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 مقدمه:

 اداره كل تربیت بدنی از سال ها پیش با برگزاری فعالیت هاو جشنواره های مختلف همگانی قشر عظیمی از دانشجویان 
ورزشی یکی از این رویدادهاست كه ساالنه با استقبال بسیاری از دانشجویان های را تحت پوشش قرار داده است . جشنواره 

این اداره كل   19-. با توجه به شرایط حاكم بر جامعه در وضعیت كنونی و وجود ویروس كوویددر دانشگاه ها اجرا می گردد
 رقابتی و تفریحی موقعیتهایاز یک سو  مناسب، فرصت و محیط ایجاد و های الزم زمینه آوردن فراهم با كه است آن پی در

ین مسابقات همگانی انالبرنامه های پیش بینی شده از سوی دیگر با توجه به  ،در نظر گرفته دانشجویان كلیةبرای  سالم
 ومجازی را ویژه دانشجویان در طول سال برگزار نماید.

هر دانشگاه بنا بر مقتضیات و شرایط موجود با توجه به دستورالعملهای ستاد ملی مبارزه با كرونا و رعایت پروتکل  از اینرو 
 اقدام نمایند.   و برگزاری برخی رشته ها بصورت مجازی هداشتی نسبت به برگزاری جشنواره زمستانههای ب

ا بتواند فرهنگ ورزش را در جامعه روزبروز غنی تر ساخته و امید است تنوع رویدادها و برگزاری شایسته آن در دانشگاه ه

 نده سازان كشور اسالمیمان باشیم.یشاهد سالمتی آ

 

   

 اهداف:

 سستی و رخوت از دوری و دانشجویان روانی و جسمی سالمت سطح ارتقای -

  كاركنان و دانشجویان ویژه به دانشگاهی جامعه بین در ورزش فرهنگ گسترش و توسعه -

 كاركنان و دانشجویان بین در نشاط و شادابی ایجاد  -

 جشنواره برگزاری در ورزشی از طریق مشاركت هایانجمن پذیری مسئولیت توسعه -

 ایدانشکده بین هایرقابت توسعه و هاخوابگاه درون ورزشی هایفعالیت تقویت -

  در بین دانشجویان اجتماعی تعامالت ایجاد و مشاركت فرهنگ توسعه -

  كننده شركت دانشجویان و دانشگاه مسئولین صمیمی و نزدیک ارتباط -

 

 

 

 ح برگزاري جشنواره ورزشی:وسط

 خوابگاه: ویژه هایفعالیت -

 ای(:دانشکده )بین دانشگاهدرون هایفعالیت -

 دانشگاه(: از خارج طبیعی هایدانشگاهی)محیطبرون هایفعالیت -

  



 برگزاري: زمان

  اسفندماهاواخر  تا ماه دیماه 20 : ازهزمستانجشنواره ورزشی الف( 

شایان ذكر است تنظیم زمان اجرای جشنواره ورزشی در بازه زمانی، با توجه به امکانات، منابع انسانی، مالی، وضعیت 

 بر عهده دانشگاه خواهد بود. حضور دانشجویان در دانشگاهها با توجه به شرایط کنونیو جغرافیای 

 

 

 نحوه اجرا:

ها و رود تا ضمن تعامل با بخش های مختلف دانشگاه با سایر دستگاهها انتظار میاز مدیران تربیت بدنی دانشگاه

 ار نمایند.نهادهای ورزشی رویدادها را  بنحوی شایسته و با حداقل هزینه برگز

با توجه به شرایط کنونی جامعه و کاهش دانشجویان در دانشگاهها فعالیتها می تواند بصورت  -

 مجازي برگزار گردد.

ابگاه های ورزشی خوهای و ظرفیت انجمندر زمینه تامین كادر فنی و داوری تمهیدات الزم را پیش بینی و از توانایی -
 و دانشکده استفاده گردد. 

شور و نشاط از جمله نظم و انضباط، رفاقت در اوج رقابت و ت عدالت در قضاوت، بازی جوانمردانه، شایان ذكر اس -
 بایست در برگزاری جشنواره لحاظ گردد.های همگانی است كه میعوامل موثر در برگزاری شایسته و موفق جشنواره

وامل الزحمه عنسبت به پرداخت حق« ابقاتآئین نامه پرداخت حق الزحمه داوری و كادر اجرایی و فنی مس»بر اساس  -
 قدام گردد.ا اجرایی

های جمعی)صدا و سیما ، مطبوعات و ...( مستقر در استان و داخلی دانشگاه جهت انعکاس مطلوب جشنواره از رسانه -
 اهتمام الزم به عمل آید. 

های جشنواره بصورت لوح ارائه گزارش از نحوه برگزاری جشنواره، صرفا از طریق فرم گزارش پیوست و عکس -
 فشرده صورت پذیرد. 

، بر اساس درصد دانشجویان تحت پوشش به نسبت تعداد كل دانشجویان ها در برگزاری جشنوارهارزیابی از دانشگاه -
 .دانشگاه و گزارشات برگزاری، انجام خواهد شد

 تامین و ابالغ حمایتی اداره كل منوط به ارسال گزارشات تصویری بر اساس فرم گزارش و تایید آن خواهد بود. -

 

 برگزاري: مکان

 خوابگاه: ویژه هايفعالیت -

 نمودن تجهیز با بدنی تربیت محترم مدیران و باشدمی دانشجویی هایخوابگاه ساكن دانشجویان ویژه هافعالیت این

 در ساكن پسر و دختر دانشجویان ورزشی هایتوانند فعالیتمیرعایت پروتکل هاي بهداشتی ها و خوابگاه

 و اجرا نمایند. ریزی، برنامهخوابگاه ورزشی انجمن اعضای و داوطلب دانشجویان همکاری با را هاخوابگاه



 اي(:دانشکده )بین دانشگاهدرون هايفعالیت -

 مشاركت با دانشگاه ورزشی اماكن و هاسالن ورزشی در هایبرنامه و هافعالیت برگزاری ازعبارتند هافعالیت این

 میباشد. مختلف هایدانشکدهدر رعایت پروتکل هاي بهداشتی   و  دانشجویان

 دانشگاه(: از خارج طبیعی هايدانشگاهی)محیطبرون هايفعالیت -

 به توجه با است. غیرخوابگاهی و خوابگاهی از اعم دانشجویان كلیه برای بخش این در شده بینیپیش هایفعالیت

رعایت پروتکل هاي بهداشتی با  دانشگاه از خارج طبیعی هایمحیط در كه هاییفعالیت از دانشگاهیان استقبال

 د.شومی برگزار

 :برگزاري هايرشته

رشته های  عالقمندی دانشجویان، و دانشگاه موجود هایتوانند با توجه به زیرساختمی عالی آموزش موسسات و هادانشگاه

 .د ننمایبر رشته های پیشنهادی پنجمین المپیاد ورزش های همگانی را برگزار تاكید با مرسوم در دانشگاهها، 
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 کننده: شرکت دانشجویان تعداد                   : دانشگاه دانشجویان تعداد             : دانشگاه

 برگزاری هایرشته ردیف
 پوشش)نفر( تحت جمعیت

 مکان برگزاری
 مجموع دختران دختران

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

     سایر رشته ها 12

     مجموع )نفر(

 

 

 بدنی تربیت كل اداره به را آن مستندات كلیه گردیده، برگزار جشنواره در بار اولین برای ایرشته یا فعالیت چنانچه توجه:

  گردد. ارسال

 

 دانشجویی دانشگاه معاون امضاء                                                       بدنی تربیت مدیر امضاء

 



 زمستانه جشنواره ارزیابی فرم

  گرامی دانشجویان
 سواالت به دقت با است خواهشمند لذا باشد.می مفید جشنواره این اجرای و استمرار تدوین، برای شما ارزشمند نظرات سالم، با

  نمایید. مطلع خود دیدگاه از را ما و داده پاسخ ذیل
 

  غیره: و دانشکده/مجتمع  : تحصیلی رشته  مرد     زن  جنسیت:              دانشگاه:

ف
ردی

 عناوین 

تعداد 
پاسخ 

 دهندگان

 گیری اندازه معیارهای

 خیلی
 زیاد

 كم متوسط زیاد
 خیلی

 كم

 % % % % %  است دانشجویان موثر روانی و جسمی سالمت سطح ارتقاي در حد چه تا جشنواره برگزاري 1

2 
 موثر دانشگاهی جامعه بین در ورزش فرهنگ گسترش و توسعه در حد چه تا جشنواره برگزاري

 است
 

% % % % % 

 % % % % %  است موثر دانشجویان بین در نشاط و شادابی ایجاد در حد چه تا جشنواره برگزاري 3

4 
 شرکت دانشجویان و دانشگاه مسئولین صمیمی و نزدیك ارتباط در حد چه تا جشنواره برگزاري

 است موثر کننده
 % % % % % 

 % % % % %  است موثر ورزشی هايانجمن پذیري مسئولیت توسعه در حد چه تا جشنواره برگزاري 5

 % % % % %  است موثر ايدانشکده بین و خوابگاهی هايفعالیت تقویت در حد چه تا جشنواره برگزاري 6

7 
 دانشجویان اجتماعی تعامالت ایجاد و مشارکت فرهنگ توسعه در حد چه تا جشنواره برگزاري

 است موثر
 

% % % % % 

 % % % % %  است شده توجه دانشجویان زندگی سبك بهبود به حد چه تا جشنواره برگزاري در 8

 % % % % %  است شده توجه دانشگاهی هايمحیط در زیست محیط حفظ به حد چه تا جشنواره برگزاري در 9

 % % % % %  است شده توجه دانشگاهی ورزش هايمحیط در اخالق توسعه به حد چه تا جشنواره برگزاري در 10

11 
 توجه دانشگاهی ورزش در محلی و بومی هايورزش توسعه به حد چه تا جشنواره برگزاري در

 است شده
 

% % % % % 

 % % % % %  نماییدمی ارزیابی چگونه جشنواره این از دانشجویان استقبال و مشارکت میزان 12

 % % % % %  نماییدمی ارزیابی چگونه جشنواره این برگزاري حین در پزشکی خدمات ارائه 13

 % % % % %  نماییدمی ارزیابی چگونه را جشنواره این در استفاده مورد  ورزشی تجهیزات کیفیت 14

 % % % % %  نماییدمی ارزیابی چگونه را جشنواره این بندي زمان برنامه 15

 % % % % %  نماییدمی ارزیابی چگونه جشنواره این در را اهدایی جوایز نوع 16

 % % % % %  نماییدمی ارزیابی چگونه جشنواره این در را هارشته برگزاري تنوع 17

 

و به همراه  درصد صورت واحد بهیک فرم  قالب در را شده استخراج نتایج و آوری جمع را ارزیابی هایفرم هادانشگاه كلیه است الزم : توجه

  نمایند. ارسال بدنی تربیت كل اداره تصاویر آن به


