
  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  معاونت دانشجويي 

  دانشگاه مديريت تربيت بدني 

     
 
 

  (بانوان و آقايان) شنامسابقات آئين نامه فني  

  تهران  يدانشگاه علوم پزشك يأت علميمحترم ه يكاركنان و اعضا
        1392سال   زمستان

  

 ارائهبا  تواننددانشگاه علوم پزشكي تهران مي محترم هئيت علمي (رسمي ،پيماني ، قراردادي و انجام كار معين)ي كاركنان و اعضاكليه ـ 1

  معرفي نامه كتبي از مدير واحد مربوطه و رعايت دستورالعمل ذيل در مسابقات شركت نمايند.

  يون بين المللي شنا برگزار مي گردد.مسابقات بر طبق آخرين قوانين و مقررات فدراسـ 2

نيروهاي شركتي و پيمانكاري (تأسيسات، آشپزخانه، واحدهاي تايپ، كپي و غيره ...) كه در دانشگاه بصورت موقت پرسنل طرحي، دستياران، : 1تبصره 

  خواهند داشت.نشركت در مسابقات را  مكانگونه رابطه استخدامي با دانشگاه ندارند، ا مشغول به كار بوده و هيچ

  ات بصورت انفرادي برگزار مي گردد .مسابقـ 3

  ربوطه فقط در يك ماده شركت نمايد.مي تواند در رده سني م هر شناگرـ 4

  : مسابقات شنا در شش رده سني به شرح ذيل برگزار مي گرددـ 5

 به باال) 1362سال (متولدين سال  30تا  -

 )1361تا  1357سال (متولدين سالهاي  35تا  31از  -

 )1356تا  1352سال (متولدين سالهاي  40تا  36از  -

 )1351تا  1347سال ( متولدين سالهاي  45تا  41از  -

 )1346تا  1342سال (متولدين سالهاي  50تا  46از  -

 به پايين) 1341سال به باال (تولدين سالهاي  51 -

  ماده به شرح ذيل انجام مي گردد: 2مسابقات در ـ 6

  متر قورباغه  50 - الف

  كرال سينهمتر  50 - ب

  زمان برگزاري مسابقات :ـ 7

       ساعت            مورخ        روز  آقايان:  -

                 ساعت               مورخ            :روز  خانمها -

  .واقع در دانشكده پرستاري و مامايي  شهيد توكلي: استخر  مكان برگزاري -

  كامل (مايو و كاله شنا) در مسابقات شركت نمايند. يزاتشركت كنندگان ميبايست با تجهـ 8

  تأمين كليه تجهيزات ورزشي شركت كنندگان بر عهده واحد مربوطه مي باشد.: 2تبصره 



فرم مشخصات عكسدار و مدارك دال بر رابطه به همراه جهت حضور در اين مسابقات آمادگي كتبي خود را  بايستمي واحدهاكليه ـ 9

   حداكثررا خود واحد قراردادي انجام كار معين يا مشخص)، يك قطعه عكس وكارت بيمه ورزشي اعضاي استخدامي (رسمي، پيماني، 

در ضمن فرم مشخصات  ؛نمايندائه ت اربه اداره مسابقا اتوماسيون ادارياز طريق                  خ مور                   روز اداري  وقت پايان تا 

  (مهلت ثبت نام به هيچ عنوان تمديد نخواهد گرديد.) .و به امضاء رئيس واحد رسيده باشدبوده واحد مربوطه  به مهر عكسدار بايد تايپ و ممهور

  همراه داشتن اصل شناسنامه و يا كارت ملي در روز مسابقات الزامي مي باشد.: 3تبصره 

ريال  000/200پس از پايان هر مسابقه با امضاي سرپرست تيم و پرداخت مبلغ   دقيقه 30بايد به صورت كتبي و حداكثر  راضاتـاعتـ 10

به مسئول برگزاري مسابقات ارائه گردد. (در صورتيكه اعتراض صورت گرفته با تشخيص كميته اجرايي مسابقات وارد باشد، مبلغ مورد نظر به 

  شود.) سرپرست تيم عودت داده مي

  گيري نموده و مصوبات آن با تأييد ات درخصوص موارد انضباطي پيش آمده در طول رقابتها تصميمكميته انضباطي مسابقـ 11

  باشد. معتبر و الزم االجرا مي  مدير تربيت بدني دانشگاه

  .اهداء خواهد شدبه رسم يادبود جوايزي  سني  و رده  هر مادهاول، دوم، سوم  نفرات در پايان مسابقات به  ـ12

اميد است با مساعدت و همكاري صميمانه همه مسئولين گرامي ،كاركنان و اعضاي محترم هئيت علمي شركت كننده ، مسابقات به نحو شايسته 

  /ت و با شكوهي برگزار گردد.
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  اداره مسابقات و تيم هاي ورزشي 


