
 
 
 
 
 
 
 

 آییي ًاهِ عوَهی جشٌَارُ ٍرسشی اعضاء ساسهاى ًظام هٌْدسی ساختواى استاى قن

 :کلیات آییي ًاهِفصل اٍل 

 هقدهِ: (1هادُ 

 محیظ سالم ي تا وطاط ي پش ًشدن، سيحی  ي جسمیسالمتی تًجٍ تٍ يسصش َای َمگاوی ي تلشیحات سالم تٍ مىظًس ایجاد 

 مىاسة يسیضی  یاصمىذ تشوامًٍٍ ایه امش خًد وؼٍ تٍ يیژٌ جامؼٍ مُىذسیه است يآحاد جامايهات كشاؿت اص ویاصَای َمٍ 

 گاسان َمًاسٌتٍ يسصش ي تشتیت تذوی دس عًل سيصویاص . می تاضذ َا ي ضشایظ كشَىگی ظشكیت، استؼذادَا  ،متىاسة تا ػالین

 وظاا  سااصمان   تاذیه جُات   ویااص تثیىىاذ   هاًی تای   خًیص سا اص داضته تذن ساالم ي وتًاوذ يجًد داضتٍ ي ایه تًد ًٍ اوسان 

 ي پا  اص تشگاضاسی  ویض تٍ مىظًس تًسؼٍ يسصش دس تیه اػضا ي دس ساستای توًیم يسصضای خاًد    مُىذسی ساختمان استان هم

امیذ يي تىظیم ومًدٌ آییه وامٍ ای تٍ ضشح ریل تُیٍ  جایگاٌ ایه جطىًاسٌء تا سيیٌشد تُثًد ي استواجطىًاسٌ يسصضی  سًمیه

 ایه امش محون گشدد.می تاضذ ًٍ تا مساػذت ي َمذلی َمٍ كؼاالن يسصضی 

 : بزگشاری جشٌَارُ اّداف (2هادُ 

 ءایجاد ضاداتی ي وطاط الص  تیه اػضا الق( 

  ءاػضا دستیه َمٌاسی سيحیٍ ي َمثستگی ي َمذلی،  اتحاد جادای  ب( 

  اػضا تیه سالم سهاتت ي اوگیضٌ ایجاد  ج( 

  جًاوان تیه اجتماػی ي سيحی ي جسمی تٌامل ي سضذ تشای تستشساصی   د(        

 ٍ سضذ ي تًسؼٍ آوُا صمیى ایجادي يسصضی استؼذادَای ضىاسایی   ي( 

 اجتماػیَای  كؼالیتدس  تشای تاصدَی تُتشدس اػضاء سياوی ي اكضایص ویشيی جسماوی  تامیه تُذاضت  ل( 

 تعاریف:  (3هادُ 

 :ٍ فٌی عوَهی ئیي ًاهِآ( الف

آییه وامٍ ػمًمی ي كىی مساتوات يسصضی ساصمان وظا  مُىذسی ساختمان استان هم ضامل ضًاتظ ي موشساتی ًٍ تٍ 

 ت.دس تشگضاسی مساتوات تذيیه گشدیذٌ اسي َماَىگی مىظًس ایجاد وظم 

 :جشٌَارُ ٍرسشی بزگشاریٍ ًظارت کویتِ  ب( 

ًٍ اص سًی ًمیتٍ سكاٌ ساصمان َش سالٍ تٍ سیاست ساصمان پیطىُاد دادٌ می ضًد ي اتالؽ ولشات تطٌیل  َیاتی است 

 دَىذٌ ًمیتٍ مزًًس تًسظ سیاست ساصمان غادس می گشدد.

 ( کویتِ فٌی:ج

 مطخع ي تؼییه می گشدوذ.تشای سضتٍ َای يسصضی مىتخة َیاتی است ًٍ َش سالٍ تًسظ ًمیتٍ سكاٌ 

 :جشٌَارُ ٍرسشی بزگشاری ًظارت ٍ  کویتِ (ٍظایف 4هادُ 

 یجطىًاسٌ يسصضی اػضاء ساصمان وظا  مُىذسي وحًٌ اجشاء كشآیىذي تؼییه  مالی مىاتغ یضی ي مذیشیتتشوامٍ س الق(

 ي اتالؽ آن تٍ ًمیتٍ َای كىی جُت اجشاء ساختمان استان هم

ي اسجاع آن تٍ ًمیتٍ  آییه وامٍ َای ػمًمی ي كىی سضتٍ َای يسصضی مىتخة جطىًاسٌ َش سالٍ تذيیه ي اغالح  ب(



 مىذسج دس آییه وامٍ َا ضًاتظي وظاست تش اجشاء ًامل  سكاٌ ساصمان جُت تاییذ

 مساتوات ي اسائٍ وظشات مطًستی دس حیه تشگضاسی مساتوات ًمیتٍ كىی تش ػملٌشد مستمش وظاست  ج(

ي تشسسی گضاسش ًمیتٍ كىی پ  اص اتما  جطىًاسٌ يسصضی دس جُت سسیذگی تٍ تخللات غًست گشكتٍ ي  استماع  د(

 اػال  آن تٍ ًمیتٍ سكاٌ ساصمانتػمیم گیشی دس ایه حًصٌ ي 

 اجشا مػًتات ًمثتٍ سكاٌ ساصمان ( ي

تشسسی پیطىُاد اداسٌ سكاٌ ي يسصش دس خػًظ صمان،مٌان ي وحًٌ تشگضاسی هشػٍ ًطی مساتوات ي اسجاع آن تٍ  (ل

 ًمیتٍ سكاٌ جُت تشسسی ي تػًیة وُایی.

 ( پیگیشی غذيس ي تحًیل ًاست تیمٍ يسصضٌاسان ضشًت ًىىذٌ دس جطىًاسٌ يسصضیٌ

 ( ٍظایف کویتِ فٌی:5هادُ 

 وظاست تش اجشاء هًاویه مىذسج دس آییه وامٍ َای ػمًمی ي كىی دس حیه تشگضاسی مساتوات ( الق

ىی سضتٍ َای يسصضی مىتخة حیه تشگضاسی اسد پیص تیىی وطذٌ دس آییه وامٍ كتػمیم گیشی دس خػًظ مً (ب

 مساتوات

 .حضًس دس تمامی مشاحل هشػٍ ًطی ي تشگضاسی مساتوات جطىًاسٌ ( ج

  .ت جمغ تىذی وُاییمساتوات تٍ ًمیتٍ تشگضاسی جُ اتما گضاسش وُایی پ  اص  اسائٍ ( د

تٍ  تٍ هًاویه مىذسج دس آییه وامٍ كىی جُت تػمیم گیشی ا تیم َای تاصیٌىانتخللات ي یا ػذ  پایثىذی گضاسش اسائٍ  ( ي

 .تشگضاسیًمیتٍ 

 .ًىتشل مذاسى تیم ي تاصیٌىان( ل

 .يسصضی تشگضاسی جطىًاسٌوظاست ي ( اجشا مػًتات ًمیتٍ سكاٌ ي ًمیتٍ ط

 ( اعضاء کویتِ فٌی هسابقات:6هادُ 

 تشگضاسیي وظاست یي ولش اص اػضا ًمیتٍ -احذی اصدايسان مساتوٍ-یي یا دي ولش ومایىذٌ اداسٌ سكاٌ ي يسصش ساصمان

 جطىًاسٌ

 :هستٌدات( 7هادُ 

  ساختمان استان همساصمان وظا  مُىذسی مػًتات 

 فزآیٌد بزگشاری جشٌَارُفصل دٍم: 

  :شزٍع پذیزش ٍ ثبت ًام ( 8هادُ 

جطىًاسٌ ي تشگضاسی  وظاست ي ضشًت دس جطىًاسٌ پ  اص تػًیة دس ًمیتٍمتواضی  اػضاءصماوثىذی پزیشش ي ثثت وا  

 اعالع سساوی می گشدد. ساصمان سایت اص عشینًمیتٍ سكاٌ ساصمان 

 افتتاحیِ جشٌَارُ:(9هادُ 

 تٍ ػىًان اكتتاحیٍ جطىًاسٌ لحاظ می گشدد. سيص ضشيع مساتوات

 ( اختتاهیِ جشٌَارُ:11هادُ 

 د.تٍ ػىًان اختتامیٍ جطىًاسٌ لحاظ می گشد سيص آخش مساتوات        

 :( داهٌِ شوَل 11هادُ   

 .ایطان تشگضاس می گشدد خاوًادٌپشسىل ي ، تیه اػضا مساتوات   

 .می تاضذ (ػضً/پشسىل)ء ي پشسىل ضامل كشصوذان ي َمسش خاوًادٌ اػضا :1 تبصزُ  

اص آؿاص هثل  تایست می  ضشًت ومایذدس جطىًاسٌ تا وا  ضشًت ي یا تشوذ تجاسی خاظ  تیمیدس غًستیٌٍ  :2تبصزُ   



 ذ.وآيسي مجًص حضًس سا تذست  سا تٍ حساب ساصمان ياسیض ومایىذ سكاٌمػًب ًمیتٍ  يسيدی مساتوات مثلؾ

ي یا ًٍ داسای تثلیـات اص سًی یي تشوذ تجاسی اص لثاس يسصضی دس غًستی ًٍ تیم يسصضی هػذ استلادٌ  :3تبصزُ 

 سا تٍ حساب ساصمان ياسیض ومایىذ. سكاٌملثؾ يسيدی مػًب ًمیتٍ  ضشًتی خاظ می تاضذ می تایست

یا ضشًتی تخًاَذ اص كضای ساله يسصضی جُت تثلیـات تشوذ تجاسی  ، تاصیٌه یا كشدیدس غًستی ًٍ تیم  :4تبصزُ 

 سا تٍ حساب ساصمان ياسیض ومایذ. سكاٌمثلؾ مػًب ًمیتٍ  استلادٌ ومایذ می تایست

 :رشتِ ّای ٍرسشی( 12هادُ  

 دي غًست تیمی ي اولشادی تٍ ضشح ریل تشگضاس می گشدد: تٍسضتٍ َای يسصضی جطىًاسٌ 

  عىاب ًطی، كًتسال : جطىًاسٌ چُاسمیه تخص تیمی( الف

 ،میىی گلق ، داست،تىی  خاًیتیشاوذاصی،آمادگی جسماوی ،تىی  سيی میض ، ضىا  :جطىًاسٌ چُاسمیهتخص اولشادی ( ب

 مساتوات: تیم ي ولشات مجاص جُت ضشًت دس تؼذاد ( ج

 تعداد رشتِ ٍرسشی

 حداکثز)تین/ًفز( حداقل)تین/ًفز(

 12 4 كًتسال)تیمی/آهایان(

 12 4 )تیمی / آهایان(عىاب ًطی

 وا محذيد 6 تىی  سيی میض)اولشادی/آهایان / تاوًان(

 60 6 میىی گلق)اولشادی/آهایان/تاوًان(

 30 6 تىی  خاًی)اولشادی/آهایان(

 وا محذيد 6 آمادگی جسماوی)اولشادی/آهایان/تاوًان(

 وا محذيد 6 ضىا)اولشادی/آهایان(

 محذيدوا  6 داست)آهایان/تاوًان(

 60 6 تیشاوذاصی)آهایان ي تاوًان(

 تبصزُ:

َشسالٍ تًسظ ًمیتٍ سكاٌ تاصوگشی می گشدد  ،تؼذاد)حذاهل/حذاًثش( تیم ي ولشاتسضتٍ َای يسصضی  يیهوحًٌ تشگضاسی،ػىا

 جُت اجشاء اتالؽ می گشدد.جطىًاسٌ تشگضاسی وظاست ي ي پ  اص اغالح ي تػًیة تٍ ًمیتٍ 

 ٍ پذیزش: ثبت ًام ( 13هادُ 

ي تٌمیل كش  َای مشتًعٍ.مساتوات  ثثت وا  جُت مُىذسیه مشاجؼٍ اػضاء تٍ ًاستاتل( الق  

اسائٍ ي دس غًست ػذ  ثثت وا  اص عشین ًاستاتل مُىذسیه ياحذ سكاٌ  تٍمشاجؼٍ حضًسی سشپشستان سضتٍ َای تیمی ( ب

تٌمیل كش  َای مشتًعٍ.مذاسى الص  ي   

دس تاصٌ صماوی تؼییه ضذٌ  تایستيسصضٌاس دس سيص مساتوات تٍ َیچ ػىًان اوجا  وخًاَذ ضذ ي غشكاً می یشش پزتبصزُ: 

                                                                                                                          اهذا  تٍ ثثت وا  ومًد.

هسابقات:قزعِ کشی ( 14هادُ   

 مٌان،صمان ي ساػت تشگضاسی هشػٍ ًطی تا پیطىُاد اداسٌ سكاٌ ي يسصش تٍ ًمیتٍ تشگضاسی ي تا تػًیة آن اجشاء می گشدد.

 



 

 :تین ٍ ًفزات بزتز جشٌَارُاس ًحَُ تقدیز  (  15هادُ 

 تا پیطىُاد اداسٌ سكاٌ ي يسصش يتا جًایضی سا ًسة ومًدٌ اوذ مساتوات تٍ ػىايیه ايل تا سً  تیم َای ًٍ دس ي تٍ ولشات 

                                                                                                        اَذا خًاَذ ضذ. تػًیة ًمیتٍ سكاٌ

 عوَهی فصل سَم: هقزرات

 ي مػًتات ًمیتٍ سكاٌ ي يسصش ساصمان ػمًمی ي كىیَای دس آییه وامٍ مساتوات تش اساس موشسات دسج ضذٌ  (16هادُ 

                                                                                                                                  .تشگضاس می ضًد

             (یتًاوذ یي ولش تاضذتیم م تاصیٌه مشتی ي .)مؼشكی یي سشپشست تشای سضتٍ َای تیمی الضامی است  (17هادُ 

ًمیتٍ ٌ ومایىذ ٍتیم َا پزیشكتٍ ي تٍ غًست ًتثی تَشگًوٍ دسخًاست ي یا اػتشاؼ غشكاً اص عشین سشپشست   (18هادُ 

                                                                                                                 .كىی مساتوات اسائٍ خًاَذ ضذ

 يسصضٌاس ي تٍ غًست ًتثی ي اسائٍ تٍ ًمیتٍ كىی مساتواتاص عشین خًد  غشكاً دس يسصش َای اولشادی اػتشاؼ   (19هادُ 

                                                                                                                                 غًست می گیشد.

تشگضاسی مساتوات  ضانخاسج اص ي یا تیمی  يسصضٌاسسكتاس ي ػمل ي یا تیمی  دس غًستی ًٍ دس مساتوات اولشادی  (21ادُ ه

            وسثت تٍ مًضًع اتخار تػمیم خًاَذ ضذ.جطىًاسٌ تشگضاسی وظاست ي اسائٍ گضاسش ًمیتٍ كىی تٍ ًمیتٍ تاضذ تا 

                       تیمی دس مساتوات ضشًت ومایىذ. سضتٍ  2 دس ضشًت دس سضتٍ َای تیمی : آهایان می تًاوىذ  (21هادُ 

 یىذ.                     سضتٍ اولشادی ضشًت وما 2ضشًت دس مساتوات اولشادی:آهایان ي تاوًان  كوظ می تًاوىذ دس  (22هادُ 

تاصیٌىان دس  ، است ًشدٌ ضشًت سضتٍ 2 اص تیص دس تاصیٌىیگشدد دس سضتٍ َای اولشادی  مطخع ًٍ دسغًستی( 23هادُ 

گضاسش آن تًسظ ًمیتٍ كىی تشای ًٍ حضًس داضتٍ تاضىذ اص ادامٍ ضشًت دس مساتوات مىغ ضذٌ ي َش مشحلٍ اص مساتوات 

                                                                                           تػمیم گیشی دس ًمیتٍ تشگضاسی اسائٍ می گشدد.

َا مًجة تضییغ حوًم ضشًت  تیم َا اص ادامٍ مساتوات دس تشخی سضتٍ یا  انتا تًجٍ تٍ ایىٌٍ اوػشاف تاصیٌى   (24هادُ 

يسصضٌاس حاضش دس سضتٍ َای  يمیتمحش مًجة تیمیتٍ َای اولشادی ي جذيل مساتوات تشای سض تشىًىىذگان می ضًد 

                                                     میطًد.اص ضشًت دس ديسٌ تؼذی جطىًاسٌ  اولشادی ي سشپشست سضتٍ َای تیمی

.دس آییه وامٍ كىی الضامی است  تخػػی مًسد اضاسٌ شاٌ داضته لًاص  متٍ َ  (25 هادُ  

الضامی است تًسظ ًلیٍ يسصضٌاسان ي ضشًت ًىىذگان ضشًت دس مساتوات يَمشاٌ داضته ًاست ػضًیت   (26هادُ   

. الضامی است داسای اػتثاس دس مساتواتداضته ًاست تیمٍ يسصضی   (27هادُ   

ًمیتٍ كىی  مشتیان ي سشپشستان تاتغ تػمیمات ،يسصضٌاسان ،َا د پیص تیىی وطذٌ تیممًاس تشيص غًستدس ( 28هادُ 

                                                                                                                                         .خًاَىذ تًد

)سضتٍ َای تیمی( ي يسصضٌاس )سضتٍ َای ًٍ خاسج اص مًاسد كىی وثاضذ تایذ تًسظ سشپشستی اػتشاضات( 29هادُ 

                           .ضًدومایىذٌ ًمیتٍ كىی  مساتوات تسلیم پ  اص تشگضاسی دهیوٍ 20اولشادی(ي تٍ غًست ًتثی ي كوظ 

                                                             
            این آیین نامه در 3 فصل ، 82 ماده ، 6 تبصره و 82 بند به تصویب کمیته نظارت و  برگساری جشنواره ورزشی رسید.
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