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   138675شماره: 

 17/08/1399تاريخ : 

 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان ...

 1399 - 1400 سال تحصیلی کشوری غیرحضوری)مجازی( تعداد نفرات مسابقات  و شرايط سنی ، اعالم رشته های ورزشیموضوع: 
 

 با سالم واحترام؛
گی جه به ويژبا تو سانداز برنامه هاي فدراسيون ورزش دانش آموزي، به استحضار می ر هاي آن اداره كل ضمن تشكر از حمايت   

به اي متغير، و ضرورت برنامه ريزي براي وضعيت ه (اپیدمی ویروس کرونا)شور عزيزمانكدر  1399-400هاي سال تحصيلی 
تبوع موزارت  22/5/1399مورخ  247/140و اجتماعی دانش آموزان و به استناد بخشنامه شماره منظور ارتقاء سطح سالمت جسمی 

اونت تربيت بدنی مع 8/8/1395مورخ  139659و بازگشت به نامه شماره  مذكورشايی مدارس در شرايط نامه بازگدر خصوص شيوه
ن سراسر نش آموزاقهرمانی ورزشی دا، اين فدراسيون در نظر دارد، مسابقات ورزش دانش آموزي ، در خصوص مسابقاتو سالمت
 به منظورات آن برگزار نمايد كه جزئي ه شرح پيوستب ،با رعايت مالحظات اين ايامرا  1399-1400سال تحصيلی  كشور در

 ارسال می گردد. ،ريزي مطلوب جهت برگزاريبرنامه
 الزم به ذکر است: 

ت ري مسابقاز برگزاعكس دانش آموزان شركت كننده در مسابقات ناحيه/ منطقه / شهرستان، استان و كشور می بايست قبل ا -1
ام مانه همگو همچنين عكس مربی و سرپرست در سا سناددير مدرسه در سامانه جهت صدور كارت شركت در مسابقه توسط م

 توسط مدير مدرسه يا حوزه فناوري بارگذاري شود.
، دستورالعمل و رگزارياشاره نشده است، در صورت فراهم شدن زمينه ب 1شماره  ولدبه آن ها در جساير رشته هاي ورزشی كه  -2

 جداگانه اعالم خواهد شد. اي  مسابقات، طی نامهآن زمان بندي 
ن المت استانی و سخواهشمند است دستور فرماييد هيأت ورزش دانش آموزي استان با هماهنگی و مساعدت معاونت تربيت بد -3

 رمايند.ا مبذول فرام الزم اهتمام و اقددر چارچوب دستورالعمل پيوست ريزي و تمهيد مقدمات اجرايی اين مسابقات نسبت به برنامه
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   138675شماره: 

 17/08/1399تاريخ : 

 

 :)مجازی(غیر حضوری  کشوری مسابقاتآيین نامه 

رزش ون و، فدراسيهاي آيندهی از اين ويروس تا ماه م بيماري هاي ناشاوبا توجه به همه گيري ويروس كرونا در جهان و احتمال تد 

اقی و چبارزه با م، ويايیپتحرک،  و نيز فراهم كردن بستر الزم برايبه اهداف از پيش تعيين شده نظور دست يابی دانش آموزي به م

شرح  ح كشور بههاي ورزشی غير حضوري در سط رقابتبه برگزاري ايجاد فضاي نشاط و شادابی در بين دانش آموزان اقدام 

  نمايد:جدول ذيل برگزار 

 )مجازی(مسابقات غیر حضوری انفرادیتیمی و : رشته های ورزشی  1شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یند.منطقه / شهرستان برگزار نماناحیه / استان ها می توانند در دوره تحصیلی ابتدایی در رشته های ذکر شده مسابقات را در سطوح :  1تذکر

یت بدنی مسابقات ، اعتماد متقابل بین فدراسیون دانش آموزی و مدیران مدارس ، کارشناس مسئوالن ترباین شایان ذکر است روح حاکم بر  : 2تذکر 

 ،رستانمنطقه/ شهناحبه/روسای هیات ورزش دانش آموزی استان ها خواهد بود و این رفتار جوانمردانه از شروع تا پایان مسابقات در سطوح  و مناطق

 استان و کشوری همواره ادامه خواهد داشت.

بخش ی فدراسیون ورزش دانش آموزد به سایت تدوین گردیده که استان ها می توانننحوه برگزاری و قوانین و مقررات مربوط به هر رشته  : 3تذکر 

 قوانین و مقررات مسابقات غیرحضوری مراجعه و از آن بهرمند گردند.

 ی سایر رشته های ورزشی که به آن ها در این جدول اشاره نشده است، در صورت فراهم شدن زمینه برگزاری، دستورالعمل و زمان بند : 4تذکر 
  نه اعالم خواهد شد.ای جداگا آن مسابقات، طی نامه

 رشته ورزشی رديف
2متوسطه   1متوسطه   

 پسران دختران پسران دختران

)انفرادی( طناب زنی 1  * * * * 

 * * * * شطرنج )انفرادی( 2

)انفرادی(تکواندو)پومسه( 3  * * * * 

)انفرادی()کاتا( کاراته 4  * * * * 

)انفرادی(()تالو ووشو 5  * * * * 

 * * * *  (تیمی) بسکتبال های فردیمهارت   6

(تیمی) های فردی فوتسالمهارت 7  * * * * 

(تیمی) های فردی والیبالمهارت 8  * * * * 

(تیمی) های فردی هندبالمهارت 9  * * * * 

(تیمیمهارت های فردی فوتبال) 10   *  * 
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   138675شماره: 

 17/08/1399تاريخ : 

 

 دانش آموزان سراسر کشور)مجازی(  غیرحضوری : شرايط سنی و تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقات ورزشی  2جدول شماره 

 (و انفرادی تیمی) 1399-1400سال تحصیلی 

 

 

 

 

 جمع کل

 جنسیت نفرات

 شرايط سنی
دوره 

 تحصیلی
 رشته ورزشی

 دختر پسر ورزشکار مربی سرپرست

7 1 1 5 * * 

 6/87/ 31الي    1/7/84متولدین    

 31/6/84الي     1/7/81متولدین     

 1متوسطه 

 2متوسطه 

)انفرادی(-طناب زنی   

)انفرادی( –شطرنج  * * 5 1 1 7  

)انفرادی(-تکواندو)پومسه( * * 5 1 1 7  

)انفرادی(-)کاتا( کاراته * * 5 1 1 7  

نفرادی()ا-(ووشو )تالو * * 5 1 1 7  

8 1 1 6 * * 

 6/87/ 31الي    1/7/84متولدین    

 31/6/84الي     1/7/81متولدین    

 1متوسطه 

 2متوسطه 

( تیمی) بسکتبال های فردیمهارت    

)تیمی(های فردی فوتسال مهارت * * 6 1 1 8  

)تیمی(های فردی والیبال مهارت * * 12 1 1 14  

)تیمی(دی هندبال های فرمهارت * * 6 1 1 8  

)تیمی( مهارت های فردی فوتبال  * 6 1 1 8  
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   138675شماره: 

 17/08/1399تاريخ : 

 

 : کشوریدر مرحله  تیمی )مجازی (غیرحضوری ورزشی نحوه برگزاری مسابقات 

ون سايت فدراسي بر رويارسال و را )مجازي(  غيرحضوريورزشی دستورالعمل برگزاري مسابقات  فدراسيون ورزش دانش آموزي كشوردر اين مرحله  -1

 بارگذاري می نمايد. و كانال فدراسيون در شبكه شاد  ورزش دانش آموزي

 رعايت پروتكل هاي بهداشتی الزامی می باشد.، يكشوردر تمامی مراحل مسابقات  تذکر :

 ولی  يت نامهرضا،ه تحصيل سناد، فرم تاييديه پزشكی)گواهی اشتغال بو مدارک پذيرش تيم ورزشیليست نفرات  ،اعالم آمادگیپس از استان ها  -2

 د.نارسال می نماي، با بخشنامه ارسالی استان ميزبان مطابق را( بيمه ورزشیكارت و  دانش آموز

 ين نسبت و همچن يند.قدام نمااآموزي  سامانه همگام فدراسيون ورزش دانش درتيم استان  هيات ورزش دانش آموزي استان ها موظفند نسبت به ثبت نفرات تذکر : 

 عضاي تيم در فايل سرپرست تيم در سامانه مذكور اقدام نمايند.به درج ليست ا

و گروه اد ش شبكهطريق  سابقات ازمسابقات اقدام می نمايد. سپس برنامه مبرنامه ريزي پس از دريافت اعالم آمادگی استان ها، انجمن ورزشی كشور نسبت به  -3

 گردد. استان ميزبان شرح داده خواهد شد، به استان ها ابالغ می به نحوي كه در بخشنامه ارسالی از روساي هيات ورزش دانش آموزي

ده در سايت بارگذاري ش دستورالعملمفاد مطابق با ، غير حضوريطبق زمان و تاريخ اعالم شده نسبت به انجام آزمون هاي مسابقه  ،استان ورزشیتيم  -4

 ان ميزبان ی از سوي استخشنامه ارسالبه آدرس معرفی شده در باد شبكه شاز طريق مسابقه  درهمان روزفيلم  ضبط شده را  ، سپس هيات استاناقدام نمودهفدراسيون 

 ارسال می نمايد.

موزان ل از دانش آتان متشكتيم اس می باشد.يري از شيوع بيماري كرونا، مسابقات سال جاري به صورت ناحيه/منطقه/شهرستان قهرمان به جهت جلوگ : 1تذکر

ه شده موارد خواست به اجراي حاضر شده و نسبتيک ناحيه/منطقه/شهرستان می باشد و ورزشكاران در يكی از اماكن ورزشی همان ناحيه/منطقه/شهرستان منتخب 

  حضور در مركز استان و ساير شهرها ضرورتی ندارد. لذا در دستورالعمل اقدام می نمايند.

 نشانشرح زير  بهت تيم را هر مدرسه موظف می باشد در ابتداي فيلمبرداري ، پالكارد مشخصامربی تيم ، مسابقات بخش هايقبل از شروع اجراي  : 2تذکر 

 و زمان و تاريخ مسابقه درج شده باشد(، استان پالكارد نام مدرسه ، نام شهرستاندهد.) در 

عالم تان مربوطه ارزشی اسو، به انجمن صیعنوان شماره رمز اختصا در روز مسابقه ، قبل از شروع فيلمبرداري توسط انجمن ورزشی كشور عددي به : 3تذکر  

 ، شماره رمز را اعالم نمايند.در پالكاردخواهد گرديد كه ورزشكاران موظف هستند ضمن معرفی خود 

ن براي ت به ارسال آهيه و نسبتشده  خود را طبق برنامه و زمان بندي اعالم تيم ورزشیهيات ورزش دانش آموزي استان موظف است فيلم اجراي رقابت  : 4تذکر 

 ر داده نخواهد شد.الی ترتيب اثيلم ارسدر غير اينصورت پس از زمان تعيين شده به ف از طريق شبكه شاد اقدام نمايد، ،الی از سوي استان ميزبان مسابقاتآدرس ارس

رتر به و تيم هاي ر بررسی شدو فنی انجمن ورزشی مدارس كشوه داوري توسط گروهر استان پس از دريافت فيلم هاي ارسالی از سوي استان هاي كشور، فيلم  -5

 رشته ورزشی مربوطه مشخص خواهد شد. 

 .اشتد دواها بر عهده  خربر روند صحيح مسابقات فنی نظارت  مسئوليت  ،رئيس انجمن ورزشی استان در رشته مربوطه، در مسابقات مرحله كشوري : 1تذکر

 الم خواهد شد.عارسال فيلم هاي ضبط شده توسط بخشنامه استان ميزبان ا آدرس شبكه شاد جهت : 2تذکر

ه شرط آنكه تمامی بگزار نمايند ود را برشهرستان و استانی خ /اظر با دستورالعمل مسابقات كشوري، مسابقات ناحيه، منطقه، متناستان ها مجاز می باشند نکته مهم :

 ت گردد.، در بخش دختران و پسران رعايموارد قيد شده
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   138675شماره: 

 17/08/1399تاريخ : 

 

 : کشوری در مرحله  انفرادی نحوه برگزاری مسابقات ورزشی غیرحضوری )مجازی (

فدراسيون  سايتروي  انفرادي برهاي ورزشی  رشته)مجازي(غيرحضوريدستورالعمل برگزاري مسابقات  فدراسيون ورزش دانش آموزي كشوردر اين مرحله  -1

 می نمايد.ارسال  ورگذاري باو كانال فدراسيون در شبكه شاد  ورزش دانش آموزي 

 رعايت پروتكل هاي بهداشتی الزامی می باشد. در تمامی مراحل مسابقات كشور تذکر :

بيمه رت كاو  نش آموزولی دا رضايت نامه ،ه تحصيل سناد، فرم تاييديه پزشكی)گواهی اشتغال بليست نفرات و مدارک پذيرشاستان ها پس از اعالم آمادگی  -2

 ا بخشنامه ارسالی استان ميزبان ارسال می نمايد.مطابق برا (  ورزشی

ن نسبت و همچني ند.اقدام نماي در سامانه همگام فدراسيون ورزش دانش آموزيتيم استان  اعضايهيات ورزش دانش آموزي استان ها موظفند نسبت به ثبت  تذکر : 

 د.به درج ليست اعضاي تيم در فايل سرپرست تيم در سامانه مذكور اقدام نماين

ي هيات روساو كانال  شاد شبكهريق از طو نيز استان ميزبان مسابقات طی نامه رسمی  ،زمان برگزاري مسابقات انفرادي پس از دريافت اعالم آمادگی استان ها،  -3

 می گردد. اعالمورزش دانش آموزي به استان ها 

ه ان روز مسابقدر هم موده وتهيه ندر زمان و تاريخ مشخص فيلم  ، يکجداگانهبه صورت موظف می باشند از هر ورزشكار  ها هيات ورزش دانش آموزي استان  -4

 د.نارسال نماي  براي آدرس اعالم شده از سوي استان ميزبانشاد  شبكهاز طريق 

مدرسه،  ، نامرزشكاروام خانوادگی نو را نشان دهد.) در پالكارد نام  خود، پالكارد مشخصات می بايست ورزشكار ،قبل از شروع اجرا ،در هنگام فيلمبرداري تذکر :

 تاريخ مسابقه درج شده باشد( ،و زمان استان ،نام شهرستان

و ررسی شده دارس كشور بمو فنی انجمن ورزشی توسط گروه داوري هر استان فيلم ورزشكاران پس از دريافت فيلم هاي ارسالی از سوي استان هاي كشور،  -5

 اهد شد. رشته ورزشی مربوطه مشخص خونفرات برتر 

ي صحيح ردافيلمبر  فنی مسئوليت، زير نظر هيات ورزش دانش آموزيانجمن ورزشی استان در رشته مربوطه ، مرحله كشوريانفرادي در مسابقات  : 1تذکر

 بر عهده خواهد داشت. را ورزشكاران 

 استان الزامی است.حضور يک نفر از پرسنل حراست  دخترانمسابقات بخش در تمامی مراحل فيلمبرداري  : 2تذکر 

ه شرط آنكه تمامی بزار نمايند د را برگ، منطقه / شهرستان و استانی خواظر با دستورالعمل مسابقات كشوري، مسابقات ناحيه، متناستان ها مجاز می باشند نکته مهم :

 ، در بخش دختران و پسران رعايت گردد.موارد قيد شده
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   138675شماره: 
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 کشوری )مجازی(غیرحضوریانفرادی  می و تیمسابقات  برنامه:  3جدول شماره 
 

 : انفرادیو  تیمیکشوری نکات مهم در تهیه و ارسال فیلم ها در مسابقات     

از قبل  صويربردارتتوسط به جز  )مجازي(ر زمان برگزاري مسابقات غيرحضوريانجام هر گونه تصويربرداري د، در بخش مسابقات دختران -1

 ممنوع می باشد. ( توسط موبايل يا هر وسيله تصوير برداري ديگرمعرفی شده )

 (ختران و ...ابقات دداوران و ... مسابقات به جنسيت دانش آموزان توجه گردد.)تصويربردار خانم براي مسدر انتخاب تصويربرداران،  -2

 لزامی می باشد.بازيكنان و ... در پوشش و نوع اجراي برنامه ها اتوسط رعايت تمامی شئونات اسالمی  -3

 رعايت دستورالعمل ها و پروتكل هاي بهداشتی مورد تاكيد می باشد. -4

 جهت انجام مراقبت هاي الزم پيشنهاد می گردد.، رسنل حراست در زمان اجراي برنامهحضور يک نفر از پ -5

 نظارت الزم در تدوين و تصويربرداري از مسابقات بخش دختران صورت پذيرد. -6

 .ودبآموزي خواهد دانش ی شاد و سايت فدراسيون ورزش، دريافت آثار و نتايج از طريق شبكه ملارسالی، ثبت نام، كليه امور اطالع رسان -7

 مقررات اعالم شده در دستورالعمل هر رشته ورزشی می باشد. بافيلم ارسالی مطابق و حجم مدت زمان   -8

 ند.قابل رويت باش، مل در كادر تصوير دوربينورت كابه ص و محوطه ي فنی اجرادر تهيه فيلم دقت گردد كه ورزشكار  -9

 صالح نمی باشد.ه ببرگزاري مسابقات مذكور در سطح مدرسه با توجه به شرايط موجود   -10

 

 فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور

 استان میزبان زمان مسابقه دوره تحصیلی جنسیت رشته ورزشی رديف

 متعاقبا اعالم می گردد 1399بهمن ماه  2و  1متوسطه  پسران  (99طناب زنی )دهه فجر –فوتسال  1

2 
دختران –پسران  تكواندو –بسكتبال   

الم می گرددمتعاقبا اع 1400تيرماه  2و  1متوسطه   
 دختران فوتسال 

3 
دختران –پسران  ووشو –هندبال   

 متعاقبا اعالم می گردد 1400تيرماه  2و  1متوسطه 
 دختران طناب زنی

4 
دختران –پسران   كاراته  

 متعاقبا اعالم می گردد 1400مرداد ماه  2و  1متوسطه 
 پسران فوتبال 

تراندخ -پسران  شطرنج –واليبال  5  متعاقبا اعالم می گردد 1400ماه  مرداد 2و  1متوسطه  


