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  مقدمه:

ورزشی، تامين سالمت جسمی و روحی دانشجويان و های از مهمترين اهداف برگزاری جشنواره

اين  بر. باشدمی هاتعميم عدالت اجتماعی، زمينه توسعه همه جانبه و متوازن در ورزش همگانی دانشگاه

 افزايش ها،دانشگاهدانشجويان  در شادابی و تحرک و جسمانیهای فعاليت ضرورت به توجه با ،اساس

 توجه باهمچنين  ،یورزشهای در فعاليت بدنی غيرتربيتبه ويژه دانشجويان  دانشجويان حداکثری حضور

 در ورزش دادن قرار و همگانیهای ورزش توسعه کردن نهادينه ورزش، و بدنی تربيت توسعه ضرورت به

براساس دانشجويان  امور سازمان بدنی تربيت کل دانشجويی، اداره زندگی روزانههای برنامهفهرست 

های فعاليت توسعه ورزش همگانی و گسترش خصوص راهکارهای درمطالعات مقدماتی به عمل آمده 

با توجه به شرايط اجتماعی و نيازهای بخش ورزش دانشجويی  ظر دارددر ن ،هاورزشی در درون دانشگاه

که بر اساس آن نمايد  و اجراحی اطر استانی صورتهمگانی به هاي ورزش برگزاري جشنوارهطرح 

در ها تر دانشگاهضمن ارتقای کمی و کيفی ورزش دانشجويی در سطوح مختلف و مشارکت گسترده

 استانوضعيت جغرافيايی هر  لی با توجه بهمح های بومی وتوسعه ورزشموجبات ی ورزشی هافعاليت

  .گردد

 

 ورزش دانشجوييوضعیت موجود 

ی اخير و به تبع آن ازدياد روز هاو موسسات آموزش عالی طی سالها می دانشگاهگسترش ک

های ورزشی متعدد با رشتهمسابقات قهرمانی از يك سو و نيز اجرای ها افزون جمعيت دانشجويان دانشگاه

، به صورت متمرکزورزشی های در قالب تيم با سابقه ورزشی محدودی از دانشجويانای عده بامشخص 

 بهره عدمباعث  و نيز شده دانشجويانهمه  برای برابر فرصتعدالت ورزشی و  رعايت عدموجب م
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توسعه همه جانبه ورزش  گرديده وها دانشگاه سطح در کالبدی امکانات و انسانی منابع از مناسب برداری

های رزشو جشنوارهبرگزاری  ،براين اساس. با مشکالت عديده و جدی مواجه ساخته استرا  شجويیندا

در قالب  رويدادهای ورزشیو تمايل دانشجويان برای شرکت در  های جديد ورزشیرشته با همگانی

برای شرکت دانشجويان با عملکرد بدنی متوسط به پايين در ای تواند انگيزهمیاستانی و  درون دانشگاهی

 ورزش و قرار گرفتن در تيم ورزشی دانشگاه گردد. 

 هادانشگاه دانشجويانی همگانهای ورزش جشنواره برگزاریضروری است طرح ، با توجه به مراتب فوق

ها تر دانشگاهبا جهت گيری مشارکت هر چه گسترده و استانیبه صورت کشور  عالی آموزش موسسات و

به تبع آن دانشجويان و به منظور تحقق اهداف مندرج در برنامه توسعه ورزش دانشجويی تدوين و پس  و

 ابالغ گردد. در هر استان (مادرهای دانشگاه) دبيرخانه های ورزشیدن برای اجرا به از نهايی ش

 کشور هایدانشگاه همگانی ورزش ملی توسعه روند در مهمی پشتوانه مهم، امر اين تحقق شك، بی 

 قبال در خويش وظيفه به همدلی و همّت با هم با همه دانشگاهی ورزش مسئولين است اميد. بود خواهد

 به ورزشی فضاهای و اماکن تجهيز ضمن افزايی، هم و مساعی تشريك با و نماييم عمل عزيز نشجوياندا

 و هابرنامه ارائه با و تسهيل دانشجويان پويايی و تحرک برای بهتری شرايط دانشجويی هایخوابگاه ويژه

 .باشيم همگانی ورزش جشنواره در عزيزان اين مستمر حضور شاهد مناسب راهکارهای

 

 ف: اهدا

 بيشتر چه هر مشارکت و در هر استان و موسسات آموزش عالی هاهدانشگا توسعه تعامالت بين 

های بخشمديران تربيت بدنی  نيهمکاری بتفاهم  ميتحکو  گيری تصميم در بدنی تربيت مديران

 آموزش عالی
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 تعداد ضورح برای برابر فرصت و زمينه شدن و فراهم توسعه و گسترش فرهنگ ورزش همگانی 

 آموزش موسسات وها دانشگاه ورزشی رويدادهای حضور برای عالقمند دانشجويان از بيشتری

 عالی آموزش هایبخشدر بين دانشجويان  ورزشی متنوع هایرشته با عالی

  بهبود فرهنگ  وبهبود سبك زندگی دانشجويی و ايجاد شادابی و نشاط ارتقای کيفيت زندگی و

 عالی آموزش هایبخشدر بين دانشجويان مالت اجتماعی شهروندی و ايجاد تعا

 باال بردن سطح مهارت، دانش و و دوری از رخوت و سستی  جسمی و روانی ارتقای سطح سالمت

توسعه اخالق در محيط و عالی  آموزش هایبخشدر بين دانشجويان و کشف استعدادهای ورزشی 

 ورزش دانشگاهی

 یخوابگاههای رويدادايجاد انگيزه برای دانشجويان در  و ورزشی هایرويداد زنجيره فرايند بهبود ،

  ورزش همگانیهای المپياد و ای منطقهاستانی،  دانشگاهی، ، درونای دانشکده

 بدنی تربيت امور با مرتبط ساختارهای تقويتموجود و  مالیانسانی و  منابع از بيشتر وریبهره 

  عالی آموزش یهابخشبين  تعامالت طريق از هادانشگاه

 

 :مکان و زمان

کشور به ميزبانی  عالی آموزش موسسات وها دانشگاه همگانی دانشجويانهای ورزش جشنوارهمکان: 

 و هاو با حضور حداکثری دانشگاه یتابعه با استفاده از امکانات ورزشی در محيط دانشگاههای دانشگاه

 برگزار خواهد شد. استاندر سطح کشور  های آموزش عالیبخش موسسات

سال  هبهارورزشی  و جشنواره 7931سال  جشنواره ورزشی زمستانههمزمان با  ،اين رويداد ورزشیزمان: 

 برگزار خواهد شد. 7931
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  : پسران و دختراندر دو بخش  برگزاریهای رشته

 نوع رشته رشته

تعداد 

نفرات 

 اصلی

 ذخیره
مجموع 

 نفرات
 استان

تعدداد 

 سهمیه

 3 33 7 3 4 تیمی ار نفرهوالیبال چه

 3 33 4 3 3 تیمی بسکتبال سه نفره

 3 33 5 2 3 تیمی فوتبال)گل کوچک(

 3 33 3 0 3 تیمی فریزبی

 آمادگی جسمانی

 )کراس فیت(
 3 33 5 0 5 تیمی

 3 33 4 0 4 تیمی طناب زنی

 3 33 2 0 2 تیمی هفت سنگ مهارتی

 3 33 2 0 2 تیمی دارت

 3 33 4 3 3 تیمی هندپلو

 هر ورزشکارو  )تیم( نمایندهیک تواند در هر رشته هر دانشگاه با توجه به ظرفيت خود می 

 .شرکت نمايد رشته یکتواند در می

 و تحقيقات علوم، وزارت)آموزش عالی کشور بخش های  و موسساتها در اين طرح کليه دانشگاه 

 و هاارگان ساير به وابسته فرهنگيان، ای، حرفه و فنی کاربردی، -علمی جامع نور، پيام فناوری،

 استانی هایدبيرخانه مجاز به شرکت خواهند بود. استان 97در قالب  (غيرانتفاعی موسسات

ورزشی )همگانی( های رشته ،در دانشگاه ميزبان جشنوارهی موجود هامتناسب با ظرفيت توانندمی

 باشند رامیرا  استانهای هدانشگا که دارای استقبال خوبی در بين دانشجويان و گستردگی در

بخش دختران و پسران يك از دو  در هرفوق های به مجموع رشتهپيشنهاد و پس از تاييد اداره کل 

 اضافه نمايد.

 می باشد استان  71در  آن رشته شايان ذکراست اختصاص سهميه برای هر رشته منوط به برگزاری

 ميزان به توجه با بيشتر سهميه اختصاص و باشد می سهم 7 رشته هر در استان هر در سهميه و

 .يابد افزايش تواند می ،ميزبان دانشگاه ظرفيت و استان های دانشگاه استقبال و مشارکت
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 :كنندههای شركتبخشمخاطبین و 

کاربردي، فنی  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، پیام نور، جامع علمیهای دانشگاهدانشجويان   (7

 حضور حق شرکت دارند و ها و موسسات غیرانتفاعیهنگیان، وابسته به سایر ارگانو حرفه اي، فر

 هایدانشگاه فرهنگيان، ای، حرفه و فنی کاربردی، علمی جامع و نور پيامهای دانشگاهدانشجويان 

مرکز یا  صورت به استانی ورزشی جشنواره در غيرانتفاعی موسسات و هاارگان ساير به وابسته

ها و مراکز ايجاد فرصت مشارکت به همه واحدبا عنايت به  .بود خواهد پذير نامکا واحد،

عهده واحد شرکت کننده و حق سرانه فنی را خواهند ه باسکان و تغذيه  تامينهای فوق، دانشگاه

 پرداخت.

 اين رويدادها با حضور ،دانشجويان به عموم برابر فرصت ايجاد الزم به ذکر است به منظور (2

 دانشجویان شرکت کننده در مسابقات قهرمانیبه غیر از تربیت بدنی و غیررشته دانشجویان 

 ( برگزار خواهد شد.سراسري و المپیادهاي ورزشیاي، منطقه)

 :روش اجرای طرح

ی هادانشگاه بدنی تربيت مديرانو  استان دبيران از استانی ورزشی هایجشنواره اجرای به توجه با

 وزارت ورزشی نهادهای و هادستگاه ساير با تعامل ضمن تا رودمی انتظار ميزبان عالی آموزش های بخش

 امکانات از گيریبهره با اول مرحله در جشنواره تا نمايند تدارک نحوی به را زير مقدمات استان، در ورزش

 اب و شايسته بنحوی استانی همگانی ورزش هيات هایهماهنگی با بعدی مرحله در و دانشگاه های استان

 .گردد برگزار هزينه حداقل
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و استان  با انعقاد تفاهم نامه بين دبيرخانه استانی با هماهنگی دبيرخانه استانی ورزشی جشنواره (9

مصوب مديران و زمان بندی  اساس تقويم بر ی اعالم شده وهادر رشتهدانشگاه ميزبان مسئولين 

ها ات، منابع انسانی، بودجه، تعداد تيمبا توجه به امکان تنظيم و عالی آموزش های بخشبدنی تربيت

  و نفرات شرکت کننده با رعايت صالح و صرفه و با کمترين بودجه قابل اجرا خواهد بود.

 .شود استفاده دانشجويی غذای منوی از کنندگان، شرکت تغذيه خصوص در (4

 هایانجمن ظرفيت و هایتوانايی از و بينی پيش را الزم تمهيدات داوری و فنی کادر تامين زمينه در (5

 دانشجوبان از ترجيحاً برگزاری سطح به توجه با همچنين. گردد استفاده دانشکده و خوابگاه ورزشی

 . شود استفاده داوری کارت واجد

 و شور و رقابت اوج در رفاقت انضباط، و نظم جوانمردانه، بازی قضاوت، در عدالت است ذکر شايان (1

 در بايستمی که است ورزشی جشنواره موفق و شايسته زاریبرگ در موثر عوامل جمله از نشاط

 .گردد لحاظ جشنواره برگزاری

 داخل ساخت استاندارد امکانات و تجهيزات از جشنواره، فنی تجهيزات و ملزومات تامين زمينه در (1

 .شود گيریبهره و استفاده کشور

 دانشگاه کارکنانو  تابعهدانشگاه  کارشناسان تربيت بدنی همکاری از اجرايی عوامل خصوص در (1

 بهره دانشجويی ورزشی هایانجمن و داوطلب نيروهای از همچنين وآموزش عالی بخش های 

 فنی و اجرايی کادر و داوری الزحمه حق پرداخت نامه آئين» اساس بر همچنين. گردد برداری

 .گردد اقدام اجرايی عوامل الزحمهحق پرداخت به نسبت «مسابقات

 از گيریبهره با اجرايی و فنی عوامل و دانشجويان جابجايی برای نقليه وسايل از ادهاستف زمينه در (3

 .گردد اقدام دانشگاه مسئولين هماهنگی با محيطی زيست هایتوصيه
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 دانشگاه بهداشت مرکز امکانات از جشنواره برگزاری ايام در پزشکی خدمات پوشش زمينه در (71

 .شود برداریبهره

 هيات حضور با و صالح و صرفه رعايت با جشنواره اختتام و افتتاح مراسم اجرای در جدی اهتمام (77

 .گردد رگزارتابعه ب دانشگاه رييسه

 استان در مستقر...(  و مطبوعات ، سيما و صدا)جمعی هایرسانه از جشنواره مطلوب انعکاس جهت (72

 . آيد عمل به الزم اهتمام دانشگاه داخلی و

 هایعکس و )شماره يك تا پنج( گزارش فرم طريق از صرفا شنواره،ج برگزاری نحوه از گزارش ارائه (79

 . پذيرد صورت فشرده لوح بصورت جشنواره

 تحت دانشجويان درصد اساس بر ،جشنواره برگزاری در ی ميزبانهادانشگاهو  استاندبيرخانه  ارزيابی (74

 .شد هدخوا انجام برگزاری، گزارشات و دانشگاه دانشجويان کل تعداد نسبت به پوشش

 آن تاييد و گزارش فرم اساس بر تصويری گزارشات ارسال به منوط کل اداره حمايتی ابالغ و تامين (75

 .بود خواهد

يين نامه عمومی مسابقات قهرمانی انجام خواهد شد آبر اساس  پذیرش دانشجویان میهمان و انتقالی (71

به  مقصد دانشگاه در را 31-31تحصيلی  سال اول سال نيم که در صورتی فقط مهمان )دانشجويان

 در دانشگاه مقصد تيم تواند در ترکيبمی باشند گذرانده وقت تمام به صورت و مهمان صورت

 به ممهور واحد انتخاب برگه و تحصيل به اشتغالی گواهی بايد دانشجويان اين. نمايند شرکت المپياد

 دانشجويانی .نمايند ارائه اتمسابق پذيرش به را تحصيلی سال نيم برای مقصد دانشگاه آموزش مهر

 مرخصی در که دانشجويانی واند گرديده منع تحصيل از انضباطی و آموزشی مشکالت داليل به که

 .نمايند شرکت مسابقات در توانندهستند، نمی تحصيلی
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 و نفرات اعزاميها مدارک مورد نیاز برای پذيرش تیم

 معرفی نامه کتبی نماینده دانشگاه 

 کارت ملی  

  بايست می کارت دانشجويی :گواهی اشتغال به تحصیل و( )داراي اعتبار ارت دانشجویی معتبرک

باشد و در غير اينصورت گواهی اشتغال به تحصيل عکس دار و مهردار و با امضای اصل  دارای اعتبار

و  مدير کل آموزش دانشگاه با ذکر تاريخ و شماره دبير خانه به صورت تايپی و بدون قلم خوردگی

 .الک گرفتگی به کميته پذيرش ارايه گردد

 ایران اسالمی جمهوري ورزشی پزشکی کارت بیمه فدراسیون  

 معاونين آموزشی، دانشجويی و فرهنگی، مدير تربيت بدنی، مدير کل آموزش و اصل فرم پنج امضایی(

پذيرش اصل فرم پنج امضايی بدون خط خوردگی و الک گرفتگی به کميته  پزشك معتمد دانشگاه(

ها بدون مهر و امضای مسئولين دانشگاه فاقد اعتبار و از پذيرش اين دانشگاههای ارايه گردد. فرم

 ممانعت خواهد شد.

با  توانندمی استانهای دبيرخانه :ورزش همگانیجشنواره  میزبان دانشگاه اصل فیش واریزي به حساب

را ها تيمواريزی فنی و سرانه  ميزان حق شرکت تابعه،های دانشگاهبدنی مديران تربيت  توافق حداکثری

 تعيين نمايند.
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 تركیب دانشگاه ها و مراكز بخش های آموزش عالي در استان های كشور

 استان 
مركز 

 استان
 پیام نور دولتي دبیرخانه استاني

جامع علمي 

 كاربردی

 وفني 

 حرفه ای
 مجموع وابسته غیرانتفاعي فرهنگیان

 68  31 4 8 02 13 6 تبریز یزتبر آذربایجان شرقی

 75  30 4 4 31 02 0 ارومیه ارومیه آذربایجان غربی

 68  4 1 1 30 31 3 محقق اردبیلی اردبیل اردبیل

 725 3 13 4 32 12 44 1 اصفهان اصفهان اصفهان

 57 6 0 0 0 02 33 0 خوارزمی کرج البرز

 63  0 0 0 33 30 3 ایالم ایالم ایالم

 66  1 1 0 31 33 3 لیج فارسخ بوشهر بوشهر

 288 09 01 33 8 341 19 31 تهران تهران تهران

 67  3 1 1 32 33 3 شهرکرد شهرکرد چهارمحال وبختیاری

 65  0 1 1 32 34 1 بیرجند بیرجند خراسان جنوبی

 767  10 33 33 19 13 33 فردوسی مشهد مشهد خراسان رضوی

 62  1 0 6 8 9 4 بجنورد بجنورد خراسان شمالی

 62 3 8 9 1 00 13 6 شهیدچمران اهواز اهواز خوزستان

 22  4 0 0 9 32 0 زنجان زنجان زنجان

 57  31 0 4 30 9 1 سمنان سمنان سمنان

 52  6 1 4 31 33 1 بلوچستان و سیستان زاهدان سیستان و بلوچستان

 772  31 6 34 01 43 31 شیراز شیراز فارس

 52  04 0 0 33 8 0 ی قزوینبین الملل قزوین قزوین

 56 6 31 1 0 6 6 1 قم قم قم

 65  4 0 1 34 32 3 کردستان سنندج کردستان

 65  34 1 30 36 13 8 کرمانشهیدباهنر کرمان کرمان

 68  1 1 4 8 34 0 رازی کرمانشاه کرمانشاه

 28  1 0 0 1 9 3 یاسوج یاسوج بویراحمد کهگیلویه و

 73  34 1 1 31 30 1 رزی گرگانکشاو لومع گرگان گلستان

 85  03 0 1 31 38 3 گیالن رشت گیالن

 58  6 4 1 02 9 0 لرستان آبادخرم لرستان

 772 3 41 1 33 01 38 1 مازندران ساری مازندران

 73 3 31 0 4 31 31 4 اراک اراک مرکزی

 62  4 1 1 31 31 3 هرمزگان عباسبندر هرمزگان

 57  1 1 1 8 31 1 بوعلی سینا همدان همدان

 65  1 0 9 9 33 1 یزد یزد یزد

 7253 57 683 777 757 766 765 725 مجموع
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 بسمه تعالی 

 ها و موسساتتربیت بدنی و ورزش دانشگاهدر های ورزشی رویدادبرگزاری  تفاهم نامه

 ................................سال  آموزش عالی کشور

و حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگيی و همننيین ميدیریت تربیيت بيدنی                          استانی ر خانهدبیبین این تفاهم نامه 
 گردید. منعقد     دانشگاه                       

تحيت  اسيتانی  رویداد برگزاری برای خویش را  رضایت، )میزبان(حوزه معاونت دانشجویی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه :1ماده

بيه ويور قيعيی                 اسيتانی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عيايی   همگانیهای ورزش جشنواره :عنوان

 اعالم کرده است. 

 و دانشيگاهها  دانشيجویان  همگيانی هيای  ورزش جشينواره  برگيزاری  دستورايعملدستورايعمل برگزاری وبق  رویداداین  :2ماده

و شورای  وزارت علوم، تحقیقات و فناوریسازمان امور دانشجویان  ره کل تربیت بدنیادا (استانی)  کشور عايی آموزش موسسات
 را که برای آنها حکم قانون دارد را متعهد می گردند.  مفاد تفاهم نامهبرگزار می گردد. ورفین رعایت  استانمدیران تربیت بدنی 

و وظيای  تعیيین    اتین تفاهم نامه تنظیم می گردد اقيدام ورفین متعهد می شوند ميابق دستورايعملی که برای اجرای ا :3ماده

 شده را جهت برگزاری ميلوب به مرحله اجرا درآورند. 

مسئويیت تغذیه، اسکان، نقلیه، انعکاس اخبار و تبلیغات، امور فرهنگی، پذیرش، آماده سيازی و دریافيت اعيالم آميادگی      :4ماده

اميور فنيی برگيزاری     نظيارت  ه میزبان و مسئويیتاگزاری مسابقات، با دانشگهای شرکت کننده و محل براويیه و قيعی دانشگاه
 خواهد بود.                          استاندبیرخانه با  رویداد

برآورد و به میزان                                        ریال پس از اخيذ   دبیرخانه استانی متعارف برگزاری توسط هاهزینه :5ماده

 تامین و در وجه دانشگاه میزبان پرداخت خواهد شد. ات فنی و مايی گزارش

 دانشگاه میزبان در عین رعایت سادگی، ارائه خدمات ميلوب و عزتمندانه را به شرکت کنندگان متعهد می گردد.  :6ماده

 خواهد بود. نامه دانشگاه میزبان براساس آیین داوران و عوامل فنی با  عوامل اجرایی،پرداخت حق ايزحمه  :7ماده

 ،(اسيتانی ) کشيور  عايی آموزش موسسات و دانشگاهها دانشجویان همگانیهای ورزش جشنوارهری یکی از اهداف برگزا :8ماده 

دانشجویان است يذا ورفین متعهد می شوند که فضایی عياری از هرگونيه تشين  و ممليو از صيفا و صيمیمیت،        بیشتر مشارکت
بيرای شيرکت   دانشگاه میزبان متعهد می شود در اجرای این رویداد خاورات شیرین و بیادماندنی  و همديی و وحدت ایجاد نمایند

 .  فراهم نماید کنندگان

 دانشيجویان  همگيانی هيای  ورزش جشينواره  برگيزاری  دسيتورايعمل ورفین تفاهم نامه متعهد می شوند که منيدرجات   : 9ماده

 .ميايعه و ميابق آن اقدام نمایندرا (استانی) کشور عايی آموزش موسسات و دانشگاهها

از برگزاری شایسته و ميلوب به نحيو  شد و خواهد انجام  استاندبیرخانه توسط  های ورزشیرویداد برگزارینظارت بر  :11ماده

 مقتضی تقدیر و از دانشگاه میزبان حمایت الزم بعمل خواهد آمد.

و یک نسخه نزد دانشگاه میزبيان بياقی خواهيد     استاندبیرخانه د نسخه تنظیم که یک نسخه نز 2این تفاهم نامه در  :11ماده 

 ماند.
 

 نام و نام خانوادگی:                                                نام و نام خانوادگی:                                                              نام و نام خانوادگی:
                استان:         یهادبیر تربیت بدنی و ورزش دانشگاه  انشگاه میزبان               دانشجویی د معاون                           یزبانمدیرتربیت بدنی دانشگاه م

  
 امضاء                                      امضاء                                           امضاء                                                          

 تاریخ                              خ                           تاری                               تاریخ                                         
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 )استاني( همگاني هایورزش جشنواره گزارش فرم

 بي دانشگاه میزبانفرم ارزيا :شماره يکفرم 

 پسران                    دختران                                  :بخش

 :استان
  :دانشگاه میزبان

 ایام برگزاری)ورود + ایام مسابقه+ خروج(:               روز                                :محل برگزاری 

 

 :ی شركت كنندههااسامي دانشگاه
 تعداد نفرات اعزامي شگاهنام دان

 )ورزشکار، مربی،سرپرست و همراه(

 تعداد نفرات اعزامي نام دانشگاه
 )ورزشکار، مربی،سرپرست و همراه(

3-  33-  

2-  32-  

3-  33-  

4-  34-  

5-  35-  

6-  36-  

7-  37-  

8-  38-  

9-  39-  

30-  20-  

 حق سرانه شرکت در مسابقه:                      ریال  نفر                :    هامجموع نفرات اعزامی از دانشگاه

 :               ریالهاکل مبلغ دریافتی از حق شرکت دانشگاه

 ی که اعالم آمادگی نموده ويی غایب بودند:هااسامی دانشگاه
 
 

 فهرست اسامی داوران:)با ذکر درجه داوری(
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 تجهیزات ورزشی 7
 :توضیحی

 

 ضعیف                 متوسط                 خوب              عالی      

 تغذیه 2

 دانشگاهی
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 غیر دانشگاهی
 توضیحی:

 

 ضعیف               متوسط                  خوب                عالی      

 ترابری 6
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 اسکان 5

 دانشگاهی
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 غیر دانشگاهی
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی      

 امور فرهنگی 7
 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 افتتاحیه و اختتامیه 8
 توضیحی:

 

 فضعی                 متوسط                  خوب                عالی

5 
 کیفیت و کمیت
 جشنواره

 توضیحی:

 

 ضعیف                 متوسط                  خوب                عالی

 پیشنهادات:
 
 

 در بند توضیحی به صورت تشریحی در قالب جمالت کوتاه در خصوص موارد فوق اظهار نظر شود. -1تذکر: 

به این  استانتوسط دبیر خانه  جشنوارهز فرم ارزیابی نفرات شرکت کننده در ی پس از اخذ نظرات اهااطالعات چند گزینه -2

 اداره کل ارسال گردد.
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 )استاني( همگاني هایورزش جشنواره مالي گزارش فرم

 برآورد مالي : فرم دوشماره فرم 

)ریال(مبلغ واحد واحد نام و نام خانوادگي رديف  مبلغ كل 

    حق الزحمه عوامل اجرایی 1

ق الزحمه عوامل فنیح 2     

هاهزینه سایر 3     

هااهمبلغ کل دریافتی از دانشگ 4     

   
 نام و نام خانوادگی:                                                نام و نام خانوادگی:                                                              نام و نام خانوادگی:

                استان:         یهادبیر تربیت بدنی و ورزش دانشگاه  انشگاه میزبان               دانشجویی د معاون                           بیت بدنی دانشگاه میزبانمدیرتر
  
 امضاء                                                        امضاء                         امضاء                                                          

 تاریخ                              خ                           تاری                               تاریخ                                         

 

 

 توضیح :

 می بایست توسط دانشگاه  هایک از محورو اسناد مرتبط به هر  هاکپی کلیه فاکتور

  ارسال گردد. استان  هامیزبان تهیه و به دبیرخانه
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 )استاني( همگاني هایورزش جشنوارهی تیمي هارشته نتايج فرم شماره سه: 

 نام رشته:

 پسران                    بخش:                                  دختران

 استان:

 مقام سوم مقام دوم اول مقام

 دانشگاه: دانشگاه: دانشگاه:

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

1  1  1  

2  2  2  

3  3  3  

4  4  4  

5  5  5  

6  6  6  

7  7  7  

 مربی: مربی: مربی:

 سرپرست: سرپرست: سرپرست:

   
 نام و نام خانوادگی:                                                نام و نام خانوادگی:                                                              نام و نام خانوادگی:

                استان:         یهاو ورزش دانشگاه دبیر تربیت بدنی  انشگاه میزبان               دانشجویی د معاون                           مدیرتربیت بدنی دانشگاه میزبان
  
 امضاء                                 امضاء                                                امضاء                                                          

 تاریخ                              خ                           تاری                               تاریخ                                         
 

 توضیح :

 هایورزش جشنواره تیمی یهارشته نتایج و اطالعاتموظفند ی استان هادبیرخانه 

 .نمایند در دبیرخانه نگهداری را مدیر تربیت بدنی دانشگاه میزبان دریافت و همگانی
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 )استاني( همگاني هایورزش جشنواره انفرادیی ها: نتايج  رشتهچهارفرم شماره 

 نام رشته:

 پسران                    بخش:                                  دختران

 استان:

 
 نام و نام خانوادگی:                                                نام و نام خانوادگی:                                                              م و نام خانوادگی:نا

                 استان:        یهادبیر تربیت بدنی و ورزش دانشگاه            انشگاه میزبان     دانشجویی د معاون                           مدیرتربیت بدنی دانشگاه میزبان
  
 امضاء                                 امضاء                                                امضاء                                                          

 تاریخ                              خ                           تاری                                                       تاریخ                 

 

 توضیح :

 هایورزش جشنواره انفرادی یهارشته  نتایج و اطالعاتهای استان موظفند دبیرخانه 

 .نمایند در دبیرخانه نگهداری و را مدیر تربیت بدنی دانشگاه میزبان دریافت همگانی
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 ) استاني(همگاني هایورزش كلي جشنواره  نتايج: پنج شماره فرم

 نام رشته:

 پسران                    بخش:                                  دختران

 استان:

 رشته رديف
 تعداد

 دانشگاه
 مقام سوم مقام دوم مقام اول تعداد نفر

      نفره سه واليبال 7

      بسکتبال سه نفره 2

      فوتسال)گل کوچك( 9

      جسمانی)کراس فيت( آمادگی 4

      فريزبی 5

      طناب زنی 1

1 
 دو گانه 

 با مانع(و دوی  دوچرخه سواری)
     

      هفت سنگ مهارتی 1

      دارت 3

      هندپلو 71

77       

72       

79       

      هامجموع رشته

 
 نام و نام خانوادگی:                                                نام و نام خانوادگی:                                                              نام و نام خانوادگی:

                استان:         یهادبیر تربیت بدنی و ورزش دانشگاه  انشگاه میزبان               ویی ددانشج معاون                           مدیرتربیت بدنی دانشگاه میزبان
  
 امضاء                                 امضاء                                                امضاء                                                          

 تاریخ                              خ                           تاری                               تاریخ                                         

 

 توضیح :

 جشنواره انفرادیتیمی و ی هارشته  نتایج موظفند اطالعات وی استان هادبیرخانه 

 ارسال کل اداره این بیت بدنی دانشگاه میزبان دریافت و بههمگانی را مدیر تر هایورزش

 .نمایند


