزبای از پاساور، كاار باازيکن اول باه  Aاز پاسور دريافت و باه او باازمی گرداناد و باه نقطاه 

 دهد. انجام میروندی كه بازيکن اول طی كرده را  و سوم به ترتیباتمام رسیده و بازيکن دوم 

 نحوه امتياز دهی و خطاها :

محاسبه خواهد  تیمنهايی  ركوردبعنوان  نفر )هر تیم( 3 ركوردمجموع ، ديس ها و مراكز آموزش عالی تابعهدر جشنواره درون پر -

 شد.

ثانیاه باه ركاورد نهاايی او ا اافه  2خاارج شاود هاای مشاخص شاده، اگر پای ورزشکار در هنگاام دريافات فريزبای از دايره -

 خواهد شد.

 در صورت افتادن فريزبی دو ثانیه به عنوان جريمه به زمان ورزشکار ا افه خواهد شد.  -

هر پرتاب بايد در داخل دايره انجاام شاود. اگار باازيکنی خطاا كناد و از داياره خاارج شاود، باياد باه داخال داياره برگاردد و  -

 هد.كار خود را ادامه د

شنواره جانفرادی تمام ورزشکاران شركت كننده در ، ركورد مركز آموزش عالی تابعه وبرای انتخاب نهايی تیم اعزامی هر پرديس  -

از آمادگی  و را كسب نموده باشندركورد  كز آموزش عالی تابعه در نظر گرفته شده و ورزشکارانی كه بالاترينامر ها وپرديس درون 

شنواره عنوان اعضای تیم انتخاب و به جبه  ،مركز آموزش عالی تابعه وپرديس بالاتری برخوردار باشند با نظر مسئول تربیت بدنی 

 كشوری اعزام خواهند شد.
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 : مقررات فنی رشته هفت سنگ مهارتی3-11 

  وسایل و تجهيزات لازم :

 كاملاا )پارتیشان(حفاا   باا كاه m 11*3 ابعااد باه بازی زمین -

  .باشد شده جدا

 .باشد متر 1  حفا  )پارتیشن( ارتفاع -

  مینی هندبال شماره يك تنبل )كم باد( توپ -

 و cm 11*11 ابعاااد بااه روشاان و تیااره چااوبیهااای مکعب -

 cm 5ارتفاع

  قوانين مقررات فنی بازي :

 ورزشکاران برای شركت در اين رشته تیم های دو نفره تشکیل و در مسابقه شركت خواهند نمود  -

 شود.می ثانیه ای انجام 91متر و مسابقه در زمان   7ها فاصله خط پرتاب تا سنگ -

 و دهادمای انجاام را خاود اول پرتااب زماان، شاروع و داور ساوت باا و گیاردمای قرار پرتاب خط پشت داور اعلام با ورزشکار -

 كنناده پرتااب. شاد خواهاد گرفتاه نظار در پرتااب آن امتیااز بعناوان افتاادههای سانگ تعاداد ها،سنگ به اصابت صورت در

 از بعاد و بچیناد باياد هام روی دوبااره را افتااده هایسانگ و كارده دويادن باه شاروع هاسانگ باا تاوپ محض برخورد به

 توسااط( ثانیاه 91) مساابقه زماان اتماام اعلااام از بعاد دهاد و انجاام را بعادیهااای پرتاب و برگشاته دوبااره تاوپ، برداشاتن

داماه مای و نفار دوم نیاز باه هماین صاورت كاار خاود را ا شاد خواهاد محاسابه فارد امتیااز و رسدمی پايان به مسابقه داور،

 دهد و امتیاز او نیز محاسبه خواهد شد.

 نحوه امتياز دهی و خطاها :

 شود.می امتیاز در نظر گرفته 5افتد می كه توسط توپ پرتابی بر روی زمین به ازای هر سنگی -

 تیمنهايی  امتیازبعنوان  نفر )هر تیم( 2 امتیازمجموع در جشنواره درون پرديس ها و مراكز آموزش عالی تابعه و جشنواره كشوری،  -

 محاسبه خواهد شد.

 نفر، مسابقه مجدد بین همین افراد برگزار خواهد شد.در صورت تساوی احتمالی امتیازات بین دو يا چند  -

 ظرن در پرتاب آن برای امتیازی و شده محسوب خطا كند عبور آن از يا لمس را پرتابی خط ورزشکار پای پرتاب هنگام در اگر -

 .شد نخواهد گرفته

 .گیرد نمی تعلق فرد به امتیازی هیچ ننمايد برخورد سنگها به توپ اگر -

 و نظمم بطور را سنگها بايد بعدی پرتاب برای حتما و شده محسوب خطا بچیند دوباره نتواند را های افتادهسنگ ورزشکار اگر -

 .بچیند هم روی مرتب

 تماس يك نقطه از سنگ ها با زمین است. امتیازات شمردن برای اصلی شرط -

آن قرار داده می شوند، در صورت جابه جايی و لازم به يادآوری است، به سنگی كه روی زمین قرار گرفته و باقی سنگ ها روی  -

حركت، امتیازی تعلق نخواهد گرفت و در صورت افتادن باقی سنگ ها و تماس يك نقطه از آن ها با زمین، امتیاز كامل به ازای 

 هر سنگ به فرد تعلق می گیرد.

شنواره جرادی تمام ورزشکاران شركت كننده در امتیاز انف، مركز آموزش عالی تابعه وبرای انتخاب نهايی تیم اعزامی هر پرديس  -

از آمادگی  و امتیاز را كسب نموده باشند كز آموزش عالی تابعه در نظر گرفته شده و ورزشکارانی كه بالاترينامر ها وپرديس درون 

و به جشنواره  م انتخابعنوان اعضای تیبه  ،مركز آموزش عالی تابعه وپرديس بالاتری برخوردار باشند با نظر مسئول تربیت بدنی 

 كشوری اعزام خواهند شد.
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  : مقررات فنی رشته شوت فوتبال هدفمند4-11 

  وسایل و تجهيزات لازم :

  4سايز  توپ فوتسال -

روی پارچااه  هماننااد شااکل روباارو ساایبل طراحاای شااده -

و ارتفاااع  121cm، عاارض:  261cm)طااول:  كااانتینری

161cm ) 

 سانتی متر 41قطر دايره ها  -

  مقررات فنی بازي :قوانين 

 تشکیل و در مسابقه شركت خواهند نمود.نفره  های دو تیماين رشته ورزشکاران برای شركت در  -

 متر برای دختران 5متر برای پسران و  6فاصله شوت تا سیبل  -

سامت بعد از قارار گارفتن باازيکن پشات خاط شاوت باا ساوت داور اقادام باه شاوت باه مسابقه فقط با پا انجام خواهد شد.  -

امتیاااز آن ناحیااه در برگااه  از هاار يااك از دايااره هااای مشااخص شااده روی ساایبل،تااوپ  رد شاادنكنااد و بعااد از می ساایبل

شود. در ايان رشاته تعاداد ياك عادد تاوپ در اختیاار ورزشاکار قارار داده خواهاد شاد كاه مای بايسات در می امتیازات ثبت

برگرداناد و صاله باه دنباال تاوپ رفتاه و آن را باه نقطاه شاروع ثانیه اقدام به شوت به سامت سایبل نماوده و بلافا 61مدت 

ثانیاه باه پاياان برساد و بعاد از ياك دقیقاه مجماوع امتیاازات فارد باه عناوان  61سپس از پشت خط اقدام به شوت نمايد تا 

 امتیاز نهايی وی محاسبه و اعلام می گردد.

 هر نفر يك دقیقه برای اقدام به شوت زمان دارد. -

 دهی و خطاها :نحوه امتياز 

محاسبه خواهد  تیمنهايی  امتیازبعنوان  نفر )هر تیم( 2 امتیازمجموع ، ديس ها و مراكز آموزش عالی تابعهدر جشنواره درون پر -

 شد.

باه خاارج از محال هاای مشاخص شاده اصاابت نماياد امتیااز صافر بارای آن شاوت در نظار تاوپ  ،اگر بعد از انجام شاوت -

 گرفته خواهد شد.

 گردد وامتیاز آن صفر خواهد شد.می توپ را جلوتر از خط شروع، شوت كند خطا محسوب اگر بازيکن -

اگر پای بازيکن خاط شاوت را لماس ياا از آن رد شاود خطاا محساوب شاده و امتیااز صافر بارای آن شاوت در نظار گرفتاه  -

 خواهد شد.

تاوپ از هار ياك از داياره  امتیاز هر يك از داياره هاای روی سایبل در شاکل مشاخص شاده اسات و در صاورت رد شادن -

 ها، امتیاز آن ثبت خواهد شد.

شنواره جامتیاز انفرادی تمام ورزشکاران شركت كننده در ، مركز آموزش عالی تابعه وبرای انتخاب نهايی تیم اعزامی هر پرديس  -

از آمادگی  وكسب نموده باشند  امتیاز را كز آموزش عالی تابعه در نظر گرفته شده و ورزشکارانی كه بالاترينامر ها وپرديس درون 

شنواره عنوان اعضای تیم انتخاب و به جبه ، مركز آموزش عالی تابعه وپرديس بالاتری برخوردار باشند با نظر مسئول تربیت بدنی 

 كشوری اعزام خواهند شد.
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 : مقررات فنی رشته ایستگاه تندرستی5-11

  وسايل لازم:

  :زمینی به ابعاد اندازه زمینm 21*11 

 7  مخروطعدد 

 2  ،سانتیمتر( 81سانتیمتر و ارتفاع مانع دومی،  41عدد مانع دو و میدانی )ارتفاع مانع اولی 

 3  گرمی 511عدد كیسه شنی كوچك 

 2  سانتیمتر 51سانتی متر و به ارتفاع  51عدد میز يا چهار پايه به قطر 

 سه عدد بطری كوچك آب معدنی 

 5 عدد توپ تنیس 

 كورنومتر 

 ها:ايستگاه

 های شنیپرتاب كیسه)ايستگاه اول(:  -1

 عبور از موانع به صورت زيگزاگ)ايستگاه دوم(:  -2

پرش از روی مانع و عبور  از زير مانع )ايستگاه سوم(:  -3

 دو و میدانی

های آب به وسیله انداختن بطری) ايستگاه چهارم(:   -4

 های تنیستوپ

 

اه را پشت سرهم ايستگ چهارشود كه شركت كننده بايد اين تشکیل می ايستگاه چهاربه صورت تركیبی و از  تندرستیايستگاه  -
 .اندازدنمايد و داور كورنومتر را به كار میاجرا نمايد. شركت كننده پشت خط استارت با صدای سوت داور مسابقه را آغاز می

 2گرمی را از فاصله  511عدد كیسه شنی  3 شركت كننده بايدقرار دارد،  خط استارتمتری از  8، كه در فاصله ايستگاه اول در -
نمايد. بديهی است اگر شركت كننده موفق نشود اين سه سانتیمتری( پرتاب می 51متری، روی میز )به طول و عرض و ارتفاع 

ه روی میز كها را پرتاب نمايد و يا به ازای هر كیسه شنی تواند دوباره كیسه شنكیسه را به صورت پرتابی روی میز قرار دهد، می
گردد. همچنین اگر شركت كننده جلوتر از خط مشخص شده اقدام به پرتاب ثانیه به ركورد شركت كننده ا افه می 4قرار ندهد، 

 شود. ثانیه به زمان وی افزوده می 4نمايد خطا محسوب شده و 

باشد( به صورت عدد می 6 مخروط ها)تعداد  امخروط هشود و بايد از بین می دوم، شركت كننده وارد ايستگاه اولايستگاه بعد از  -
ركورد شركت كننده ا افه  ثانیه به 4به ازای هر مانعی كه رد نشود ر از هم قرار دارند، عبور نمايد و مت 1زيگزاگ كه به فواصل 

 است.( 5mمی شود. )فاصله میز تا اولین مانع 

وارد ايستگاه  كنار زمینرا طی كرده و از پشت مخروط   m 11ايستگاه دوم مسیر  آخرين مخروطشركت كننده پس از عبور از  -
 81ارتفاع سانتیمتر( پريده و از زير مانع دوم )به  41دو و میدانی )به ارتفاع اول ايستگاه سوم بايد از روی مانع  درسوم می شود و 

ا ت كنار زمینركورد شركت كننده ا افه می شود. )فاصله مخروط ثانیه به  4به ازای هر مانعی كه رد نشود سانتیمتر( عبور نمايد. 

 است.(  m 3و فاصله بین موانع دو و میدانی   m 7اولین مانع دو و میدانی 

سانتیمتر قرار  51ارتفاع به روی میز عدد بطری آب معدنی كوچك را كه  3كند شركت كننده سعی میايستگاه چهارم،  سپس در -
 11تا نقطه پرتاب دو و میدانی )فاصله دومین مانع  ها را بیندازد.عدد توپ تنیس هدف قرار داده و آن 5با  متری 3فاصله دارد از 

m  ).ری نموده آوها را جمعتواند دوباره توپبديهی است اگر شركت كننده موفق نشود اين سه بطری را به زمین بیندازد، می است
گردد. در آخرين ثانیه به ركورد شركت كننده ا افه می 4هر بطری كه نتواند بیندازد،  ها را مورد هدف قرار دهد و يا به ازایآن
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متری تا خط پايان را بدود و داور به محض عبور شركت كننده از خط پايان، كورنومتر را  11مرحله، شركت كننده بايد فاصله 
 كند. متوقف می

 توجه:

 تشکیل و در مسابقه شركت خواهند نمود.نفره  های دو تیماين رشته ورزشکاران برای شركت در  -

محاسبه خواهد  تیمنهايی  ركوردبعنوان  نفر )هر تیم( 2 ركوردمجموع ، ديس ها و مراكز آموزش عالی تابعهدر جشنواره درون پر -

 شد.

 گردد.می ثانیه به ركورد شركت كننده ا افه 4های پرتاب كیسه شن و انداختن بطری آب، به ازای هر خطا در ايستگاه -

شنواره جانفرادی تمام ورزشکاران شركت كننده در ، ركورد مركز آموزش عالی تابعه وبرای انتخاب نهايی تیم اعزامی هر پرديس  -

از آمادگی  ورا كسب نموده باشند ركورد  كز آموزش عالی تابعه در نظر گرفته شده و ورزشکارانی كه بالاترينامر ها وپرديس درون 

شنواره عنوان اعضای تیم انتخاب و به جبه ، مركز آموزش عالی تابعه وپرديس ار باشند با نظر مسئول تربیت بدنی بالاتری برخورد

 كشوری اعزام خواهند شد.

 

 

 : مقررات فنی رشته طناب زنی6-11 

 وسایل و تجهيزات لازم :

 متری  4تا  3طناب  -

طناااب زناای اسااتفاده از كفااش ورزشاای در حااین اجاارای مسااابقات  -

 الزامی است.

 

 قوانين مقررات فنی بازي :

 تشکیل و در مسابقه شركت خواهند نمود.نفره  های سه تیماين رشته ورزشکاران برای شركت در  -

 شوند.می نفر به عنوان پرش كننده انتخاب 1نفر چرخاننده طناب و  2به انتخاب شركت كنندگان  -

 كند. داور بعد از اينکه افراد در محوطه زمین مسابقه قرار گرفتند با اعلام فرمان مسابقه را آغاز می -

شاود و شاروع باه می كنناد و نفار ساوم از بیارون باه داخال طنااب واردمی با سوت داور، دو نفر شروع باه چرخانادن طنااب -

ثانیاه كاه باا  31پاردازد. پاس از می ثانیاه باه طنااب زدن 31كناد و تاا پاياان زماان می پرش جفت يا جاگیناگ ) تاك پاا(

كناد و او هام می گاردد نفاری كاه داخال طنااب باوده جاای خاود را باا يکای از چرخاننادگان عاوضمی صدای سوت اعلام

رسااند. جماع می ا باه پاياانثانیه پرش انجاام داده و باه هماین ترتیاب نفار ساوم هام كاار خاود ر 31مثل نفر اول به مدت 

 شود.می تیم محسوب ركوردنفر  3پرش 

 در صورت گیار كاردن طنااب باه پاای باازيکن پارش كنناده، او باياد از طنااب بیارون آياد و مجاددا از بیارون طنااب، وارد -

 طناب در حال چرخش شود و شمارش از همان تعداد پرش های انجام داده شده، ادامه پیدا خواهد كرد.

 امتياز دهی و خطاها :نحوه 

 ثانیه، ورزشکار طناب بزند شمارش نخواهد شد. 31اگر قبل از اعلام داور يا بعد از اتمام زمان  -

را به عنوان ها آن مجموع ثانیه، شمارش كرده و 31طی مدت زمان را شركت كنندگان هر يك از داور تعداد عبور طناب از زير پای  -

 كند.می تیم ثبت ركورد
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زدن باه هار دلیلای قطاع شاود )مانناد برخاورد طنااب باا پاای شاركت كنناده( شامارش انجاام نمای شاود و باا اگر طنااب  -

 حركت صحیح طناب بعدی ادامه خواهد يافت.

محاسبه خواهد  تیمنهايی  ركوردبعنوان  نفر )هر تیم( 3 ركوردمجموع ، س ها و مراكز آموزش عالی تابعهدر جشنواره درون پردي -

 شد.

شنواره جانفرادی تمام ورزشکاران شركت كننده در  ركورد، مركز آموزش عالی تابعه وبرای انتخاب نهايی تیم اعزامی هر پرديس  -

از آمادگی  ورا كسب نموده باشند  ركورد كز آموزش عالی تابعه در نظر گرفته شده و ورزشکارانی كه بالاترينامر ها وپرديس درون 

شنواره عنوان اعضای تیم انتخاب و به جبه ، مركز آموزش عالی تابعه وپرديس ا نظر مسئول تربیت بدنی بالاتری برخوردار باشند ب

 كشوری اعزام خواهند شد.

 

 و محلی  بومی بازي دستورالعمل: 7-11

 محلی و بومی بازی يك اجرای و انتخاب نسبت به خوداستان  محلی و بومی بافرهنگمتناسب  تواندمی پرديس و مركز آموزش عالی تابعه هر -

 .نمايد اقدامبخش  اين ذيل در رعايت نکات با

در خصوص بازی های بومی و محلی در مرحله دورن پرديس ها و مراكز آموزش عالی تابعه، شايسته است كارشناسان / كارشناس مسئول محترم  -

تربیت بدنی / دانشجويی بروشور مکتوب، مصور، رنگی، به همراه آموزش نحوه اجرا و داوری يك بازی بومی و محلی استان متبوع )به تفکیك 

آماده نموده و پس از ابلاغ  PDFو  WORDصفحه در دو قالب  5ان و هر پرديس و مركز آموزش عالی تابعه( را حداقل در دختران و پسر

 بخشنامه كشوری جهت تجمیع، صفحه آرايی، تکثیر و آماده سازی برای داوری و توزيع در جشنواره كشوری ارسال نمايند.

 كمربند بازی و ...( استفاده شود.مانند  های خشن ) در انتخاب بازی های بومی و محلی نبايد از بازی -

 دقیقه به صورت نمايشی به اجرا درآورد. 11هر تیم می تواند بازی خود را حداكثر به مدت  -

 باشد. ورزشکار نفر 7از  متشکل تواندحداكثر می ها و مراكز آموزش عالی تابعه پرديس يك از محلی تیم هر و در بازی بومی -

تواند برای اجرای بازی بومی و محلی از نوازنده غیر دانشجو استفاده نمايد.  مناً در صورتی كه بازی آن ها به يك نوازنده موسیقی هیچ تیمی نمی  -

 نفر ورزشکار اعزامی باشد. 7سنتی برای اجرای بازی نیاز داشته باشد، نوازنده بايد جزء 

 محلی استان خود را به همراه داشته باشد.هر تیم بايد لوازم و وسايل تخصصی مربوط به بازی بومی و  -

 ها بايد از لباس محلی مخصوص استان خود استفاده نمايند.های بومی و محلی، بازيکنان تیمدر طول برگزاری بازی -

صور جهت م صورتبه لازم تو یحات با از بازی بروشور يك تهیه در مرحله كشوری محلی و بومی هایبازی گسترش و توسعه معرفی، منظوربه -

 .است بدنی الزامیها و ارسال به اداره كل تربیتاستان هایبازی كلیه نمودن مجلد

 :اند ازرعايت شود، عبارت بايد كه در بروشور و لوح فشرده نکاتی -

 .است شدهاجرا می ...و زمانی روستا، در چه مناسبتی، درچه يا در كدام شهر شامل، بازی كه تاريخچه بازی .1

 .باشد ... و هاالمثل رب موردنیاز، اشعار، نفرات، تجهیزات روان، تعداد و ساده نگارشی با بازی از مختصری شرح شامل كه بازی شرح .2

 .گردد ارائه نیز فارسی به بايد اصطلاحات و اشعار .3



15 
 

 .گرددانجام می طبق آن شامل مقررات و دستورالعملی است كه بازی قوانین بازی .4

 .است كه حداقل سه قطعه عکس موردنیاز بازی احل مختلف درشامل عکس از مر بازی هایعکس .5

 .است )پیوست( های بومی و محلیفرم ارزشیابی بازی موارد ذكرشده در شامل ارزشیابی محورهای -

 

 


