
                                                                                        آئین نامه عمومی مسابقات ورزشی کارکنان سازمان
  1397بهداشت و درمان صنعت نفت سال 

 مسابقات تعداد نفرات و رشته های ورزشی  - ۱
   :میباشد بشرح ذیل باحضورکارکنان رسمی رشته انفرادي 5رشته تیمی و 2:رشته7آقایان درپیشکسوتان مسابقات :الف 

  تيمی رشته های 
   )سرپرستيانفر بازيکن و يک نفر بعنوان مربی  ۱۰(نفر ۱۱نفر، واليبال  ۱۱فوتسال  

   انفرادیرشته های 
  :به ترتيبسقف مجاز برای هر رشته   

  نفر   ۴اندازی و تيرنفر   ۳دارت   ،نفر  ۵، شنا نفر  ۴، تنيس روی ميز نفر  ۳شطرنج 
   .برگزار میگردد)وبه قبل 1352متولدسال(سال به باال45مسابقات پیشکسوتان آقایان باحضور کارکنان رسمی 

  .بعنوان یارکمکی اجازه حضوردرمسابقات دارند) 1357متولد(سال45تا  40درهررشته ورزشی تیمی وانفرادي دونفرازکارکنان رسمی بین 
  )تولدمیباشدسال ,مالك سن افراد(

   :میباشد رشته انفرادي بشرح ذیل 6رشته تیمی و  1: رشته  7مسابقات بانوان در : ب 
  تيمی رشته 

   )سرپرست يانفر بازيکن و يک نفر بعنوان مربی  ۱۰(نفر ۱۱اليبال و
  انفرادی رشته های 

  :به ترتيبسقف مجاز برای هر رشته   
   نفر  ۵شنا  ور نف  ۴، تنيس روی ميز نفر  ۴اندازی ، تيرنفر ۳نفر، دارت   ۵جسمانی ، آمادگی نفر  ۳شطرنج  

برگزار ميگرددحضور يکنفرازکارکنان خانم رسمی )چند رشه بصورت همزمان(درمسابقات بانوان که بصورت تجميعی 
  . بعنوان سرپرست تيم الزامی ميباشد

                       قرارداد مدت معين و همسران تحت تکفل ،قراردادی ،یپيمان  ،با حضور کارکنان رسمی بانوان مسابقات - ۲
  ، ، پيمانکاری و پرکيسحق الزحمه ای ( نيروهای غيررسمی شامل، برگزار ميگردد رسمیين کارکنان غيرنو همچ

خود را از سازمان  حقوقو  بايستی دارای حداقل يک سال سابقه اشتغال بودهی مميباشند که ) موقت  مدترارداد ق
 .دنماين بهداشت و درمان دريافت می

        به مسابقات ورزشی اعزام گردند که دارای مهارت، تخصص و آمادگی الزم در آن رشته ورزشی ورزشکارانی - ۳
  .ندگردلذا ضروری است مسابقات انتخابی در آن مرکز برگزار و افراد منتخب به مسابقات اعزام  . دباشن می

ورزشی اعزام گردند که از نظر موقعيت خانوادگی دارای شرايط الزم و حضور ايشان تنها و ورزشکارانی به مسابقات  - ۴
  .يسر باشدم) ...همسر، فرزند، پدر، مادرو(بدون همراه داشتن ساير اعضای خانواده 

 .کارکنان نميباشندمسابقات رکت درفرزندان کارکنان مجاز به ش - ۵
           ته ورزشیمسابقه و يک رشدوره هرنفر به عنوان ورزشکار تنها مجاز به حضور در يک در مسابقات سراسری سازمان  - ۶

 .باشدمي ) تيمی يا انفرادی (



ان در بالمانع ونافی حضور آنتهای مختلف حضورچندين باره کارکنان در مسابقات داخلی مراکزدرايام ومناسب  - ۷
 .مسابقات کارکنان نميباشد

در  مجاز به شرکت )بعنوان بازيکن  (های کشوری و استانی  های حاضر در کليه ليگ عضو باشگاه ورزشکاران - ۸
 .مسابقات کارکنان نميباشند

طق ميتوانند از دو در تمامی رشته ها بالمانع بوده و همه منا)  تحت تکفل(  بانوان ، شرکت همسران در مسابقات انفرادی - ۹
 )با رعايت سقف سهميه مجاز (  .استفاده نمايندته ورزشی انفرادی رسمی برای هر رشنفر نيروی غير

نفر نيروی  ۳ميتوانند از ) ادغام شده ادغام و غير (  تيم های ورزشی تمامی)  واليبال(  بانوان ر رشته های تيمید - ۱۰
 .غيررسمی استفاده نمايند

امضا و و  مربوطه با مهرتوسط خود شخص و پيمانکار )  پيوست(  کميل فرم تعهدنامه کتبینيروهای غيررسمی پس از ت - ۱۱
 . در المپيادهای ورزشی شرکت نماينداثر انگشت و همچنين کارت بيمه ورزشی مجاز هستند 

 .افراد ميباشدتهيه کارت بيمه ورزشی بعهده خود
 و داوران  بعهدهبراساس قوانين و مقررات ن برنده و نفرات برتر و تقسيم امتيازات در مسابقات انفرادی و تيمی ينحوه تعي - ۱۲

 . باشدميکميته فنی مسابقات 
 . که مورد نياز باشند شرکت نمايند توانند در هر تيمی از مناطقو حالت اشتغال در صورت تمايل مي کارکنان بازنشسته - ۱۳
تمامی ورزشکاران، مربيان و سرپرستان تيم های شرکت کننده ملزم به استفاده از البسه متحدالشکل، مناسب و استاندارد  - ۱۴

 .ميسر خواهد بودوتوليدات داخلی خريد البسه ورزشی براساس دستورالعمل ورزش نفت  .ميباشندورزشی مجاز 
 .ميباشد و از اجناس ايرانی  برای هر ورزشکار ريال ميليون چهارسقف خريد البسه ورزشی حداکثر تا  - ۱۵
فقط يکبار در سال ) و کارکنان  مديران - جانبازان (  ورزشی درون سازمانی مسابقاتورزشکاران شرکت کننده در  - ۱۶

  .مجاز به دريافت البسه ورزشی ميباشند
را ندارند      )وبالعکس(اجازه حضوردر مسابقات کارکنان سازمان  جانبازان مسابقاتورزشکاران شرکت کننده در  - ۱۷

 .وفقط دريکی از مسابقات مذکور ميتوانند به عنوان ورزشکار وبازيکن حضور يابند 
بهداشت و درمان می توانند با  يا چند ۲ ی در رشته های واليبال و فوتسالهای ورزش ميل تيمدر صورت عدم تک - ۱۸

 . دغام شده و يک تيم را تشکيل دهنديکديگر ا
بازيکنان )  ليبالفوتسال و وا(  ير مناطق فقط در رشته های تيمیباشند در صورت درخواست سامناطق مجاز مي تمامی - ۱۹

کمکی با ارائه رضايت نامه صادره از جانب رئيس امور ورزش و تائيد رئيس بهداشت و درمان عنوان يار مازاد خود را ب
 . ت کننده در مسابقات اعزام نمايندهای شرک يا رئيس خدمات پشتيبانی به ساير تيم

درمان البسه و ساير هزينه های مربوط به يار کمکی برابر مقررات بعهده بهداشت و   ،کليه هزينه های اياب و ذهاب - ۲۰
 . باشديم)  درخواست کننده بازيکن(  زبانمي

مربی هرتيم فقط مسئوليت . دباشمي فوتسال و واليبال بالمانع در مسابقات ورزشی" صرفا مربی خارج از سازمانحضور  - ۲۱
 . مسائل اجرايی مسابقات  خودداری فرمايندار نظر در واظهدر جلسه هماهنگی فنی تيم خودرا بعهده داشته واز حضور 

بعنوان سرپرست جهت شرکت در رسمی يک نفر از بازيکنان )غير از مسابقات تجميعی(جهت کليه تيمهای ورزشی  - ۲۲
 .می گردد ليه مواردمربوطه با ايشان هماهنگمراسم قرعه کشی وساير هماهنگی های الزم معرفی وک



                      پذيرد انجام میباحضور سرپرستان تيمها قات فقط مراسم قرعه کشی نگی شب قبل از مسابهدر جلسه هما - ۲۳
 .بر مسابقات را برعهده خواهد داشتو برای هر رشته يک کميته فنی انتخاب که نحوه برگزاری و نظارت 

های شرکت کننده و امکانات موجود در محل برگزاری  با توجه به تعداد تيم فوتسال و نحوه برگزاری مسابقات واليبال - ۲۴
 . اشديبهده کميته فنی مسابقات مبع مسابقات

ه های سنی شرکت کنندگان و با نحوه برگزاری مسابقات انفرادی با توجه به امکانات و شرايط موجود و تعداد و رد - ۲۵
 . الزم االجرا ميباشد تصميمات متخذهتصميم گيری وواهی از کميته فنی مسابقات خنظر

 ۱۱ که دارای يک تيم کامل مراکزی، هرکدام از ورزشی سازمان مسابقاتو واليبال  جهت حضور در مسابقات فوتسال - ۲۶
ز ضمن خودداری ا بازيکنان هر تيم ، مجاز به شرکت در مسابقات بوده و در صورت تکميل نشدن تعداد باشندنفره مي

 .اقدام نمايند  ۲۰و۱۹ , ۱۸های اعزام تيم ورزشی براساس بند
روز قبل از تاريخ  ۱۰(  شرکت کننده با تعيين رشته ورزشی و رده سنی در زمان مقررارسال ليست اسامی نفرات  - ۲۷

 .داشت و درمان مربوطه انجام پذيردرئيس محترم به رئيس محترم خدمات وپشتيبانی يابا امضاء )مسابقات 
درمانی صنعت  ، دفترچهکارت ملی,مراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار، ههمسران کارکنان رسمی و بازنشسته برای - ۲۸

 . شاغل شرکتی يا بازنشسته الزاميستکپی کارت شناسايی ،نفت
درمانی و اصل شناسنامه  ، دفترچهکارت ملی,کارت شناسائی همراه داشتن اصل، برای کارکنان رسمی و بازنشسته   - ۲۹

 .کارت ملی الزاميست ول شناسنامه اص ،رسمی اصل دفترچه بيمهبرای افراد غير. الزاميست
. بازيکن از حضور در مسابقات محروم خواهد گرديد) توسط سرپرست تيم(  عدم ارائه مدارک مورد نيازورت در ص - ۳۰

کليه مدارک شناسائی ورزشکاران توسط مسئولين اجرائی کنترل و هرگونه تخلف  در صورت لزوم الزم به ذکر است
 . خواهد گرديد نفرامه منجر به حذف ن آئيناز 

) ...، همسران و فرزندان ،اطفال (گونه همراه رمحل برگزاری مسابقات از آوردن ههای موجود در  توجه به محدوديت با - ۳۱
بديهی است در صورت مشاهده هرگونه همراه ضمن کسر هزينه اياب و ذهاب و اسکان و . خودداری بعمل آيد جدًا

 . نيز از حضور در اين دوره از مسابقات محروم خواهد گرديد نظرفرد مورد ،غذا در طول مدت اقامت
  . دمسئوليت عدم رعايت موارد ذکر شده بعهده سرپرست تيم آن بهداشت و درمان ميباش             

 
 .جوايز براساس جدول ذيل ميباشد ءميزان اهدا  - ۳۲

 
   )ريال  (ميزان جايزه   انفرادی - مقام تيمی 

  ۰۰۰/۴۰۰/۱  مقام اول
  ۰۰۰/۲۰۰/۱  مقام دوم
  ۰۰۰/۱۰۰/۱  مقام سوم

 



، طبق تعرفه و مقررات مربوط به فدراسيون همان رشته ورزشی با رعايت تعداد حق الزحمه داوری در تمام رشته ها - ۳۳
ضمنًا حق الزحمه تمامی اعضاء . شدقات لحاظ گرديده پرداخت خواهد مه مساباجلسات و تعداد مسابقات که درآئين ن

  .دپرداخت خواهد بوکميته اجرايی و فنی مسابقات براساس آئين نامه نفت قابل 
مورد مرغوب و با کيفيت باال تهيه و  محصوالت ايرانی کليه لوازم ورزشی مورد نياز در زمان برگزاری مسابقات از  - ۳۴

  .داستفاده ورزشکاران قرار گير
مکاتبه با ساير مناطق، :  از جمله ه امورينسبت به انجام کل سًاأ، رل کميته برگزاری مسابقاتبا تشکي مسابقاتميزبان  - ۳۵

براساس ضوابط و در نظر گرفتن صرفه و ... و و دعوت داوران از فدراسيون ، اجاره سالن اسکان، پذيرايی، خريد جوايز
 . داقدام فرماينصالح سازمان و رعايت اصل اعتدال و صرفه جويی 

               نفرات اعزامی در زمان برگزاری مسابقات طبق قوانين و مقررات وزارت نفت ميتوانند تا سقف مجاز از - ۳۶
 . مرخصی ورزشی استفاده نمايند

 .ل ها و آئين نامه های ورزشی وزارت نفت ميباشدمبراساس دستورالعساير مقررات  - ۳۷
تا محل اسکان ورزشکاران و بالعکس بعهده بهداشت و درمان ... ) و  ، اتوبوس و تاکسیهواپيما(  وسيله اياب و ذهاب - ۳۸

 .باشديمهمان م
، سرپرستان برگزاری مسابقات برای ورزشکاران، مربيان رعايت اخالق و شئونات اسالمی و پيروی از مقررات در طول - ۳۹

 .ست اندر کاران تيم ها الزامی استو ساير د
ها به  موظفند ضمن مطالعه دقيق و رعايت کليه مفاد آئين نامه قبل از اعزام تيمسای امور ورزش هر بهداشت و درمان ؤر - ۴۰

های اعزامی را  از کليه قوانين و مقررات آيين نامه  و بازيکنان تيم،مربيان ، طی جلسه ای سرپرستانمسابقات ورزشی
 برگزاریتاريخ قبل از روز  ۱۵ را حداکثرسوال و يا پيشنهاد خود ،ود ابهام آگاه نموده و در صورت وج ههای مربوط

 .ورزشی بصورت مکتوب و يا تلفنی به امور ورزش و تربيت بدنی سازمان ارائه نماينداولين مسابقه 
اطالع مسئوالن برگزاری  ياهای ورزشی و خروج از محل مسابقات بصورت انفرادی و بدون هماهنگی با سرپرست تيم - ۴۱

 . ممنوع ميباشد مسابقات اکيدًا
ها بعهده فرد خاطی بوده و پاسخگوی هرگونه تخلف متوجه  ترک محل اردو کليه عواقب و مسئوليتدر صورت 

 .های ورزشی ميباشد سرپرست تيم
، پيشاپيش خواهشمند است مسابقاتهای ورزشی از محل  باتوجه به عدم امکان تهيه غذای بين راهی هنگام خروج تيم - ۴۲

خودداری نموده و ضمن دريافت مبلغی بعنوان علی الحساب  قات جدًااز ارائه چنين درخواستی در زمان اتمام مساب
 .فرماييداقدام  سًاأر غيرهو ، غذای بين راهی ينه های جانبی مانند اياب و ذهابهز تامين  نسبت به

  . دتماس حاصل نمايي امور ورزش و تربيت بدنی سازمان ، اشکال يا پيشنهادی با الؤدرصورت بروز هرگونه س - ۴۳
 ) ۰۲۱- ۸۳۳۰۷۵۴۱تلفن ( 

 توسط...  و يا تغيير در تعداد نفرات ومبنی بر تغيير در روش برگزای مسابقات  درخواستاز هرگونه لطفًا  - ۴۴
پيشنهادات به . دخودداری فرمايي ورزشی جدًا مسابقاتبرگزاری  خاللبازيکنان شرکت کننده در  مربی يا,سرپرست

              مور ارائه ابه اين  ۴۰ در زمان تعيين شده در بندمسئولين امور ورزش هر بهداشت و درمان ارائه و توسط ايشان 
 . گرددرات توسط الحاقيه اطالع رسانی ميو در صورت لزوم تغيي



مقررات برگزاری مسابقات  ين نامه عمومی وئساير تغييرات و تصميمات در خصوص نحوه برگزاری مسابقات و آ - ۴۵
 .توسط رئيس امور ورزش و تربيت بدنی سازمان و کميته اجرايی مسابقات اتخاذ ميگردد

بمنظورآگاهی از شرايط ونحوه برگزاری مسابقات الزم است که آيين نامه عمومی واختصاصی مسابقات دراختيار  - ۴۶
 . داوران وکميته برگزار کننده مسابقات قرار گيرد

 تمامی ،شرايط موجود و حداکثر تالش جهت انجام صرفه جويی در برگزاری مسابقات سال جاری با عنايت به - ۴۷
ردد که با عنايت به ظرفيت و گنجايش محدود نهايت گی موجود در سازمان برگزار ميهامسابقات در مأمورسرا

م ورزشکاران به مسابقات لبد لذا خواهشمند است قبل از اعزاط مساعدت و همکاری را از جانب ورزشکاران محترم می
راض، توقع، ه تا از ايجاد هرگونه اعتئورزشی توضيحات و توجيحات کافی نسبت به شرايط اسکان در مأمورسراها ارا

 . دگرداز شرايط و امکانات موجود به ميزبانان خودداری  دلخوری و انتظار بيش
 
ین نامه هاي عمومی و ئمقررات در قالب آکید میگردد که ضمن احترام و رعایت کلیه قوانین و أمجدداً ت

هاي ورزشی کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سابقات ، هدف از برگزاري المپیاداختصاصی م
، نشاط و تعلق خاطر سازمانی بیشتر در بین کارکنان محترم و خانواده  ، انگیزه ، سالمت ارتقاء روحیهراستاي 

و صمیمیت و اخالق در کنار سالمتی ، ورزیدگی ،  طف الهی رفاقت ، همدلیهاي گرامی آنان بوده و به ل
لذا خواهشمند است سرپرستان ، مربیان و بازیکنان . وردهاي آن خواهد بود اچابکی و چاالکی نیز از دست

کید بر استفاده مناسب و بهینه از امکانات رفاهی در فضاهاي أهاي شرکت کننده در مسابقات ضمن ت تیم
  د ، تمهیدات و تدارکات فراهم شده با پرداختن به رسالت و هدف ورزش که همانا ایجاد موجو

جسم قوي و سالم در کنار روح پاك و سالم میباشد از ایجاد هرگونه استرس و حساسیت هاي معمول در 
  ، پیشگیري بعمل آورده و  ندگان و مسئولین برگزاري مسابقاتمسابقات قهرمانی ، بین ورزشکان و اجرا کن

  نهایت همکاري را جهت هرچه باشکوه تر برگزار نمودن المپیادهاي ورزشی با مسئولین ، دست اندرکاران و 
  . فرمایندبرگزار کنندگان مسابقات مبذول 

  

 بهداشت و درمان صنعت نفت امور ورزش و تربیت بدنی سازمان

  

  
  
  
  



  
  

  )بانوان  وآقایان ( دستورالعمل مقررات اجرایی مسابقات دارت 
  7139 - سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

  
 . قررات انجمن دارت انجام خواهد شدين مرمسابقات طبق آخ - ۱
 .دررده پيشکسوتان برگزار ميگردد)آقايان(مسابقات  - ۲
 . مسابقات بصورت انفرادی برگزاری ميگردد - ۳
 .نفر ميباشد ۳تا سقف مجاز   تعداد نفرات هر تيم - ۴
 . برای کليه مسابقات ميباشد ۳از  ۲ها  تعداد لگ - ۵
 .ل از مسابقات تعيين خواهد گرديدنحوه برگزاری مسابقات باتوجه به تعداد شرکت کنندگان و در جلسه هماهنگی قب - ۶
 . شدی کميته فنی مسابقات بررسی و تصميم گيری خواهد أهرگونه موارد پيش بينی نشده براساس ر - ۷

  
 امور ورزش و تربیت بدنی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  
  دستورالعمل مقررات اجرائی مسابقات فوتسال آقایان

  7139 - سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
  

  . مسابقات براساس آئين نامه کميته فوتسال فدراسيون فوتبال انجام خواهد شد - ۱
  .برگزار ميگرددمسابقات دررده پيشکسوتان  - ۲
 .سرپرست تيم ميباشد /بعنوان مربی نفر بازيکن ، يک نفر  ۱۰فر ،ن ۱۱ هر تيم متشکل از - ۳
 .ر مسابقات بعنوان بازيکن نميباشدسرپرست تيم مجاز به شرکت د /مربی  - ۴
 . در مسابقات شرکت نمايند)  با شماره(  کليه تيم ها می بايستی با کفش ورزشی و لباس متحدالشکل - ۵
 .دقيقه بين دونيمه است ۵ستراحت ، دقيقه و ا ۱۵ نيمه و هر نيمه ۲در بازی  - ۶
 .قات بررسی و تصميم گيری خواهد شدی کميته فنی مسابأگونه موارد پيش بينی نشده براساس رره - ۷
 ..ميگردددر جلسه هماهنگی شب قبل از مسابقات فقط مراسم قرعه کشی برگزار  - ۸
  .گيری خواهد شد ی کميته فنی مسابقات بررسی و تصميمأبراساس رها و تيمجدول برگزاری مسابقات باتوجه به تعداد  - ۹

  
  

  امور ورزش و تربیت بدنی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )آقایان و بانوان ( ی مسابقات تنیس روي میز یدستورالعمل مقررات اجرا
  7139 - سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

  
 .اساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون تنيس روی ميز انجام خواهد شدرمسابقات ب - ۱
 .دررده پيشکسوتان برگزار ميگردد)آقايان(مسابقات  - ۲
  .نفر ميباشد ۴تا سقف مجاز  تعداد نفرات  - ۳
) ... و عداد شرکت کنندگان ، امکانات ت(  نوع جدول مسابقات با نظر کميته فنی و با در نظر گرفتن شرايط موجود - ۴

 .گرددمي تعيين
 .انفرادی برگزار ميگردندمسابقات بصورت تيمی و  - ۵
 .يا چند بهداشت و درمان بالمانع ميباشد ۲ادغام نفرات شرکت کننده  ،در مسابقات تيمی - ۶
 .يز برای شرکت کنندگان الزامی استآگاهی داشتن از مقررات جديد تنيس روی م - ۷
 )ر از رنگ سفيد و خيلی روشن غي. (  ش ورزشی و لباس ورزشی الزامی استپوشيدن کف - ۸
  .قات بررسی و تصميم گيری خواهد شدی کميته فنی مسابأهرگونه موارد پيش بينی نشده براساس ر - ۹

  
 امور ورزش و تربیت بدنی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  

  

  

  

 

 

  

  
  
  
  



  
  )آقایان و بانوان(دستورالعمل مقررات اجرائی مسابقات شنا 

   7139 - سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
 .گرددبرگزار مي)  FINA(  نا طبق آخرين مقررات بين المللیمسابقات ش - ۱
 .دررده پيشکسوتان برگزار ميگردد)آقايان(مسابقات  - ۲
 .برگزار ميگردد)  قورباغه  - کرال سينه (  رشته ۲صورت انفرادی در مسابقات ب - ۳
 .نفر ميباشد ۵تعداد نفرات هر تيم تا سقف مجاز  - ۴
 .هرشناگر تنها در يک رشته ميتواند شرکت نمايد - ۵
  )  سال تولد ميباشد ،یسن رده مالک(  .گرددرده سنی بشرح ذيل برگزار مي ۸مسابقات در   - ۶

  گروه سنی  رديف
  سال ۳۰زير   ۱
  سال ۳۴تا  ۳۱  ۲
  سال ۳۸تا  ۳۵  ۳
  سال ۴۲تا  ۳۹  ۴
  سال ۴۶تا  ۴۳  ۵
  سال ۵۰تا  ۴۷  ۶
  سال ۵۴تا  ۵۱  ۷
  سال به باال ۵۵  ۸

نحوه برگزاری مسابقه از نظر طول باتوجه به شرايط سنی هر رده و اندازه استخر محل برگزاری مسابقات توسط کميته  - ۷
 .دابقات تصميم گيری و برگزار ميگردفنی مس

 .زاری مسابقات بصورت نهايی ميباشدنحوه برگ - ۸
 ۲در ساير رده های سنی از )  سهميه سقف ا رعايتب(  ميتواندچنانچه تيمی در يک رده سنی ورزشکار نداشته باشد  - ۹

 .ورزشکار يا بيشتر استفاده نمايد
نفر توسط  ۴نفر می باشد در صورت نرسيدن به حدنصاب  ۴حداقل نفرات برای برگزاری مسابقه در هر رده سنی  - ۱۰

 .کميته فنی مسابقات تصميم الزم اتخاذ ميگردد
برگزاری مسابقات با توجه سن و تعداد نفرات شرکت کننده در جلسه هماهنگی مسابقات تعداد رده های سنی برای  - ۱۱

 .توسط کميته فنی قابل تغيير ميباشد
  .ی کميته فنی مسابقات تصميم گيری خواهد گرديدأهرگونه موارد پيش بينی نشده براساس ر - ۱۲

  
  امور ورزش و تربیت بدنی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت



  )آقایان و بانوان ( مقررات اجرائی مسابقات تیراندازي  دستورالعمل
  7139 - سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

  
  .دراسيون تيراندازی برگزار ميگرددمسابقات براساس آخرين قوانين و مقررات ف - ۱
 .دررده پيشکسوتان برگزار ميگردد)آقايان(مسابقات  - ۲
  .نفر ميباشد ۴تعداد نفرات هر تيم تا سقف مجاز  - ۳
 .رشته طپانچه و تفنگ بادی برگزار خواهد شد ۲مسابقات بصورت انفرادی و در  - ۴
  .اجازه شرکت در مسابقات را دارد)  تفنگ يا طپانچه(  بازيکن فقط در يک رشته هر - ۵
  )دقيقه تير اصلی  ۳۰ - دقيقه قلق گيری ۱۰( .دقيقه ميباشد ۴۰ زمان هر تيرانداز - ۶
 .تير قلق می باشد۱۰و تعداد تير اصلی  ۳۰ مسابقات بصورت نيم فرم که شامل - ۷
 .تير در نظر گرفته شده است ۳برای هر سيبل  - ۸
 .دقيقه آن کم ميگردد ۴۰ در صورت دير آمدن تيرانداز به پشت ميز از زمان - ۹

 .تيرانداز مجاز است از تفنگ، لوازم و امکانات استاندارد شخصی استفاده نمايد - ۱۰
  .بل از مسابقات تعيين خواهد گرديدشرکت کنندگان و در جلسه هماهنگی قنحوه برگزاری مسابقات باتوجه به تعداد  - ۱۱
 .ی کميته فنی مسابقات بررسی و تصميم گيری خواهد شدأهرگونه موارد پيش بينی نشده براساس ر - ۱۲

  
  امور ورزش و تربیت بدنی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



  
  )بانوان  وآقایان ( دستورالعمل مقررات اجرایی مسابقات والیبال 
    7139 - سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

  
 .مسابقات طبق آخرين قوانين فدراسيون واليبال برگزار ميگردد - ۱
 .دررده پيشکسوتان برگزار ميگردد)آقايان(مسابقات  - ۲
 .سرپرست تيم ميباشد /، يک نفر بعنوان مربی نفر بازيکن ۱۰ نفر، ۱۱ هر تيم متشکل از - ۳
 .مسابقات بعنوان بازيکن نميباشند سرپرست تيم مجاز به شرکت در /مربی - ۴
 .در مسابقات شرکت نمايند)  شماره با(  بايستی با کفش ورزشی و لباس متحدالشکل تيم ها می تمامی - ۵
  .گيری خواهد شد کميته فنی مسابقات بررسی و تصميمی أبراساس رها و جدول برگزاری مسابقات باتوجه به تعداد تيم - ۶
 .و بصورت چرخشی خواهد بود ۳از  ۲نحوه برگزاری مسابقات  - ۷
. باشدامتياز از حريف بيشتر  ۲رسد و حداقل ب ۲۵ تيمی است که قبل از حريف به امتياز گيمامتياز و برنده  ۲۵ گيمهر  - ۸

 .به پايان ميرسد ۱۵ سوم بازی با امتيازات گيم
 .ثانيه دارند ۳۰ تايم استراحت ۲و تعويض  ۶ها در هرگيم  تيم - ۹

 .شدبايست شماره گذاری شده با پيراهن های ورزشی بازيکنان می - ۱۰
 .رنگ لباس ليبرو متفاوت باشد  - ۱۱
  .ی کميته فنی مسابقات بررسی و تصميم گيری خواهد شدأهرگونه موارد پيش بينی نشده براساس ر - ۱۲

  
  بهداشت و درمان صنعت نفت امور ورزش و تربیت بدنی سازمان

 

 

 

 

 

 

 



  بانوان جسمانی یدستورالعمل و مقررات اجرایی مسابقات آمادگ
  7913 - سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  

  

 . برگزار ميگرددرده سنی  ۸در  یمسابقات بصورت انفراد - ۱
در شيراز برای  ۹۴ بدنی سالی امور ورزش و تربيت تعداد نفرات هر تيم براساس سهميه تعيين شده در جلسه رؤسا - ۲

 .نفر ميباشد ۵مناطق شمال و  در اهواز برای مناطق جنوب تا سقف مجاز 
 .و استقامتی برگزار خواهد شد یمسابقات در دو بخش ايستگاه - ۳
 ) سال تولد ميباشد  ،یسن رده مالک(  .جدول گروه سنی و مسافت دو های استقامتی به شرح ذيل می باشد - ۴

 

 
 ۲در ساير رده های سنی از ) سهميه بارعايت سقف  (ميتواند چنانچه تيمی در يک رده سنی ورزشکار نداشته باشد  - ۵

 .زشکار يا بيشتر استفاده نمايدرو
 )صفحه ۳( .دشرح آن پيوست ميباش کهايستگاه  شش مسابقات ايستگاهی شامل - ۶
نفر توسط  ۴نفر می باشد در صورت نرسيدن به حدنصاب  ۴حداقل نفرات برای برگزاری مسابقه در هر رده سنی  - ۷

 .فنی مسابقات تصميم الزم اتخاذ ميگرددکميته 
تعداد رده های سنی برای برگزاری مسابقات با توجه سن و تعداد نفرات شرکت کننده در جلسه هماهنگی مسابقات  - ۸

   .توسط کميته فنی قابل تغيير ميباشد
 . قات بررسی و تصميم گيری خواهد شدی کميته فنی مسابرأموارد پيش بينی نشده براساس  - ۹

  
  ورزش و تربیت بدنی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت امور

  
  
  

  مسافت  گروه سنی  رديف
  متر ۴۰۰  سال ۳۰زير   ۱
  متر ۳۸۰  سال ۳۴سال تا ۳۱  ۲
  متر ۳۶۰  سال ۳۸سال تا  ۳۵  ۳
  متر ۳۳۰  سال ۴۲تا  ۳۹  ۴
  متر ۳۰۰  سال ۴۶تا  ۴۳  ۵
  متر ۲۶۰  سال ۵۰تا  ۴۷  ۶
  متر ۲۲۰  سال ۵۴تا  ۵۱  ۷
  متر ۱۸۰  سال به باال ۵۵  ۸



  )آقایان و بانوان(دستور العمل و مقررات اجرایی مسابقات شطرنج 
  7139 - سازمان بهداشت و رمان صنعت نفت 

  
 .برگزار ميگردد مسابقات طبق آخرين قوانين و مقررات فدراسيون شطرنج - ۱
 .ميگردددررده پيشکسوتان برگزار )آقايان(مسابقات  - ۲
 .انفرادی برگزار ميگردد مسابقات بصورت - ۳
 .نفر ميباشد ۳تا سقف مجاز هر تيم  تعداد نفرات - ۴
انتخاب روش برگزاری بستگی به تعداد نفرات شرکت کننده و  .مسابقات به روش سوئيسی يا دوره ای برگزار ميگردد - ۵

 .مدت زمان برگزاری مسابقات دارد
می گردد امتيازات هر بازيکن در ميز خودش امتيازات فردی محسوب شده و  زمان بازی از طرف هيأت اجرايی تعيين - ۶

 .در رده بندی انفرادی محاسبه ميگردد
 .تمامی مسابقات بصورت رسمی و با استفاده از ساعت مخصوص شطرنج انجام ميگردد - ۷
 .ثبت حرکت اختياری ميباشد - ۸
 .ه هماهنگی قبل از مسابقات تعيين خواهد گرديدنحوه برگزاری مسابقات باتوجه به تعداد شرکت کنندگان و در جلس - ۹

 .ی کميته فنی مسابقات بررسی و تصميم گيری خواهد شدأهرگونه موارد پيش بينی نشده براساس ر - ۱۰

  
 امور ورزش و تربیت بدنی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 بسمه تعالی
  

  
  

  

 مناسبت جنسیت زمان برگزاري میزبان رشته ورزشی ردیف

 شطرنج -آمادگی جسمانی  –دارت  1
  آغاجاری

 )اميديه ( 
 گراميداشت نيمه شعبان بانوان ۲/  ۱۴لغايت   ۲/  ۱۱

  شمال کشور شنا 2
 )رشت ( 

 گراميداشت روز ماما بانوان ۲/  ۲۱لغايت   ۲/  ۱۸

  اصفهان تيراندازی و تنيس روی ميز 3
 گراميداشت عيدسعيد فطر بانوان ۳/  ۳۱لغايت   ۳/  ۲۸ )شهرک شهيد منتظری ( 

  اصفهان تنيس روی ميز 4
 آقايان ۴/  ۲۲لغايت   ۴/  ۱۹ )شهرک شهيد منتظری ( 

  گراميداشت شهدای مدافع حرم 
 شهيد محسن حججی

  غرب کشور شنا 5
 )همدان ( 

 صنعت نفتگراميداشت شهدای  آقايان ۴/  ۲۹لغايت   ۴/  ۲۶

  شمال شرق کشور شطرنج –دارت  6
 )مشهد مقدس ( 

 )ع(گراميداشت والدت امام رضا  آقايان ۵/  ۵لغايت   ۵/  ۲

  شمال شرق کشور تيراندازی 7
 گراميداشت عيد سعيد قربان آقايان  ۶/  ۲لغايت   ۵/  ۳۰ )مشهد مقدس ( 

 مسابقات مديران  8
  مرکزی و لرستان

 گراميداشت عيد مبعث آقايان  ۷/  ۶لغايت   ۷/  ۳ )توسکا نوشهر ( 

 واليبال 9
  گچساران

 گراميداشت شکست حصرآبادان آقايان ۷/  ۱۹لغايت   ۷/  ۱۲ )گچساران ( 

  گچساران واليبال 10
 )گچساران ( 

 گراميداشت اربعين حسينی بانوان ۷/  ۲۷لغايت   ۷/  ۲۰

 فوتسال 11
  شمال شرق کشور

 )ع(رضاگراميداشت شهادت امام  آقايان ۹/  ۲لغايت  ۸/  ۲۴ )مشهد مقدس ( 

12 
  جانبازان

 )تيراندازی  –دارت –شطرنج –شنا ( 
  فارس

 آقايان  متعاقبا اعالم ميگردد )شيراز ( 
 وجانبازانشهداگراميداشت 

 بهداشت ودرمان سازمان
  

  .برگزار می گردد  ودرميان کارکنان رسمی )سال به باال  ۴۵( مسابقات آقايان در رده سنی پيشکسوتان  -
 )به قبل  ۱۳۵۲متولدين سال . ( سال تولد می باشد  ,مالک برای سن افراد  -

 ميتوانند)۱۳۵۷متولدين(سال ۴۵تا۴۰درهررشته ورزشی انفرادی يا تيمی دونفرازکارکنان رسمی  -
 بعنوان يارکمکی درمسابقات حضوريابند

 .مسابقات بانوان محدوديت سنی ندارد  -
 .خواهد گرديد هرگونه تغيير در زمان و مکان مسابقات کتبًا اطالع رسانی  -



  


