
 ها و موسسات آموزش عالی کشورهای ورزشی دانشگاهاساسنامه انجمن

 

 تعریف و هدف  –بخش اول

انتفاعی و دارای شخصیت وزش عالی تشکیالتی است مردمی، غیرها و موسسات آمدانشگاه انجمن ورزشی -1ماده 

کردن اوقات فراغت و تامین سالمت پر  ،ی سطح کیفی و توسعه و تعمیم ورزشمنظور ارتقا هحقوقی که طبق اساسنامه ب

 گردد.ایجاد می علوم، تحقیقات و فناوریبدنی وزارت های ورزشی، تحت پوشش اداره کل تربیتریق فعالیتدانشجویان از ط
 

ها و موسسات بدنی و تایید شورای عالی ورزش دانشگاهی بنا به پیشنهاد اداره کل تربیتهر انجمن ورزش -2ماده 

های جهانی دانشجویی گردد. رئیس انجمن از طرف اداره کل به فدراسون مربوط و فدراسیون بازیتشکیل میآموزش عالی 

 شود.معرفی می

 گردد.ایجاد می در هرشته ورزشی انجمن خواهران و انجمن ورزشی برادران مستقالً -تبصره
 

 وظایف  -بخش دوم

 :بشرح زیر است وظایف انجمن -3ماده

 عالی در زمینه رشته ورزشی ذیربط. ها و موسسات آموزشهماهنگی بین دانشگاه و : ایجاد ارتباطالف -

و مقررات از طریق اداره المللی برابر ضوابط مشابه خارجی و بینهای های ورزشی و سایر سازمانونی: ارتباط با فدراسب -

 .بدنیکل تربیت

 آموزش عالی کشور.ها و موسسات های رشته ورزشی در دانشگاه: نظارت بر فعالیتج -

جویی در رشته شالمللی دانو مسابقات بین ها و موسسات آموزش عالی کشورجرای مسابقات ورزشی بین دانشگاهد: ا -

 .مربوطه

  .المللیبق با آخرین مقررات فدراسیون بین، مطامقررات فنی مسابقات رشته ها ونامهتنظیم آیین :ه -

  .ها برای مسابقات داخلی و بین المللیشگاهو: انتخاب و معرفی اعضای تیم منتخب دان -

های بدنی جهت اعزام به دورهها و موسسات آموزش عالی به اداره کل تربیتمعرفی افراد واجد شرایط دانشگاه ز: انتخاب و -

 .تخصصی داخلی و خارجی

ورزشکاران و  در زمینه رشته ورزشی به منظور استفاده مربیان، داوران و وپوسترهای آموزشی ح: تدوین کتب و جزوات -

 جهت انتشار.ارائه آن به اداره کل 

ها به منظور ایجاد سمینار نمایندگان رشته ورزشی ذیربط در دانشگاههای آموزشی و ها و دورهکارگاه ط: برگزاری -

 اتخاذ تصمیمات الزم. هماهنگی و

ی به منظور های اجرائهای پژوهشی به منظور مطالعه و بررسی در زمینه رشته و طرحجرای طرحی: ارائه و همکاری در ا -

 .هاتعمیم و گسترش هر چه بیشتر ورزش در دانشگاه



و بیالن سالیانه جهت ارائه به  های فرهنگی ورزشی و تهیه آمار: ارائه مستمر گزارش تحلیلی )کمی و کیفی( از فعالیتک -

 .نگهداری سوابقاداره کل و ثبت و 

 سازمان و تشکیالت  -بخش سوم

 انجمن دارای ارکان زیر است: -4ماده 

 الف: هیات رئیسه  -

 ب: کمیته های فرعی  -

 های ورزشی دانشجویان دانشگاه، دانشکده : انجمنج -

 : نفر به شرح زیر است7یسه مرکب از ئهیات ر -5ماده 

 رئیس  -

 نایب رئیس  -

 دبیر  -

 خزانه دار  -

 سه نفر عضو  -

از بین دانشگاهیان واجد شرایط  علوم، تحقیقات و فناوریبدنی وزارت رئیس انجمن توسط مدیر کل تربیت -6ماده 

 گردد.معرفی میعلوم، تحقیقات و فناوری جهت تایید و صدور حکم به وزیر  انتخاب و

و  انجمن با مشورت دانشگاهیان واجد شرایط توسط رئیس بین ازنفر عضو دار و سه دبیر، خزانه ،ئیسنایب ر -7ماده 

 .ن از طرف اداره کل صادر خواهد شدبدنی انتخاب و حکم آناتایید مدیر کل تربیت

 مند و صاحبنظران غیر دانشگاهی نیز انتخاب نمود. هتوان از میان مسوالن ذیربط، افراد عالقسه نفر عضو را می -رهصتب

 وظایف مسوالن  -بخش چهارم

 : وظایف هیات رئیسه -8ماده 

 بدنی جهت تصویبه منظور ارائه به اداره کل تربیتهای بلند مدت و تقویم ورزشی انجمن ب: تدوین و تایید برنامهالف -

 هاها و ظوابط و مقررات داخلی آن: تشکیل کمیته مورد نیاز انجمن و تنظیم آیین نامهب -

 های مندرج در تقویمیاتی برای اجرای فعالیتهای عملبینی برنامهج: پیش -

 هاهای در دست اجرا و ارزیابی آند: نظارت بر فعالیت -

 .بینی نشده استدر این اساسنامه پیش : تصمیم در مورد مسائلی که صراحتاًه -

 وظایف رئیس انجمن به شرح زیر است: -9ماده 

 : تشکیل و اداره جلسات هیات رئیسهالف -

 مدیر کل جهت تایید و صدور حکم: انتخاب و پیشنهاد سایر اعضای هیات رئیسه به ب -

بدنی ای ورزشی که توسط اداره کل تربیتهالی و شرکت در جلسات مشترک انجمنرکت در جلسات شورای ع: شج -

 گردد.تشکیل می



-ها با ابالغ اداره کل تربیتفعالیتوزش عالی کشور و نظارت بر ها و موسسات آم: حضور در مسابقات قهرمانی دانشگاهد -

 بدنی

 بدنیای ورزشی از طریق اداره کل تربیتهدراسیون رشته مربوط و سایر ارگان: ایجاد ارتباط با فه -

 به منظور تقویت بنیه مالی انجمن های ورزشی و مردمیها و ارگانهای مالی سازمانو: جلب و جذب کمک -

 بدنیتربیت ورزشی جهانی دانشجویی از طریق اداره کلی هاها و کنگرهز: شرکت در اجالسیه -

 ح: انجام امور مالی، اداری و فنی مربوط به انجمن -

، الزحمه دریافت خواهند داشتهای خود حقجمن در قبال انجام وظایف و مسولیتاعضای انرئیس و سایر  -11ماده 

 بدنی تهیه و به تصویب وزیره توسط اداره کل تربیتعملی است کالمه و نحوه پرداخت آن برابر دستورمیزان ابن حق الزح

 رسد.میعلوم، تحقیقات و فناوری 

های خود را به نایب رئیس یا دبیر م یا قسمتی از اختیارات و مسولیتلزوم تماتواند در صورت رئیس انجمن می -11ماده 

 انجمن تفویض نماید.

گیری وی تا انتخاب در صورت استعفا یا کناره خواهد بود ودار وظایف وی رئیس عهدهنایب رئیس در غیاب  -12ماده

 .های انجمن را بر عهده خواهد داشتمسولیت ،رئیس جدید

 وظایف دبیر: -13ماده 

 گردد.ی که از سوی رئیس انجمن ابالغ می: اجرای دستوراتالف -

اداری و مکاتبات انجمن و همچنین نظارت بر ثبت و نگهداری سوابق و اسناد  : نظارت دقیق بر حسن جریان امورب -

  مربوط

 ضوعات مختلف مربوط به رشته ورزشیو ارائه پاسخ های الزم در مورد مو : تهیه متن مکاتباتج -

 ئیسه و ابالغ و پیگیری مصوبات آن: تنظیم صورتجلسات هیات رد -

عالی در زمینه مسائل  ها و موسسات آموزشرک با نمایندگان دانشگاه: پیشنهاد برگزاری گردهمایی و جلسات مشته -

 رشته مربوط

 ها: همکاری در برگزاری و حضور در مراسم و مسابقات قهرمانی دانشگاهو -

 هیزات مورد نیاز انجمنوسائل و تج ، جوایز و هدایا وانات اجرائی مسابقات و برنامه هابینی امکز: پیش -

 باشد.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر می بدنیدر اداره کل تربیت بیرخانه انجمن: دتبصره

 : وظایف خزانه دار -14ماده 

ه در حساب مخصوص طبق دریافتی از دانشگا هایها و سهمیهها، درآمدو نگهداری کلیه حق عضویت : جمع آوریالف -

 ضوابط مربوط

 هزینه طبق مقررات مربوطهای انجمن و تنظیم اسناد درآمد و انجام هزینه :ب -

بدنی وزارت های ورزشی و مدیر کل تربیتبه اتفاق نماینده و روسای انجمن ها و اسناد مالی انجمنج: امضای کلیه چک -

 علوم، تحقیقات و فناوری



اداره کل  به هیات رئیسه و : تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارش مالی سالیانه و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز سالیانه انجمند -

 علوم، تحقیقات و فناوریبدنی وزارت تربیت

های مالی از های انجمن و جذب کمکات و کاهش هزینهها و تسریع در وصول مطالبه: کوشش در زمینه افزایش درآمد -

 های دولتیموسسات خصوصی و دستگاه

 دانشکدههای ورزشی دانشجویان دانشگاه یا انجمن های فرعی وکمیته –بخش پنجم 

هائی را با عضویت گیری و اجرای مسائل مختلف، کمیتهه منظور برسی و مطالعه، تصمیمتواند بانجمن می -15ماده 

 ها به شرح زیر است:رشته ورزشی مربوط تشکیل دهد که مهمترین آنصاحبنظران نشگاهیان و در صورت نیاز سایر دا

مسابقات و انتخاب و معرفی داوران واجد  هبوههب همکاری در: به منظور هماهنگ ساختن امور داوری و کمیته داوران -1

 ها و موسسات آموزش عالیشرایط جهت قضاوت مسابقات دانشگاه

 فنی مربیان مربوط علمی و سطح های رشته ورزشی و ارتقایکمیته مربیان: به منظور بررسی فنون و تکنیک -2

بندی نتایج و تهیه آمار ورزشکاران و ارزیابی جمع ،مسابقات تنظیم برنامه و برگزاری : به منظورئی مسابقاتکمیته اجرا -3

 دانشجویان ورزشکار

های انجمن و انجام امور تبلیغاتی و کمیته روابط عمومی: به منظور انعکاس دقیق و موثر نتایج مسابقات و فعالیت -4

 انتشاراتی انجمن

-ز باشد مانند امور تحقیقاتی، آموزشی، برنامهیاارد که نتواند در سایر موهای یاد شده انجمن میعالوه بر کمیته -1تبصره 

 تخاب از افراد ذیصالح تشکیل دهد.هائی با انیته، کمریزی، فنی و امدادپزشکی

 گردد. ها، توسط رئیس انجمن صادر میاحکام روسای کمیته -2تبصره 

بدنی یت، زیر نظر امور تربو تعمیم رشتهکده به منظور توسعه های ورزشی دانشجویان دانشگاه یا دانشانجمن -16ماده 

این  تشکیل نماید.های کشور فعالیت میدانشگاه یا دانشکده مربوط تشکیل و هماهنگ با انجمن مربوط در سطح دانشگاه

ها و موسسات آموزش عالی بدنی و ورزش دانشگاهست که به تصویب شورای عالی تربیتنامه خاصی اها بر اساس آیینانجمن

 خواهد رسید. کشور

 امور مالی –بخش ششم 

 : های زیر استدرآمدهای انجمن از محل -17ماده 

 وزش عالی تحت عنوان بودجه ساالنههای مستقیم وزارت فرهنگ و آمکمک -

 غیر دولتی و مردمی نها و نهادهای دولتی وهای مستقیم و غیر مستقیم سازماکمک -

 وسایل ورزشی ، لوازم ودرآمد حاصله از فروش نشریات، جزوات -

 های آموزشیبلیط مسابقات و حق شرکت در کالس حاصله از فروش درآمد -

 هاهای دریافتی از دانشگاهها و سهمیهاز حق عضویتآمد حاصله در -

 :های انجمنهزینه -18ماده 



 خارجی های برگزاری مسابقات سراسری داخلی وهزینه -

 خدماتیالزحمه کارکنان اداری و های پرداخت حقهزینه -

-و شرکت در مجامع ورزشی اعزام می پرداخت حق ماموریت اعضا هیات رئیسه که در جهت اداره و نظارت بر مسابقات -

 شوند

 التعلیم و حق شرکت در جلساتالتدریس، حق داوری، حقپرداخت حق -

 های انجمنوری اجرای برنامهخرید وسایل و امکانات ضر -

شرح وظایف و همچنین هزینه نمودن آن برابر  17های مندرج در ماده دها و درآمبه منظور جذب کمک -19ماده 

عالی کشور طبق مقررات افتتاح  ها و موسسات آموزشهای ورزشی دانشگاهیک حساب به نام حساب مشترک انجمن ،انجمن

 گیرد.دار صورت میهای ورزشی و خزانهبدنی، نماینده روسای انجمنشت از آن با امضای مدیر کل تربیتشود و بردامی

های ات حساب مشترک انجمن، میزان اعتبار و چگونگی هزینه نمودن اعتباربه منظور بررسی نحوه درآمد -21ماده 

-آن در سرفصل مخصوص هر یک از انجمن و چگونگی هزینه نمودن شود و میزان اعتباراتای گشوده می، دفتر ویژهورزشی

 های ورزشی جداگانه درج خواهد گردید.

 

 

ها ورزش دانشگاه بدنی وبه تصویب شورای عالی تربیت 21/6/71تبصره در تاریخ  5 ماده و22، بخش 6این اساسنامه در 

و آموزش عالی جهت اجرا ابالغ و پس از تایید نهائی مقام محترم وزارت فرهنگ  دو موسسات آموزش عالی کشور رسی

 گردید.


