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 به نام خدا

 مقدمه:

آمو،ش ش پرشرش  ساااا،ما  شیژه هه مورد توجّوارهم اساااه  ه  هاییک  ا، برنامه برگزاری مسااااب ار شر، ااا      

  ده اجرا م به طور مداشده  بوهای   ه در ط  سنوار مختلف با آ  رشبرش  فرا، ش نشیب علیرغم ش  قرار دا ته  استثنای  

آمو،ا  بانیا،های شیژه  ار ردهای بساایار مناساار  درپ  شیژه درخصااود دان به مساااب ار شر، اا  اسااها اجرای 

ای ارت    های ،ندگ   آمو،ا  با نیا،های شیژه گرفته تا تمریا مهارر       ا،  مک به توساااور شر،ش در بیا دان      داردا

 گیری  رشنا در دشسال گذ ته   توا  در ،مره آثار مثره ایا برنامه بر مردا با ظهور همه ش ااا را م  آمادگ  جسمان  

ستا  گذ     برگزاری    هتا جای  به  در تحه تاثیر قرار گرفه های شر،    فوالیه ساب ار شر،   در تاب  ته ا،  م

آمو،ان   ه در ردۀ سن  برگزاری مساب ار قرار دارند  درک حق دان دستور  ار خارج گردیدا با توجه به مطالرر به 

یاب  به اهداف ا، پی  توییا  اااده به ریزی مطلوب جهه دساااهلزشم برنامه ها ا، جانب ساااا،ما  شاهمیه ایا برنامه

   های شر،  آمو،ا  اساتثنای  در فوالیه منظور ارت اء ساط  ساتمه جسام  ش اجتماع  ش توساوه مشاار ه دان      

ساب ات  برای گرشه  ضوری ش با تا ید بر رعایه پرشتکل     م صورر غیرح ای بهدا ت   ههای مختلف تحه پو   به 

اندا،ۀ مساب ار حضوری   ور  نشاط ش هیجا  ال،م را در     واند بهتم ایا مساب ار ن ا اگرچه ه اسه ریزی گردیدبرنامه

  ایشا  را  طلرای ا، میل رقابهتا گو ه اسه  موجود  بهتریا جایگزیا  در  رایط آمو،ا  ایجاد نماید  شل  دان بیا 

انگیزه ش در نهایه ارت ای  ارای        جایگاه مسااااب ار شر، ااا   ار نا  ش آثار مثره آ  در افزای           جررا  نمایدا   

سااااب ار   ه اجرای معلیرغم تمام  موارد مذ ور در اهمیّ   با ااادا  مورد تایید تمام  مطالوار علم  م        ها ساااا،ما  

صل    اشلویه ساب ار   مراحل تمام  در لذا با د  م  عزیز همکارا  ش آمو،ا دان  ستمت   حفظ ا   تمام رعایه م

 تا ید مورد   رشنا استان  یا مل  ستادهای طرف ا، اعتم  هایمحدشدیه به  امل توجّه ش بهدا ت  هایدستورالومل

 ابا دم  الزام  ش

 اهداف:

 ش  ار نا  آمو،ش ش پرشرش استثنای  شیژهآمو،ا  بانیا،های دان  توسور شر،ش -

 های ثانویهجسمان   پیشگیری ا، پیشرفه مولولیه ش ایجاد مولولیه سط  آمادگ  ارت ای -

 آمو،ا سا،ی اشقار فراغه تابستان  دان غن  -

 های شر،  ایجاد نشاط ش  اداب  در بستر فوالیه -

 ساختار اجرایی:

نظارر بر اجرای بهینه مساب ار ش تح ق اهداف  ستادهای مر زی در سا،ما  آمو،ش ش پرشرش    ریزی ش جهه برنامه

  وندا ها تشکیل م استثنای  ش ستادهای استان  در ادارار استثنای  استا 

 ستاد مرکزی مسابقات:

 سا،ما   سیتوسط ری ا ابتغ رییس ستاد ودم ستاد مر زی مساب ار در سا،ما  ش با تر یب اعضای ،یر تشکیل 

   وندام نصوب م به پیشنهاد دبیر ستاد ش با تایید رییس ستاد اعضا  اد وا، طرف رییس ستاد صادر م  یاش ابتغ سایر
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 الف( اعضای ستاد

 رییس ستاد مواش  تشخیص  پیشگیری  پرشر   ش تربیه بدن /   (1

 مدیر پرشر   ش تربیه بدن / دبیر ستاد ش مسئول دبیرخانه (2

 / عضو ستادامور فنّ  ش داشری مساب ار میته مسئول  (3

 / عضو ستادامور رشابط عموم  ش ترلیغار مسئول  میته (4

 / عضو ستادامور انضراط  ش رسیدگ  به اعتراضار مسئول  میته (5

 / عضو ستادامور مال  ش پشتیران  مسئول  میته (6

 / عضو ستادامور نظارر ش ار، یاب  مسئول  میته (7

 ب( وظایف:

 رشسای ادارار استثنای  برای  میزبان  میزبا  مساب ار ش پیگیری صدشر ابتغهای استا ا تویی -

 های شر،  های آمو،   به تفکیک ر تهها ش تهیه فیلمنامهتدشیا آییا -

 رشریزی برای موارد احتمال  پی برنامههای ال،م در ط  اجرای برنامه ش ایجاد هماهنگ  -

 ش ار،یاب   یف  مساب ار نامه یوهنظارر بر حسا اجرای  -

 رسان  مناسب اخرار ش اطتعار مساب اراطتع -

 ش تسویه مال  پس ا، اتمام مساب ار  های میزبا نامه مال  با استا تنظیم تفاهم پیگیری -

 های نهای   ار ناس  ش مدیریت  تهیه ش تنظیم گزارش -
 

 ستاد استانی:

 الف( اعضا:  

عضا به تشخیص سایر ا  گردداتشکیل م  رییس اداره آمو،ش ش پرشرش استثنای    با مسئولیه   استا  ستاد مساب ار در   

  رییس ستاد انتخاب ش برای ایشا  ابتغ صادر خواهد  دا

در مساب ار مرحله  شوری   ار ناس تربیه بدن  استا   مسئولیه نظارر فنّ  بر رشند اجرای صحی           :1یادآوری

 خواهد دا هامساب ار را برعهده 

 ای اعتم خواهد گردیدا های میزبا  در دستورالومل شیژهتر یب ستادهای استان  در استا  :2یادآوری
 ب( وظایف:

ساس نتایج   اعتم آمادگ  بر - ستان  برگزار ده      ا ساب ار ا ستان   ظرفیه م سهمیه اع ش های موجود ا  تم با لحاظ 

 ش نظارر بر ارسال مدارک ش مستندار ال،م برای هر استا 

 ها ش عوامل برگزاری مساب ار در استا  ش برگزاری جلسار هماهنگ   توییا عوامل اجرای  ش فنّ  تیم-

 دا ت های به ننده در مساب ار با لحاظ  رایط ش دستورالوملها ش افراد  ر هسا،ی تیمریزی جهه آمادهبرنامه -

 ار بین  حضور پز ک در سالا مساب بود  فضا ش تجهیزار برگزاری مساب ار ش پی ایما  ش نظارر بر مناسب -

 ،ما  م رر های مختلف ش ارسال درنامه هر دام ا، ر تهمنطرق بر  رایط مندرج در آییامساب ار تهیه فیلم  -
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 رسان  ش نشر اخرار مساب ار در سط  استا اطتع -

  نندگا  ش  ارسال به سا،ما فرآیند برگزاری مساب ار ش توداد  ر ههای ال،م ا، تهیه گزارش -
 

 های تحت پوشش:ها و گروهرشته

ساب ار  برای هر      ستاد برگزاری م صمیم  ص   آمو،ا دان  مولولیه هایگرشهیک ا،  باتوجه به ت ورر   یک ر ته به 

صورر تیم  برگزار خواهد  دا      ده نیز  ر ته  طرنج درنظر گرفته      درخصود  ار نا   انفرادی ش یک ر ته به 

 با دام  1ها به تفکیک گرشه مولولیه ش جنسیه به  رح جدشل  مارهعناشیا ر ته اسها
 

  :عوامل فنّی و سرپرستی تعدادکنندگان و شرایط سنی شرکت

سن   ر ه      سیه ش     رایط  ست    نندگا  به تفکیک ر ته  گرشه مولولیه ش جن سرپر به هر    ه توداد عوامل فنّ  ش 

  با دا  م  1گیرد  به  رح جدشل  ماره ها تولق م  دام ا، تیم
 ش سرپرست   ش عوامل فنّ  توداد نفرار  ر ه  ننده  (:  رایط سن 1جدشل  ماره)

 جنسیت شرایط سنی رشته ورزشی گروه
 عوامل تیم

 جمع
 سرپرست

 مربی دستیار ورزشکار ***

با آسیب 

 شنوایی

 8 1 - *3+1 دختر 92/19/08الی1/1/08 روی میز)تیمی(تنیسهای خرده مهارت

 (انفرادیآمادگی جسمانی) 9
04808806807 

**** 

 8 1 - 4 دختر

 8 1 - 4 پسر

 7 1 - *8+1 پسر 92/19/08الی1/1/08 های فوتسال)تیمی(خرده مهارت

با آسیب 

 بینایی

 شطرنج)انفرادی(

 92/19/06الی1/1/08

 4 1 **1 3 دختر

9 
 4 1 **1 3 پسر

 های گلبال)تیمی(خرده مهارت
 8 1 - *3+1 دختر

 8 1 - *3+1 پسر

 توانیبا کم

 ذهنی

 آمادگی جسمانی)تیمی(

 )سندرم دان(

72808 /01809 /

03804 

***** 

 8 1 - 3 دختر

9 

 8 1 - 3 پسر

 92/19/04الی1/1/72 طناب زنی)انفرادی(
 8 1 - 3 دختر

 8 1 - 3 پسر

 8 1 - *3+1 دختر 92/19/04الی1/1/72 روی میز)تیمی(های تنیسخرده مهارت

 6 1 - *8+1 پسر 92/19/04الی1/1/72 های فوتسال)تیمی(خرده مهارت

 جسمی

 حرکتی

 شطرنج)انفرادی(

 92/19/06الی1/1/08

 4 1 - 3 دختر

9 
 4 1 - 3 پسر

 های بوچیا)تیمی(خرده مهارت
 7 1 **9 4 دختر

 7 1 **9 4 پسر

 --- شطرنج)برگزاری آنالین( کارکنان
 - 9 - - 9 آقا

 - 9 - - 9 خانم
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صلی تیم و یک نفر به عنوان ذخیره می    صلی   این فرد  .باشد *سه نفر عضو ا به هر  8در صورتی که یکی از اعضای ا

 گردد.مسابقه را نداشت8 جایگزین وی می درامکان شرکت دلیلی8 

 آموز در هنگام مسابقه**به عنوان دستیار جهت همراهی با دانش

 ***یک نفر به عنوان سرپرست تیم دختران و یک نفر به عنوان سرپرست تیم پسران

 آموز دوره متوسطه اولو الزاما دانش **** یک نفر سهمیه از هر ردۀ سنّی

 ***** یک نفر سهمیه از هر ردۀ سنّی
 

 نحوۀ اعالم آمادگی:

ستا    اعتم آمادگ  تیم ساس جد های شر،   ا ستان  در نظر گرفته    ش 1 شل  ماره اها بر ا  ه در جدشل   ده سهمیه ا

سا،ما   به  44/45/1444جداشل مندرج در فایل ا سل پیوسه  آماده ش تا تاریخ    درج گردیده اسه ش مطابق  2 ماره  

 ارسال گرددا
 سهمیه به تفکیک استا  ل(: حداق2جدشل  ماره)

 سهمیه استان ردیف سهمیه استان ردیف

 64 بلوچستان و سیستان 17 190 شرقی آذربایجان 1

 142 فارس 10 80 غربی آذربایجان 9

 90 قزوین 12 43 اردبیل 3

 43 قم 98 146 اصفهان 4

 38 کردستان 91 82 البرز 8

 29 کرمان 99 98 ایالم 6

 33 کرمانشاه 93 92 بوشهر 7

 92 بویراحمد و کهگیلویه 94 107 شهرتهران 0

 48 گلستان 98 188 های استان تهرانشهرستان 2

 61 گیالن 96 92 بختیاری و چهارمحال 18

 88 لرستان 97 34 جنوبی خراسان 11

 06 مازندران 90 106 رضوی خراسان 19

 97 مرکزی 92 90 شمالی خراسان 13

 84 هرمزگان 38 180 خوزستان 14

 41 همدان 31 98 زنجان 18

 39 یزد 39 98 سمنان 16

 4702 جمع

 بینی شده8 اعالم آمادگی نماید.درصد بیشتر نسبت به سهمیه پیش 18تواند تا با موافقت سازمان می 8هر استان (1نکته

  نمایند. ها با دو تیم شرکتتوانند در برخی از رشتهنفر8 با هماهنگی سازمان8 می 188استان دارای سهمیه باالی  شش( 4نکته

 آموزان تلفیقی نیز مدنظر قرار گیرند.ها و اعالم آمادگی8 استفاده از دانشدر تشکیل تیم( 3نکته
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   شر،   های مختلفهای میزبا  به تفکیک ر ته( استا 3جدشل  ماره)

 استان میزبان رشته ورزشی گروه

 با آسیب شنوایی

 فارس روی میز)تیمی(تنیسهای خرده مهارت

 اصفهان آمادگی جسمانی)انفرادی(

 خراسان رضوی های فوتسال)تیمی(خرده مهارت

 با آسیب بینایی
 البرز شطرنج)انفرادی(

 شهرتهران های گلبال)تیمی(خرده مهارت

 توانی ذهنیبا کم

 اصفهان آمادگی جسمانی)تیمی( )سندرم دان(

 شهرتهران طناب زنی)انفرادی(

 فارس روی میز)تیمی(تنیسهای خرده مهارت

 خراسان رضوی های فوتسال)تیمی(خرده مهارت

 حرکتی جسمی
 البرز شطرنج)انفرادی(

 شهرتهران های بوچیا)تیمی(خرده مهارت

 البرز شطرنج کارکنان

 

 سایر موارد:

ا، طریق   های شر، ر تهبه تفکیک   نامه  رایط ش ضوابط برگزاری ش فیلم آمو،   نحوۀ اجرای مساب ارآییا -1

 ادر دسترس قرار خواهد گرفهسا،ما  آمو،ش ش پرشرش استثنای  پورتال 

رشح حا م بر ایا دشره ا، مساب ار بر اساس اعتماد مت ابل بیا ار ا  مختلف باتوجه به غیرحضوری بود    -2

 اهمواره ادامه خواهد یافه فتار جوانمردانه در طول مساب ار ننده خواهد بود ش ایا ر ر ه

ش مدارک پذیرش)گواه  ا تغال به  های شر،  نفرار تیم فهرسهتصویر  بایدها پس ا، اعتم آمادگ   استا  -3

رم تاییدیه فشر، کارا  با آسیب  نوای   سنج  برگه  نوای  ناسنامه ش  ارر مل   صفحه اشل تصویر   تحصیل

ا  میزبا  ش مه ارسال  است( را مطابق با بخشناآمو،   ارر بیمه شر،  دان  یا قیّم قانون  پز ک   رضایه نامه شل 

 نمایندادر موعد م رر  ارسال 

در    (با آسیب بینای )گلرالحر ت ( ش -آمو،ا  در ر ته بوچیا)جسم بندی دان  تس درخصود یادآوری:      

ای هلع در هیار شر،شا، افراد مطّ  ودم بند در آمو،ش ش پرشرش  توصیه  تسافراد   به صورر عدم دسترس

 داگردبینایا  استا  استفاده های نابینایا  ش  م شجانرا،ا  ش مولولیا ش همچنیا هیار شر،

سره به ن های میزبا   با هماهنگ  استا ها  سا،ما  آمو،ش ش پرشرش استثنای استا پس ا، دریافه اعتم آمادگ   -4

 ا خواهد نمودریزی مساب ار اقدام برنامه

ه انجام نسره ب ده  های تدشیانامهش باتوجه  امل به آییا  دهاستا   طرق ،ما  ش تاریخ اعتم های شر،  تیم -5

ریق طش ا،   ده را در هما  رش، مساب هاستا  فیلم ضرط هوده  سپس اداراقدام نمغیرحضوری   ارهای مساب آ،مو 

های یلمبدیه  اسه به ف نمایدام ارسال  ا، سوی استا  میزبا  ارسال   ده در بخشنامه رکه  اد به آدرس مورف 

  ده  ترتیب اثر داده نخواهد  دا ده پس ا، ،ما  توییاارسال
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ا د  ب  تیم موظف م   مربّبرداریش در ابتدای فیلم مساب ار مختلف هایقرل ا،  رشع اجرای بخ  :1یادآوری

  د(ا های اجرای  ارائه خواهدنامه)نمونه  اربرگ در پیوسه آییادهد نمای مشخصار تیم را  ده تکمیل یتابلو

سا،ما    توسطعدد یا عرارت   به عنوا   ماره رمز اختصاص  قرل ا،  رشع فیلمررداری  در رش، مساب ه ش :2یادآوری

ف  هستند ضما مورف به اداره آمو،ش ش پرشرش استثنای  استا  مربوطه اعتم خواهد گردید  ه شر، کارا  موظ

 نمایندانیز درج    ماره رمز را خود در تابلو

ه تفکیک بهای برتر  ده ش تیم  بررس   فیلم هر استا  توسط گرشه داشری ش فنّهای ارسال پس ا، دریافه فیلم -6

 د  دانواهاعتم خشر،   مربوطه  هایر ته

بر فرآیند اجرا  ارتراط تصویری ،نده ا، طرف ا، آنجا ه در ،ما  اجرای مساب ار ش با هدف ار،یاب  ش نظارر  -7

 ا  ریزی ش برگزار گرددهای م رر  برنامهمسئولیا فنّ  یا داشرا  برقرار خواهد گردید  ال،م اسه مساب ار در ،ما 

با دا ممنوع م در بخ  مساب ار دخترا   انجام هرگونه تصویربرداری در ،ما  برگزاری مساب ار غیرحضوری  -8

ای هال،م اسه ا، شرشد گو  خصود  در ایا ااسه  ه ا، قرل مورف   ده مورد تایید توسط تصویربردار مگر

 ادارای دشربیا فیلمررداری به سالا مساب ار ممانوه به عمل آید

نروده ش استفاده ا، امکانار موجود در مجموعه آمو،ش ش پرشرش استثنای  مورد  ایبرداری حرفهالزام  به فیلم -9

 با دا تا ید م 

 ابا د گذاری(شیژه)افکه هایجلوه افزشد  یا شیرای  بدش  ش خام صورر به های تهیه  ده بایدفیلم -14

انم خ تصویربردارعوامل ش آمو،ا  توجه گردد)مساب ار به جنسیه دان  در انتخاب تصویربردارا   داشرا  شااا -11

 برای مساب ار دخترا  شااا(

 با داالزام  م طول برگزاری مساب ار رعایه تمام   ئونار استم  توسط با،یکنا  شااا در  -12

-در ،ما  اجرای برنامه  جهه انجام مراقره اداره  ل آمو،ش ش پرشرش استا  حضور یک نفر ا، پرسنل حراسه -13

 گردداهای ال،م پیشنهاد م 

 ترا  صورر پذیردانظارر ال،م در تدشیا ش تصویربرداری ا، مساب ار بخ  دخ -14

ما  آمو،ش ش سا، پورتالنام  ارسال  دریافه آثار ش نتایج ا، طریق  رکه مل   اد ش رسان   ثره لیه اموراطتع -15

 خواهد بوداپرشرش استثنای  

ر ه نامه ده در آییامطابق با م ررار اعتمشااا  مدر ،ما  ش حجم فیلم ارسال ال،م اسه نحوۀ تهیه تصویر   -16

 با دار ته شر،   

 

 


