
 و موسسات آموزش عالی کشور  آئين نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه ها
 

 فصل اول: کليات

 مقدمه : 

يکی از راههای تعميم وگسترش ورزش، برگزاری مسابقه های ورزشی است که در آن ضمن حمايت از فعاليت های      

ه زحمات مربيان ورزش و امر آموزشی ارج نهاده  می شود پرورشی و مشارکت دانشجويان در رشته های  مختلف ورزشی ب

و ورزشکاران دانشجو نيز ارزيابی شده و شناخت ورزشکاران با استعداد به منظور تامين پشتوانه تيم های قوی در سطح 

می سمی گردد. لذا تدوين ضوابط و مقررات متناسب جهت برقراری رقابت سالم ضروری بوده و مسابقه های ر کشور ميسر

 ورزشی بين دانشجويان طبق مفاد آئين نامه به طرز مطلوبی انجام می پذيرد.

 تعريف:

آئين نامه عمومی مسابقه های ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شامل ضوابط و مقرراتی است که به منظور 

بجای مسابقه های ورزشی دانشگاه « ابقهمس»ايجاد نظم دربرگزاری مسابقه ها تدوين گرديده است. دراين آئين نامه از واژه 

 ها و موسسات آموزش عالی استفاده می شود.

 :  1ماده 

 مسابقه ها طبق مقررات بين المللی و ضوابط  داخلی با رعايت موازين وشئون اسالمی انجام می پذيرد.

 : 2ماده 

آئين نامه تحت نظارت  1برادران ماده مسابقه های بين دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تفکيک برای خواهران و 

 انجمن های ورزشی اداره کل تربيت بدنی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برگزار خواهد شد.

 : 3ماده 

دانشجويانی که به منظور شرکت در مسابقات جهانی و بين المللی دراردوهای تدارکاتی و انتخابی که ازطرف اداره کل 

حضور دارند در صورتی که اين فعاليت ها با امتحانات تداخل داشته باشد معاونين آموزشی  تربيت بدنی برگزار می گردد

 دانشگاه ها همکاری های الزم درمورد امتحانات و موجه نمودن غيبت های دانشجويان ورزشکار را بعمل می آورند.

 : 4ماده 

ه برطبق آئين نامه آموزشی وزارت علوم، تحقيقات دانشجويانی می توانند درمسابقه های ورزشی دانشگاه ها شرکت نمايند ک

 وفناوری دانشجوی رسمی شناخته شده باشند.

( : شرکت دانشجويان ساير موسسات آموزش عالی که از طريق کنکور سراسری پذيرفته شده اند با رعايت کليه 1تبصره

 ت.ضوابط و مقررات و موافقت اداره کل تربيت بدنی در مسابقات رسمی بالمانع اس

در مسابقه ها بالمانع است. دانشجويان خارجی که دوره  4( : شرکت دانشجويان خارجی با توجه به شرايط ماده 2تبصره

 زبان را  می گذرانند دانشجو محسوب نخواهند شد . 

 توجه:

ت استانی در در هر رشته ورزشی پس از انجام مسابقا پيام نورو  جامع علمی کاربردیمقرر است تيم دانشگاه  ( :3تبصره

 به مسابقات سراسری دانشگاهها اعزام گردد. يک تيم از يک استانقالب 
 : 5ماده



داشتن کارت تحصيلی يا برچسب ثبت نام ترم مربوطه و ارائه معرفی نامه که به تائيد و امضاء معاون آموزشی دانشگاه 

 رسيده جهت شرکت در مسابقات داخلی الزامی است.

ه درنيمسال اول فارغ التحصيل می شوند تا آخر اسفند ماه همان سال و دانشجويانی که درتيرماه ( : دانشجويانی ک1تبصره

 فارغ التحصيل می شوند تا اول مهرماه حق شرکت در مسابقات را دارند. 

ر می به س مرخصی تحصيلی(: دانشجويانی که به داليل مشکالت آموزشی و انضباطی از تحصيل منع گرديده يا 2تبصره

 د حق شرکت در مسابقات را ندارند.برن

( : درصورت فقدان يا مخدوش بودن کارت دانشجويی معرفی نامه رسمی عکس دار از سوی آموزش دانشگاه متبوع 3تبصره

 مالک خواهد بود.

 : 6ماده 

طه رسيده ودانشجويانی حق شرکت درمسابقه ها را دارند که از نظر سالمت و تندرستی به تائيد پزشک معتمد دانشگاه مرب

 باشند.

 ( : داشتن کارت بيمه ورزشی برای شرکت در کليه مسابقات الزامی است.1تبصره

 : 7ماده 

 دانشجويان ميهمان می بايست ازدانشگاه محل تحصيل در مسابقات رسمی شرکت نمايند.

 ان محسوب نخواهند شد.( : دانشجويانی که ترم تابستانی را در غير از دانشگاه خود می گذرانند دانشجوی ميهم2تبصره

 فصل دوم: مقررات بازيها وشرايط شرکت کنندگان

 : 8ماده 

درمسابقه های قهرمانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور هر دانشجو حق شرکت در حداکثر دو رشته ورزشی را 

 دارد.

زمان برگزار گردد، هر دانشجو فقط (: در صورتيکه مسابقات قهرمانی دانشگاهها به صورت المپياد و چند رشته هم1تبصره

 حق شرکت دريک  رشته ورزشی را دارد.

 :  9ماده 

کليه مربيانی که تيم های ورزشی را به نحوی مربيگری می نمايند بايد واجد شرايط و آگاه به امور ورزشی رشته مورد نظر 

 باشند.

شته تربيت بدنی ويا کارت مربيگری معتبر داشته ( : مربيان تيم های ورزشی بايد دارای تحصيالت دانشگاهی در ر1تبصره

 باشند.

 : 10ماده 

سرپرست تيم اعزامی بايد از اعضاء رسمی دانشگاه مربوطه بوده و مسئوليت کامل دانشجويان در طول اردو و مسابقه ها به 

 عهده وی می باشد.

گزار می شود بايستی هر دانشگاه عالوه بر : درمسابقاتی که بصورت متمرکز درچند رشته و المپيادهای ورزشی بر(1تبصره 

 سرپرست هر تيم يک نفر به عنوان سرپرست کل کاروان تعيين و معرفی نمايد.

 :  11ماده

 سرپرست و مربی تيم شرکت کننده، حق شرکت به عنوان ورزشکار و يا قضاوت در آن دوره از مسابقه ها را ندارند.



 نمی تواند بيش از يک تيم را عهده دار باشد. رد(: در هر دوره از مسابقه ها يک ف1تبصره 

 : 12ماده 

 سرپرستان، مربيان و کليه ورزشکاران موظفند مقررات و نظم ميادين و اردوهای ورزشی را رعايت نمايند.

 :شرح وظايف سرپرستان و مربيان تيم های ورزشی طی آئين نامه جداگانه ای تعيين و به دانشگاهها ابالغ خواهد19تبصره 

 شد.

 : 13ماده 

 هرگونه پيشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بايستی فقط از طريق سرپرست مربوطه به مسئولين ذيربط منعکس گردد.

 : 14ماده 

کليه شرکت کنندگان در مسابقات بايد ملبس به لباس متحدالشکل باشند. که بر روی آن نام با نشان دانشگاه مربوطه 

 مشخص شده باشد.

 : 15ه ماد

 برای شرکت در مسابقات دانشگاه ها الزامی است. cm175×cm100آرم دانشگاه مربوطه با ابعاد  همراه داشتن پرچم با

 : 16ماده 

ارائه کارت شرکت درمسابقات با فهرست ورزشکاران به سرپرست مسابقه ها الزامی است، در غير اينصورت از شرکت 

 خواهد آمد.ورزشکاران در مسابقه جلوگيری به عمل 

( : کليه موارد مربوط به امور فنی مسابقات طی آئين نامه جداگانه قبل از اجرای هر مسابقه تهيه و به دانشگاه ها 1تبصره

 ابالغ خواهد شد.

 فصل سوم : امورمالی

 : 17ماده 

زم رتخانه اعتبارات الدانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظفند براساس تقويم ارسالی از سوی اداره کل تربيت بدنی وزا

 برای شرکت در مسابقه های سراسری و المپياد را پيش بينی نمايند.

 :18ماده 

آئين نامه پرداخت حق الزحمه مصوبه شورای عالی »حق الزحمه کادر برگزاری مسابقه با موافقت اداره کل تربيت بدنی طبق

 پرداخت می گردد.« تربيت بدنی و ورزش دانشگاه ها

 وظايف ميزبان مسابقات فصل چهارم :

 : 19ماده 

 محل برگزاری مسابقه ها با توافق اداره کل تربيت بدنی وزارتخانه و دانشگاه متقاضی در مدت زمان مقرر تعيين می گردد.

 : 20ماده 

ی اپيش بينی های الزم در زمينه امور بهداشتی و درمانی برای ورزشکاران و کادر برگزاری مسابقات قهرمانی دانشگاه ه

 کشور:

 ( ايجاد درمانگاه درمحل اردو1

 ( پيش بينی پزشک وپزشکيار2

 ( تهيه وسايل کمک های اوليه درمحل مسابقه 3



 ( هماهنگی با بيمارستان های مجاور محل مسابقات که دارای تخصص های مختلف باشند.4

 ( پيش بينی وسيله نقليه موتوری و آمبوالنس5

 ز نظر بهداشتی )مکان مسابقه ها، دستشويی، حمام، خوابگاه، رستوران و...( ( کنترل محل اردو و مسابقه ها ا6

 ( تدارک اماکن و تاسيسات مناسب هر رشته ورزشی 7

 ( تامين خوابگاه وتغذيه مناسب بانظر اداره کل تربيت بدنی 8

 ندگان ( تدارک ونشر بولتن، ارسال اخبار مسابقات به رسانه های گروهی وثبت و ضبط امار شرکت کن9

 ( پيش بينی وسايل رفت و برگشت عوامل اجرايی و ورزشکاران در ايام برگزاری مسابقه ها10

 فصل پنجم : جوايز و يادبودها

 :21ماده 

جوايز بايد ارزش معنوی داشته و منطبق با مقررات آماتوريسم باشد. به ورزشکارانی که درمسابقه های انفرادی يا تيمی 

 را کسب نموده اند جام و حکم اهدا می گردد. مقامهای اول ، دوم وسوم

( : نحوه اعطای مدال به تيم ها و افراد و نحوه محاسبه آنها در هر رشته توسط اداره کل تربيت بدنی طی آئين نامه 1تبصره

 جداگانه ای تعيين و ابالغ خواهد شد.

 :22ماده 

 به مربيان تيم های اول تا سوم حکم اهدا می شود.

 :  23ماده 

ز دانشجويانی که رکورد قهرمانی کشور يا دانشگاه ها را بهبود بخشند به نحو مقتضی تشويق و قدردانی به عمل خواهد ا

 آمد. 

تبصره در هشتمين شورای عالی تربيت بدنی و ورزش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  20ماده و  24اين آئين نامه در 

 به تصويب رسيد.  11/3/81ن نامه قبلی قرار گرفت و درتاريخ کشور مورد تجديد نظر واقع و جايگزين آئي

 

 

 



 آئين نامه کميته انضباطی مسابقات ورزشی دانشگاهها و آموزش عالی کشور
 

 هدف: 

 رایاجايجاد نظم و انضباط،  طريقها از  ورزشی دانشگاه فعاليت های بهداشتیو  فرهنگیتحقق اهداف  زمينهنمودن  فراهم

 کشور دانشجويانقوانين و مقررات اردوها و مسابقات  صحيح

 اعضاء، وظايف و اختيارات  :فصل اول

 :1 ماده

نسبت به تشکيل کميته انضباطی منطبق با اين آئين نامه در محل مسابقه اقدام  هستندانجمنهای ورزشی موظف  کليه

 .نمايند

 : اعضاي کميته انضباطی  2ماده 

 نی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری کل تربيت بد اداره نماينده (1

 مسابقاتفنی  سرپرست (2

 مربوطهانجمن  رئيس (3

 اردو سرپرست (4

 هاهای شرکت کننده با انتخاب سرپرستان و مربيان تيم از تيم سرپرستمربی يا  يک (5

ی به زشو المپيادهای ور هاجشنوارهای بوده و در اعضای فوق برای مسابقات سراسری به صورت تک رشته ترکيب:  تبصره

 تناسب سطح برگزاری تعيين خواهد شد.

 : وظايف  3ماده 

 اجرای مسابقات برمستمر  نظارت (1

ئين اين آ موادداوران، سرپرستان، مربيان و ناظران و شکايات واصله و اتخاذ تصميم بر اساس  گزارشاتبه  رسيدگی (2

 نامه

تخاذ تصميم ا بهانضباطی رشته مربوطه نسبت  با توجه به نوع تخلف و در نظر گرفتن مقررات فنی و تواندمی  کميته (3

 .درآوردمناسب با شئون اخالقی و اسالمی اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا 

کل  رپرستساطی بايستی قبل از پايان مسابقات طی صورتجلسه رسمی توسط بشده در کميته انض اتخاذ تصميمات (4

و فناوری برای اعالم نظر ارسال  تحقيقاتت بدنی وزارت علوم، مسابقات به منظور اظهار نظر قطعی به اداره کل تربي

 گردد.

 : تخلفات ورزشكاران2فصل 

 : 4 ماده

 وجهتنامه داوری رشته مربوطه يا با اساس آئين گيرد برتوسط ورزشکاران صورت می مسابقاتو خطاهايی که در  تخلفات

 به موارد ذيل تنبيهات انضباطی اعمال خواهد شد.

  تذکر 



 اراخط 

 اخراج 

 محروميت 

 : اخطار 5 ماده

 اخطار داده می شود: لفخمتموارد زير به ورزشکاران  در

 به تصميمات داوران در صحنه مسابقات انتقاد -1

 به ايجاد ناراحتی يا تحريک تماشاچيان گردد. منجرو هر گونه عمل غيراخالقی و تربيتی که  اعتراض -2

 صحنه مسابقه بدون اجازه داور ترک -3

ه دانشگاه مربوط بهتکرار خطا در زمان برگزاری همان دوره از مسابقات برای ثبت در پرونده فرد خاطی  صورت رد:   تبصره

 اطالع داده می شود.

 : اخراج  6 ماده

 زير را انجام دهد توسط داور اخراج خواهد شد: اعمالصورتی که ورزشکار يکی از  در

 5مجدد موارد ذکر شده در ماده  تکرار -1

 تحريک تماشاچيان وسابقه به منظور کارشکنی عليه داور صحنه م ترک -2

 حرکات ناشايست بعد از دريافت اخطار انجام -3

 ناسزاگويی نسبت به مربيان و بازيکنان خودی و يا تيم مقابل کاری،ناشايست، تندی و خشونت، مشاجره، کتک  رفتار -4

اندرکاران برگزاری ران، تماشاچيان يا دستآميز نسبت به داو تحريکشايست يا هر عمل ناراحت کننده يا ان رفتار -5

 تمسابقا

 : محروميت 7 ماده

 موارداز بازی اخراج شده باشد با توجه به نظر کميته انضباطی  6ماده  5الی  1در بند  مندرجورزشکاری به داليل  چنانچه

 ذيل در مورد وی اعمال خواهد شد.

بازيها  دورهحداقل از يک بازی رسمی يا پايان همان  6ده ما 5الی  1اعمال ذکر شده در بندهای  خاطی ورزشکاران 

 شد. خواهد)با توجه به نوع تخلف( محروم و مراتب به دانشگاه محل تحصيل خاطی گزارش 

ها محروم  دوره از مسابقات سراسری دانشگاه 2تا  1 محروميتمدت  یصورت تکرار تخلف بعد از انقضا در( : 1 تبصره

 خواهد شد.

 از يک دوره مسابقه می باشد  منظورهای فردی برای رشته 7ماده ،کليه موارد  رد( : 2 تبصره

 هاي غير مجاز )دوپينگ(رو: دا 8 ماده

استفاده از داروهای محرک و غير مجاز)دوپينگ( به هر صورت در مسابقات  ورزشکاران،اعتبار معنوی و تندرستی  حفظ

المللی شرکت می کنند  بينهای نمنترکه در مسابقات جهانی و توهای منتخب دانشجويان ها و تيم دانشگاه قهرمانی

های ورزشی مربوطه محروم و مراتب به مقررات فدراسيون مطابقممنوع می باشد. در صورت استفاده و اثبات آن، ورزشکار 

 شود.می دادهدانشگاه مربوطه اطالع 

 



 : تخلفات مربيان و سرپرستان3فصل 

 ود.هات انضباطی زير خواهد بيمربيان و سرپرستان صورت می گيرد مشمول تنب توسطابقات که در مس وخطاهائی تخلفات

  تذکر 

  توبيخ 

  اخراج 

 محروميت 

 : 10 ماده

 شود:داده می تذکرموارد زير به مربيان تيمها  در

 به تصميمات داور در حين انجام مسابقه اعتراض -1

 مسابقاتنکردن افراد تيم توسط مربی در محل  همراهی -2

 : توبيخ 11 ادهم

 مورد توبيخ قرار خواهند گرفت: لفتخمموارد زير مربيان، سرپرستان  در

کرده و يا هر عملی که برای داور و يا تيم مقابل مزاحمت ايجاد  راهنمايیخود را بر خالف مقررات رشته مربوطه  تيم -1

 اختالل در نظم مسابقه گردد. باعثنموده و 

 داور به صحنه مسابقه بدون اجازه ورود -2

 درج در پرونده گزارش خواهد شد. برایلف کتباً به اطالع دانشگاه مربوطه خمت توبيخ:  تبصره

 : اخراج 12 ماده

 از صحنه مسابقه اخراج خواهند شد: سرپرستانموارد زير مربيان و  در

  11شده در ماده  ذکرموارد  تکرار 

 يا مسئوالن مسابقه داورانبه  اهانت 

 (مقابلمربيان، تماشاچيان يا سرپرستان تيم  ويی، مضروب نمودن ورزشکاران،)ناسزاگ خشونت و تندی 

 تيم ورزشکارانورزشکاران خودی برای ترک صحنه و يا اهانت، تندی، خشونت نسبت به داوران و  بهدستور  صدور 

 مقابل

ه انشگاه مربوطه اطالع داداخراج گردد مراتب کتباً به د مسابقهمربی يا سرپرستی توسط داور از صحنه  چنانچه:  تبصره

 شود.می

 : محروميت 13 ماده

 باشد فرد خاطی به شرح زير محروم خواهد شد. 12ماده  4الی  1بندهای  دراخراج به داليل مندرج  چنانچه

گردد آن دوره و حداقل از يک دوره مسابقه رسمی ديگر محروم می دراز همراهی تيم خود  12ماده  2و1بندهای  برای -1

 اين تنبيه تشديد خواهد شد. مذکورتکرار موارد  در صورت

گردد، درصورت تکرار بعد از انقضاء همراهی تيم خود محکوم می وبه محروميت يک ساله از مربيگری  4و 3 بندهای -2

 خواهد يافت. افزايشمحروميت اين تنبيه 



طی کميته انضبا ديگر،يا اشخاص در صورت خارج نمودن تيم از مسابقه توسط مربی يا سرپرست با ورزشکار و : تبصره

صميم ت خاطيانمنفی که آن عمل بر کيفيت اجرای مسابقه خواهد گذاشت نسبت به تنبيه خاطی يا  اثراتمتناسب با 

 گيری کرده و مراتب به دانشگاه مربوطه برای اجرا ابالغ خواهد شد.

 اندرکاران مسابقه:: تخلفات ساير دست4فصل 

 : 14ماده

 هبچنانچه اعضای تيمها، مربيان، سرپرستان و يا تماشاچيان شناخته شده وابسته  3و2مندرج در فصل  بر تخلفات عالوه

ب به حدود اختيارات بر حس توجهتيمها و اشخاص ديگر تخلفاتی به شرح ذيل مرتکب شوند از سوی کميته انضباطی با 

 نوع تخلف و آثار آن تصميمات مناسبی اتخاذ خواهد شد.

 ندی نامطلوب و تبانینوع دسته ب هر -1

 آنان سرپرستانو تطميع ورزشکاران يا مربيان و  تهديد -2

 و اعمال خالف شئون اجتماعی و ورزشی  رفتار -3

 ها و مقررات ورزش دانشگاه آماتوریگونه استفاده تجاری مخالف شئون ورزشهای  هر -4

 ایوهی و حرفهو يا سوءاستفاده تبليغاتی گر کشورگونه استفاده خالف شرع و قوانين جاری  هر -5

صل  شمول تنبيهات زير        خطاهايی: تخلفات و  5 ف صورت می گيرد م سط داوران  سابقات تو که در م

 خواهد بود

 شفاهی تذکر 

 کتبی  تذکر 

 توبيخ 

 محروميت 

 : تذکر شفاهی  15 ماده

 به موقع در ميدان مسابقات و هر گونه سهل انگاری در انجام وظيفه محوله  حضورصورت عدم  در 

 : تذکر کتبی  16 ماده

مسابقات و برخوردهای نامناسب و هر گونه بی انضباطی و بی توجهی به اصول  عمومیصورت عدم رعايت مقررات  در

 ورزشی

 : توبيخ  17 ماده

 و در پرونده آنان درج خواهد شد. توبيخلف تخموارد ذيل داوران م در

  16و 15موارد ذکر شده در مواد  تکرار -1

 اندرکاران مسابقاتسرپرستان و دست مربيان،د با ورزشکاران، غير اصولی و تن برخورد -2

 مسابقاتاز دستورات کميته داوران و سرپرست  سرپيچی -3

 عمدیاشتباهات مکرر اعم از عمدی يا غير  انجام -4

 : محروميت  18 ماده



 در مسابقات دانشگاهها محروم خواهند شد. قضاوتلف از تخموارد زير داوران م در

يص کميته  تشخ بهورزشکاران و يا وابستگی به يکی از تيمها و يا ورزشکاران که در صورت اثبات، بنا  ياتيمها  تحريک -1

صورت تکرار اين مدت افزايش يافته و      شخص و در  ضباطی مدت محروميت م سيون مربوطه گزارش خواهد   بهان فدرا

 شد.

مکرر و عمدی بنا به تشخيص کميته انضباطی و تکرار اشتباهات  ورزشکارغير عادالنه و طرفداری از يک تيم يا  قضاوت -2

 و به فدراسيون مربوطه جهت تنزل درجه گزارش خواهد شد. مشخصمدت محروميت 

 : تخلفات داور  6فصل 

 :  19 ماده

نوع  هبگيرد با توجه ورزشکاران، مربيان، سرپرستان، داوران و عوامل اجرايی صورت می توسطو خطاهائيکه در اردو  تخلفات

 نجام شده مشمول تنبيهات انضباطی زير خواهد بود:تخلف ا

 شفاهی تذکر 

 توبيخ 

 اخراج 

 محروميت 

 : 20 ماده

 شود:سرپرستان، داوران و عوامل اجرايی در اردو تذکر شفاهی داده می مربيان،موارد زير به ورزشکاران،  در

 در محوطه اردو نامناسبلباس  پوشيدن 

 های بهداشتیاعات، سالن غذاخوری و سرويسخوابگاهها، سالن اجتم نظافترعايت  عدم 

 طرفهای تنظيم شده از اردو و مسابقه )ساعت خاموشی، ساعت صرف غذا و ساير برنامه مقرراتتوجهی به  بی 

 مسئولين اردو و مسابقات و ...(

 : 21 ماده

 مربيان،يل به ورزشکاران، اردو و هر نوع بی انضباطی و بی توجهی و تکرار موارد ذ عمومیصورت عدم رعايت مقررات  در

 شود.داوران، سرپرستان و عوامل اجرايی کتباً توبيخ داده می

 و ناسزاگويی نسبت به يکديگر توهين -1

 رعايت مسايل اخالقی، تربيتی و اجتماعی عدم -2

 ديگر يا تيم خودی تيمهایناشايست بازيکنان هر تيم با اعضاء  برخورد -3

 :  22 ماده

 اجرايیورزشکاران، مربيان، داوران، سرپرستان و عوامل  ،و مشاهده موارد زير 21و  20 مواددر  صورت تکرار موارد مندرج در

 گردند.از اردو و مسابقات اخراج می

 و مشاجره با يکديگر برخورد -1

 های ديگر، با بازيکنان خودی و عوامل اجرايی مسابقات  تيم اعضاءناشايست سرپرست يا مربی با داوران،  برخورد -2

 :  32 ماده



را رعايت  22و  21و  20سرپرستان، داوران و عوامل اجرايی موارد مندرج در مواد  ،صورتی که ورزشکاران، مربيان  در

منظور بررسی و اظهار نظر  بهبر حسب شدت وقوع تخلف از اردو اخراج و محروم می شوند و تصميمات اتخاذ شده  ننمايند

 .گرددمیطی ارسال قطعی و تائيد مدت محروميت به کميته انضبا

 :  24 ماده

 نمود. خواهندفنی و انضباطی پيش بينی نشده در اين آئين نامه را کميته انضباطی حل و فصل  موارد کليه

 :  25 ماده

 جلسه شورای عالی تربيت بدنی و ورزش دانشگاه چهارمينتبصره در  7ماده و  25آئين نامه مشتمل بر شش فصل و  اين

ها ابالغ  توسط مقام محترم وزارت برای اجرا به دانشگاه 28/10/74و در تاريخ  تصويبعالی کشور ها و موسسات آموزش 

 .استگرديده
 


