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 مقدمه :

لي شاداب و با نشاط مي باشد كه در كنار فراگيري علوم مختلف،               ازجمله اهداف نظام آموزش و پرورش كشور ، تربيت نس
عنوان اصلي ترين پايگاه تعليم وتربيت، مورد توجه ه از سالمتي، تحرك و پويايي الزم برخوردار باشند. مدارس كشور ب

 يت قرار دارد. مديران  آموزش و پرورش بوده و در كانون توجه  برنامه ريزان و طراحان تعليم و ترب

      برگزاري بازي ها و رقابت هاي ورزشي از جمله جاذبه هاي تربيت بدني در مدارس  بوده و از موضوعات مورد اقبال و                      
                             عالقه دانش آموزان مي باشد و از ديرباز از ابزارهاي بسيار قوي و در اختيار مدارس جهت رشد وتعالي دانش آموزان      

در حوزه آموزشي و پرورشي بوده است. به طوري كه عالوه بر ارتقاء مهارت هاي ورزشي و گذران لحظات شاد و بانشاط، 
 تجربيات و مهارت هاي فراواني را در حوزه هاي اجتماعي، اخالقي و فرهنگي به دانش آموزان ارزاني داشته است.

هاي اهداف و ماموريتتربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش در راستاي عملياتي نمودن  معاونتبه همين منظور، 
، تحول در آموزش و ي ابالغي مقام معظم رهبري )سالمتسياست هاي كل ؛سند چشم انداز ؛ مندرج در قانون اساسي

محور، ه ورزش عمومي و سالمترتقاي جايگاا) و سند تحول دولت در حوزه ورزش ؛بيانيه گام دوم انقالب ؛پرورش(
هاي بومي محلي و تحکيم هنجارهاي فرهنگي، ارزشي، اخالقي و مسؤوليت هاي ملي، آييني، سنتي و بازيتقويت ورزش

-2،13-2پرورش از جملهو بر اساس راهکارهاي موجود در سند تحول بنيادين آموزش  ( و همچنيناجتماعي در ورزش
مدارس  در تمام ي تربيتي زيستي و بدني و همچنين اخالقي و اجتماعي دانش آموزانو تمركز بر ساحت ها 16-1و 14

به برگزاري المپياد هاي ورزشي ثنايي، مدارس خارج كشور، تطبيقي(، )دولتي، غير دولتي، شاهد، استعدادهاي درخشان و است
ه با استفاده از ظرفيت عظيم مدارس ب راگذشته  هاي حركت گسترده سال در نظر دارد تا ووده مبادرت نم ايمدرسهدرون 

همه جانبه مديران، معلمان،  عنوان اصلي ترين و تاثيرگذارترين كانون حضور دانش آموزان و همچنين مشاركت
  نهادينه نمايد. آموزان، اولياء و ساير سازمان هاي مرتبطدانش

ت كه مي تواند در فعاليت هاي ورزشي و تربيت بهره گيري از مشاركت و همياري داوطلبانه از جمله ظرفيت هايي اسلذا 
بدني داراي نقشي بسيار مشهود و قابل توجه باشد. براي حضورحداكثري دانش آموزان كشور در فعاليت هاي ورزشي، نياز 

 ن، انجمن اولياء و معلمان مشهوداز جمله مديران، معاونامدارس( )به مشاركت تمامي دست اندركاران محيط هاي آموزشي 
هاي اين عزيزان، گامي تا باتکيه بر توانمندي ايشان و با ايجاد نهضت داوطلبي و بهره مندي از تخصص ها و مهارت ،است

نسلي پويا، شاداب و ايجاد و در راستاي نهادينه كردن فرهنگ ورزش در جامعه و ترويج سبك زندگي فعال و سالم مثبت 
 شاءاهلل. ؛ انبانشاط در ميهن ايران اسالمي برداشته باشيم

  



ها مي شود، عبارتست از برگزاري بازياي كه در اين شيوه نامه به اختصار المپياد ناميده المپياد ورزشي درون مدرسه تعريف:

و رقابت هاي مختلف ورزشي درون كالسي، بين كالسي و بين پايه اي دريك دوره زماني مشخص از سال تحصيلي كه با 

هاي خاص به مرحله اجراگذاشته ن و امکانات مدرسه، ويژگي ها و شرايط اقليمي منطقه و مناسبتتوجه به عاليق دانش آموزا

 مي شود.

 رويکردها:

 مدرسه محور نمودن فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش دانش آموزي (1

و مشاركت محور نمودن فعاليت ها، ظرفيت شناسي و بهره مندي حداكثري از ظرفيت هاي دروني و بيروني آموزش  (2

 پرورش

 اخالق محور نمودن فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش مدارس و تقويت هويت ملي اسالمي دانش آموزان  (3

 تعميم و فراگير نمودن فعاليت هاي تربيت بدني ورزش مدارس (4

 رضايت بخش نمودن فعاليت ها و جذاب و پرنشاط نمودن فضاهاي آموزشي مدارس و كيفيت محور نمودن فعاليت ها (5

 تصاصی:اهداف اخ

 توسعه و ارتقاي آمادگي جسماني و مهارت هاي ورزشي (1

 ارتقاء سطح سالمت جسمي و رواني دانش آموزان (2

 كمك به انس بيشتر دانش آموزان با فعاليت هاي ورزش همگاني و قهرماني (3

 كمك به شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي دانش آموزان (4

 اهداف عمومی:

 يت بدني و ورزش دانش آموزي كشورراه اندازي نهضت داوطلبي در ترب (1

 تبلور جلوه هاي ورزش همگاني و افزايش جمعيت تحت پوشش فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش دانش آموزي (2

 فعال نمودن مدارس در خارج از ساعات برنامه رسمي از طريق ترويج فعاليت هاي ورزشي (3

 ي ورزش در بين شركت كنندگانترويج اصول ورزش جوانمردانه، آموزه هاي پهلواني و منش اخالق (4

جويانه و تبلوركار تيمي حول محور يك پروژه بزرگ و آموزشگاهي در سايه اجراي مشاركت افزايش تجربه مديريت جمعي (5

 فراگير

كمك به پرورش منابع انساني آينده كشور از طريق ترويج مشاركت جويي و مسئوليت پذيري، ايجاد كار تيمي، توسعه  (6

 ي، راهبري و هدايت آنانمهارت هاي ارتباط
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 المپیاددرون مدرسه ای)ابتدايی و متوسطه ( محتوی و رشته های ورزشی)پیشنهادی(

 
زشي توسط شوراي مدرسه         آموزان، رشته هاي ور : با توجه به مقتضيات مدارس، امکانات موجود وعالئق دانش1تذكر*

 ب مي شوند.انتخا
 : انتخاب و اجراي ورزش هاي بومي محلي جذاب استان ها در برنامه ي المپياد توصيه مي شود.2*تذكر
مهارت هاي ورزشي : به منظور باال بردن هرچه بيشتر مشاركت دانش آموزان، به ويژه دانش آموزاني كه از 3*تذكر

و نيز اجراي اين طرح در مدارسي كه از امکانات ورزشي  تري براي شركت در بازي هاي ورزشي گروهي برخوردارندپايين
مناسب براي برگزاري رقابت ها به شکل معمول برخوردار نيستند، كميته فني المپياد مدرسه مي تواند به منظور افزايش 

پرتاب  ضربه پنالتي، مانند: طناب كشي،) دت نمايدرميزان مشاركت نسبت به طراحي و اجراي الگوهاي ورزشي ساده مبا
 طرح ركاب و...(و حلقه بسکتبال، مچ اندازي، توپ به 
و به دور از  مي بايست بيشتر به صورت تفريحي )بازي گونه( اول دوره : مسابقات پايه هاي اول تا سوم ابتدايي4*تذكر

 .باشد رقابت شديد
توان جسمي)معلول و...(  آموزان كمآموزان داراي اضافه وزن و همچنين دانشبه منظور مشاركت دانش : 5ر* تذك
به گونه اي طراحي مي بايست برنامه ها همچنين آموزان طراحي و اجرا گردد. هايي متناسب با اين گروه از دانشفعاليت

 فعاليت نمايند.ورزشي نيز در تيم هاي مختلف از دانش آموزان گردد كه اين گروه 
بر اساس ميل و  به همراه خانواده  رزشي مدارس دانش آموزان: تدابيري انديشيده شود تا با همکاري انجمن و6تذكر * 

پسر و پدر( در محل آموزشگاه حضور يابند و در ) ( ورغبت و به صورت داوطلبانه به همراه والدين خود ) دختر و مادر
دازند. در اين قالب جشنواره تربيت بدني با خانواده در محيطي شاد، رقابتي و فعال در فضاي مدرسه به فعاليت بدني بپر

 راستا برنامه هاي زير جهت اجرا توصيه مي شود:
 

 

 

 

 

بازیهاي دبستاني و  دوره تحصيلي

رشته هاي برنامه 

 درسي تربيت بدني

بازیهاي پرورشي و 

 بومي محلي
رشته هاي ورزشي 

 آموزشگاهي

 ورزش با خانواده

پسر(–دختر و پدر -)مادر  

 ابتدايي

دوره 

 اول
 ـ   پايه هاي اول تا سوم

 

دوره 

 دوم
    ششمپايه هاي چهارم تا 

 

 متوسطه

دوره 

اول و 

 دوم

    ـ پايه هاي هفتم تا دوازدهم



 برگزاری رقابت های ورزشی مانند:

 محلي  -انواع بازي هاي بومي

 رقابتي به صورت ايستگاهي  –انواع بازي هاي گروهي 

 رش ها، دوها، و ...انواع بازي هاي ورزشي مرتبط با حركات پايه مانند پرتاب ها، دريافت ها، دريبل ها، شوت ها، پ

  ايمدرسهشركت در رقابت هاي المپياد ورزشي درون 

 ورزشی با موضوع ورزش با خانواده مانند: –برگزاری جشنواره های فرهنگی 

 جشنواره عکاسي فعاليت ها و المپياد ورزشي 

 جشنواره نقاشي روي ديوار با نصب بنر سفيد و يا كاغذ بزرگ 

 جشنواره طرح نشاط 

 طرح ركاب  جشنواره 

 )ويژه دوره ابتدايي پسران(و طرح شهيد طوقاني  صبحگاهي شركت در فعاليت هاي نرمش

 و ...( ساحل گردي ،دوچرخه سواريجشنواره پياده روي خانوادگي يا موارد مشابه )كوهپيمايي، طبيعت گردي، 

 
 حضور خانواده ها مانند:برگزاری ايستگاه های سالمت و تندرستی توسط متخصصان تربیت بدنی و سالمت با 

 آموزش رفتارهاي حركتي صحيح )نشستن، راه رفتن، خوابيدن، حمل كيف و ...(

 سنجش ساختار قامتي

 )شاخص توده بدني( BMIسنجش 
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 نمودار تشکیالتی المپیاد 
شوراي عالي  873ساختار و تشکيالت المپياد متکي بر سطوح مختلف شوراي مركزي ورزش مدارس )مصوب جلسه 

( است به نحوي كه شوراي ورزش مدارس كشور، شوراي 12/3/92ـ  46578آموزش و پرورش منضم به بخشنامه شماره 
ورزش مدارس استان، شواري ورزش مدارس منطقه، شوراي مدرسه و تشکل هاي دانش آموزي مدرسه با همکاري 

ر هدايت و به مرحله اجرا شرح وظايف زي شوراهاي پشتيباني و حمايتي در سطوح مختلف جريان برگزاري المپياد را با
 گذارند. مي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختلف انجمن هاي ورزشي رشته هاي 
 دانش آموزان 

 شوراي مرکزي ورزش مدارس کشور 

 شوراي ورزش مدارس استان 

  

 شوراي ورزش ناحيه/ منطقه/ شهرستان 

 

 شوراي مدرسه 

 

 کميته امور فرهنگي 

 

 کميته امور فني  

 

 کميته امور بهداشتي و ایمني 

 



 12/06/97-112668آموزان به شمارهتذكر: انجمن هاي ورزشي مدارس مي بايست به استناد دستورالعمل تشکيل انجمن هاي ورزشي دانش

 تشکيل گردد.      

  :ورشوراي مرکزي ورزش مدارس کش
گردد و اعضاي آن، مديران اين شورا به رياست وزير آموزش و پرورش و دبيري معاون تربيت بدني و سالمت تشکيل مي

سازمان ها و نهادهاي مرتبط با اجراي برنامه است كه هدف آن  استقرار يك نظام يکپارچه و هماهنگ ملي به منظور جلب 

هاي وزارت آموزش و پرورش هاي اجرايي كشور با مشاركت حوزهگاههمکاري و حمايت كليه عوامل سهيم و موثر دست

 آميز برنامه و رصد و ارزيابي نتايج و عملکرد مي باشد.در اجراي موفقيت

مصوبه شوراي عالي  12/3/1392مورخ  46578اعضاي شوراي مركزي ورزش مدارس به استناد بخشنامه شماره تبصره: 

 آموزش و پرورش مي باشد. 

 :رزش مدارس استانشوراي و
اين شورا به رياست مدير كل آموزش و پرورش استان و دبيري معاون تربيت بدني و سالمت تشکيل مي گردد و اعضاي 

آن متناظر با شوراي مركزي ورزش مدارس كشور مي باشد. الزم به ذكر است كه افراد و مسئوالن مرتبط با اجراي طرح، 

 استان دعوت خواهند شد.با صالحديد مدير كل آموزش و پرورش 

 وظایف:
 .ارسال دستورالعمل اجرايي طرح به مناطق (1

 .مطرح نمودن طرح در جلسه مشترك روساي آموزش و پرورش مناطق و شهرستان ها (2

 تشکيل كميته ناظران، هدايت و نظارت بر حسن اجراي المپياد در مناطق تابعه. (3

و مربيان به منظور تبيين و توجه به اهداف طرح المپياد  بهره مندي از  تمامي ظرفيت هاي ادارات انجمن اولياء (4

و هماهنگي با مديران مدارس در جهت ايجاد زمينه مشاركت حداكثري خانواده هاي  ايمدرسهورزشي درون 

 عالقمند در طرح. 

 استان.تعيين دوره زماني مشخص براي اجراي طرح با توجه به وضعيت اقليمي و متناسب با برنامه مسابقات ورزشي  (5

ه گزارش تحليلي به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش مناطق، تجزيه و تحليل آن و اراي جمع آوري گزارش عملکرد (6

 مدارس كشور.

 .تقدير از اعضاي ستادهاي كليه مدارس مجري طرح (7

 بدنيد معاون تربيتاعضاي مدعو عالوه بر اعضاي مندرج در دستورالعمل شوراي ورزش مدارس استان، به پيشنها 

 و سالمت استان  و با تاييد مديركل آموزش و پرورش استان تعيين مي شوند.

 
8)  

 :شهرستان  /منطقه ورزش ناحيه/  شوراي
شود و  اين شورا با مسئوليت رئيس آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه و دبيري معاون پرورشي و تربيت بدني تشکيل مي

 باشد. اعضاي آن متناظر با شوراي ورزش مدارس استان مي 
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 وظایف:

 مدارس ارسال دستورالعمل اجرايي به  (1

  .ايمدرسهدرون  ورزشي تشکيل جلسات هماهنگي مديران مدارس با موضوع المپياد (2

 .ايمدرسهمدارس با موضوع  المپياد ورزشي درون  يو تربيت بدن ن پرورشيل جلسه هماهنگي معاونايتشک (3

 .ايمدرسهرس با موضوع المپياد ورزشي درون تربيت بدني مدادبيران  تشکيل جلسه هماهنگي با (4

  .روند پيشرفت برنامه هاي المپيادبررسي  اعزام نماينده براي بازديد و (5

  .تشکيل كميته ناظرين، هدايت و نظارت بر حسن اجراي المپياد (6

ره اجراي دربابررسي نقاط قوت و ضعف و ارايه تحليل در خصوص  برنامه هاي اجرا شده و ارايه پيشنهادات مفيد  (7
  .بهتر طرح به استان

برنامه ريزي براي جمع آوري گزارش عملکرد مدارس و تدوين گزارش نهايي منطقه جهت ارايه به شوراي ورزش  (8

 مدارس استان.

 .تقديرنامه براي عوامل اجرايي مدارس مجري طرح ارايه پيشنهاد صدور (9

مديران مدارس نسبت به اجراي مطلوب  د هماهنگيدايي و متوسطه جهت ايجاابت ن آموزشاستفاده از ظرفيت معاونا (10
  .و توجيه آنان نسبت به فوايد آموزش و تربيتي اين طرح ايمدرسهالمپياد ورزشي درون فراگير  و

 معرفي مدارس نمونه و برتر مجري طرح به استان جهت تقدير از مديران و برگزار كنندگان.  (11

شنامه  (12 سبت به بخ ش 5/11/94 – 22/710توجيه مديران مدارس ن صالح  ضوع ا شي و با مو رح وظايف معاونين پرور

سط معاوناتربيت شيبدني مدارس تو ستان، و تربيت بدني ن پرور شاركت حداكثري  شهر مناطق و تاكيد بر جلب م

 .ايمدرسهآنان در اجراي طرح المپياد ورزشي درون 

ذينفعان و سازمان هاي محلي، شهرداري به كارگيري تمامي ظرفيت هاي موجود در مدرسه اعم از مشاركت تمامي  (13

 .. مربيان و شوراي دانش آموزي و . ها، شورا ياري ها، شوراهاي مناطق و مدارس، شوراي معلمان، انجمن اولياء و

  ه پيشنهادبشهرستان ناحيه/ منطقه/ اعضاي مدعو عالوه بر اعضاي مندرج در دستورالعمل شوراي ورزش مدارس 

 شوند.تعيين ميشهرستان ناحيه/ منطقه/ يد رئيس آموزش و پرورش و تايدني معاون پرورشي و تربيت ب

 

  :مدرسه شوراي
 

اون پرورشي و تربيت بدني مدرسه به همراه معمدير مدرسه  شوراي مدرسه با مسئوليت مدير مدرسه تشکيل مي گردد.

مدرسه، برنامه ريزي،اجراي مطلوب و به  دبير اجرايي المپياد( و با توجه به شرح وظايف ذيل با  مساعدت اعضاي شوراي)

 عمل آورده و نسبت به تشکيل جلسات مربوطه اقدام خواهد نمود.ه هنگام المپياد، مديريت و هدايت الزم را ب

 وظایف:

و جلب مشاركت و حمايت سازمان ها و ارگان هاي موجود در شهر يا منطقه  ايمدرسهبهره مندي از ظرفيت هاي فرا (1

 ي موفق المپياد.در راستاي اجرا



 پرورشي مدرسه و اولياء دانش آموزان براي فعاليت دركليه بخش هاي المپياد. جلب همکاري داوطلبانه كادرآموزشي و (2

جلب همکاري دانش آموزان مدرسه به نحوي كه وظايف و مسئوليت هاي مختلف المپياد شناسايي و به دانش آموزان  (3

)نظر برآن است كه تعداد زيادي از دانش آموزان در برگزاري همکاري به صورت گروهي يا انفرادي واگذار شود. 

 نمايند تا احساس مسئوليت پذيري و پاسخگويي در آنها رشد يابد(

 تمهيد مقدمات، ملزومات و تجهيزات براي برگزاري كيفي و ايمن بازي ها. (4

رت به منظور تقسيم فعاليت ها در طول بهداشتي، فني و ارزيابي و نظا ولين كميته هاي امورفرهنگي،صدور ابالغ مسئ (5

 دوره اجراي طرح.

 .سازماني و برون ايمدرسهبرآورد بودجه مورد نياز و تالش براي تامين آن از منابع مالي درون  (6

و تقدير از زحمات نيروهايي كه به  از محل كمك هاي مردمي مدرسه جبران خدمات نيروهاي اجراييبيني و پيش (7

 راي طرح همکاري مي نمايند.صورت داوطلبانه در اج

 و اختتام. برگزاري بازي ها ومراسم افتتاح تصويب برنامه تمريني و زمان (8

 نظارت برانجام كليه رقابت ها مطابق با دستورالعمل برگزاري بازي هاي دانش آموزي. (9

 مربيان، سرپرستان، داوران و اعضاي كميته ها. صدورگواهي شركت براي كليه ورزشکاران، (10

ها، بسيج ورزشکاران و فرهنگيان، ها، دهياريريزي جهت به كارگيري ظرفيت ذي نفعان مانند شوراها، شهرداري برنامه (11

 هاي ورزشي استان و نيروهاي جهادي و داوطلب، مدارس، مساجد و جمعيت جوانان هالل احمرهيات

معنوي براي كمك به اجراي طرح از و راه اندازي نظام بازاريابي و جذب حاميان مادي و هاي مالي  ي ظرفيتشناساي (12

 مربيان و ساير نهادهاي برون سازماني.بين اولياء، 

دعوت از همکاران، مسئولين محلي، خانواده ها و پيشکسوتان ورزشي و فرهنگي به منظور شركت در مراسم افتتاحيه                       (13

 .اختتاميهو 

نقش داشته  طلوب طرحهمچنين كليه عوامل اجرايي كه در برگزاري م اعالم نتايج و تقدير و تجليل ازنفرات برتر و (14

 اند.

 .صدور احکام قهرماني براي تيم ها و افراد برتر بازي ها (15

 .تقدير از دانش آموزان و اولياء داوطلب در برگزاري بازي ها (16

 .معرفي همکاران و پرسنل داوطلب در برگزاري بازي ها جهت تقدير از سوي مديريت منطقه (17

 ع بندي و ارسال گزارش جامع و مصور به شوراي ورزش مدارس منطقه.جم (18

الزم در خصوص اين پروژه با توجه به تغيير عنوان معاون  كارآن سازماندهي و تقسيم به منظورتشکيل شوراي مدرسه  (19

العمل منطبق با مفاد دستور به معاون پرورشي و تربيت بدني و اصالح شرح وظايف آن، مدارس پرورشي و فرهنگي

 المپياد، با مسئوليت معاون پرورشي و تربيت بدني بين معلمان و دانش آموزان داوطلب و آموزگار و دبير تربيت بدني.

دبير اجرايي "تحت عنوان  تشکيل شوراي مدرسه به منظور تشريح مسئوليت معاونين پرورشي و تربيت بدني مدارس، (20

 ... ودانش آموزان  اعم از معلمان، اعضاليه كار الزم بين كو سازماندهي و تقسيم "المپياد 
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شوراي مدرسه،            جزء دستور جلسه  ايمدرسهتبصره: مدير مدرسه مي تواند در جلساتي كه موضوع المپياد ورزشي درون 

         شود، از شخصيت هاي مختلف محله مانند اعضاي شوراياري، امام جماعت مسجد محل، مسئول بسيج و         مطرح مي

 اولياء كمك كننده يا هر فرد ديگري كه مسئوليت او با اهداف المپياد مرتبط باشد، به عنوان عضو مدعو دعوت  نمايد.

 ایمدرسهوظايف مدير مدرسه در اجرای طرح المپیاد ورزشی درون 

 مطالعه كامل دستورالعمل و اجراي مفاد آن (1

  ايمدرسهن المپياد ورزشي درو ايمدرسهتشکيل جلسه كميته  (2

 ايمدرسهتقسيم وظايف بر اساس دستورالعمل المپياد ورزشي درون  (3

 طرح موضوع در جلسه انجمن اوليا و مربيان (4

 اخذ رضايت نامه كتبي از ولي قانوني دانش آموزان و گواهي صحت سالمت معتبر (5

 جبران خدمات عوامل فني كه خارج از وظايف فعاليت نموده اند. (6

 :دبير اجرایي المپياد

مسئوليت توامان دبير اجرايي المپياد و همچنين كميته امور فرهنگي المپياد با معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه است. 

عالقمند به انتخاب  معاون پرورشي و تربيت بدني وجود نداشته باشد اين مسئوليت به يکي از افراد ايمدرسهچنانچه در 

 .شوراي مدرسه واگذار مي شود

 مدرسه در سمت دبیر اجرايی المپیاد معاون پرورشی و تربیت بدنیف وظاي الف:

 بر طرح نظارت اجرا ي المپياد و مشاركت در برنامه ريزي، (1

 هاي ورزشيانجمن تشکيل انجمن هاي ورزشي دانش آموزان مطابق با مفاد دستورالعمل (2

 دعوت از نمايندگان كالس ها براي حضور در جلسات هماهنگي (3

 طلبي دانش آموزي و واگذاري وظايف اجرايي المپياد به آنهااوتشکيل هسته د (4

به منظور توسعه نهضت داوطلبي در جريان  هاي ورزشيانجمنو  فعال سازي نمايندگان تشکل هاي دانش آموزي (5

 برگزاري المپياد

تبليغاتي  برگزاري جلسات توجيهي براي دانش آموزان داوطلب همکاري در امور مختلف فرهنگي اجرايي، پشتيباني، (6

 و انتظاماتي

 همکاري در آماده سازي فضا و تجهيزات مورد نياز در برگزاري المپياد (7

 تنظيم گزارش نهايي برگزاري المپياد براي ارايه به مدير مدرسه  (8

 ب: وظايف معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه در سمت مسئول كمیته فرهنگی المپیاد

 خصوص تبيين منش پهلواني وروحيه جوانمرديبرگزاري جلساتي براي دانش آموزان در  (1

 و اجراي برنامه مراسم افتتاحيه كامال ساده و به دور از تجمالتطراحي  (2

 توزيع احکام ان در مراسم افتتاحيه و برنامه ريزي براي تمرين و اجراي همگاني سرود المپياد توسط دانش آموز (3



 هنري مرتبط با طرح و -هاي فرهنگيزاري فعاليتجذب دانش آموزان عالقمند به همکاري داوطلبانه در برگ (4

   تشکيل كميته مرتبط با اين موضوع

  رد رژه ورزشکاران و پرچم المپيادورزشکاران و داوران، پالكا نامهتهيه سرود جمهوري اسالمي، متن سوگند (5

ز قبيل: نمايشگاه هاي فرهنگي در حاشيه طرح با موضوع اجراي المپياد ابرنامه ريزي به منظور اجراي فعاليت (6

 ... با موضوع ورزشي و تهيه نشريه خبري بازي ها، طراحي پوستر بازي ها، برگزاري انواع مسابقات فرهنگيكتاب،

 تهيه گزارش مصور از مراحل مختلف اجرايي المپياد در مدرسه  (7

 طرح ت فراگير و برگزاري با شکوهرساني الزم به منظور مشاركتبليغ و اطالع (8

 نامه ها به تعداد مورد نيازير لوح احکام قهرماني و تقديرتکثتهيه و  (9

و همچنين بازديد  توزيع احکامو مسئولين در مراسم افتتاحيه و  سال دعوت نامه جهت حضور ميهمانانتهيه و ار   (10

 هااز بازي

 اعالم نتايج و برنامه بازي هاي روزانه در مراسم صبحگاه   (11

مساعدت در برگزاري  سازمان ها و نهادهاي ذيربط به منظورجلب مشاركت وپيگيري مکاتبات الزم با مسئولين،    (12

 المپياد

 ه به نام شهداء و چهره هاي ورزشينام گذاري بازي ها و تيم هاي شركت كنند   (13

 ي و نصب در محيط برگزاري بازي هاورزشي و اسالم تربيتي، ،تهيه شعار هاي اخالقي   (14

 المپياد: کميته امور فني 

تربيت بدني مدرسه و در صورت عدم حضور آنها، يکي از افراد عالقمند المپياد بر عهده يکي از دبيران  ور فنيمسئوليت ام

ورزشي مدرسه و ساير افراد عالقمند کاري تشکل هاي دانش آموزي و انجمن هاي بوده و وي با هم ته مدرسهبه انتخاب كمي

 وظايف زير را عهده دار مي شود: 

 برگزاري بازي ها. تنظيم و ترسيم جدول (1

 المپياد به شوراي مدرسه. بررسي و پيشنهاد رشته هاي ورزشي (2

 پيش بيني و تهيه فهرست وسايل و تجهيزات ورزشي مورد نياز. (3

 .ات فني، عمومي و انضباطي بازي هانظارت بر حسن اجراي قوانين و مقرر (4

 .آموزاندانشمکاري انجمن هاي ورزشي با ه تعيين داوران مسابقات مختلف المپياد از بين دانش آموزان خبره (5

همکاري در امور مختلف فني و ورزشي  براي آموزان داوطلبدانش و آموزش برگزاري جلسات توجيهي   (6

 المپياد. 

 ها با رعايت عدالت و تأكيد بر حفظ شئونات مدرسه. تالش در جهت اجراي رقابت  (7

 آموزان و اولياي واجد شرايط.، دانشاكثري از معلمانيد بر استفاده حدتعيين و معرفي داوران داوطلب با تأك (8

 .آموزاندانش ورزشي هاي انجمننظيم و ارايه نتايج فني رقابت ها با همکاري ت (9
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  :کميته امور بهداشتي و ایمني

ك يا اولياي پزش از يا يکي از همکاران مدرسه يا يکي بهداشتي و ايمني المپياد با مراقب سالمت مسئوليت كميته امور

 پيراپزشك به تشخيص مدير مدرسه بوده و با همکاري تشکل هاي دانش آموزي وظايف زير را عهده دارمي باشد:

گواهي معتبر صحت  مندي از توانمندي تخصصي پزشکان فرهنگي و اولياء پزشك جهت صدورتالش براي بهره (1

 كليه دانش آموزان شركت كننده در المپياد، به صورت داوطلبانهسالمت 

فضاهاي  امور بهداشت به منظورحفظ مستمر نظافت اماكن و به همکاري در آموزان داوطلب وعالقمندجذب دانش (2

 ورزشي

 نظارت دقيق بر كيفيت و رعايت نکات ايمني و بهداشت فردي و عمومي در زمان برگزاري المپياد (3

 پيش بيني پزشکيار و جعبه كمك هاي اوليه در زمان بازي ها (4

وزشي با موضوع هشدارهاي ايمني و پيامدهاي مثبت ورزش برسالمت جسمي و روحي دانش آموزان ارايه محتواي آم (5

 بروشور و پالكاردهاي مربوطه توسط كميته فرهنگي به منظور تهيه پوستر،

 تهيه فرم گواهي تاييد سالمت جسماني دانش آموزان شركت كننده در المپياد (6

  نش آموزان شركت كننده در المپياده توسط دابررسي و تأييد گواهي تاييد سالمت ارايه شد (7

 ايمن سازي محوطه اجراي مسابقات و شناسايي و حذف نقاط حادثه خيز و موقعيت هاي خطرزا (8

 
 

 :ورزشي انجمن هاي

-112668 آموزان شمارههاي ورزشي دانشبراساس شيوه نامه تشکيل انجمن ورزشي هايانجمنوليت هر يك از ئمس

يس كميته امورفني هدايت نموده و عهده دار ط به آن رشته ورزشي را زير نظر رئكه امور مربوگردد.تشکيل مي 12/06/97

 وظايف زير مي باشد.

 همکاري با مسئولين كميته هاي مختلف فني، فرهنگي و بهداشتي  (1

 اطالع رساني الزم به تيم ها و ورزشکاران از جدول بازي ها. (2

 .ه گزارشات فني به رئيس كميته امور فني المپيادخويش و اراي ورزشي مربوط به رشته گزاري مسابقاتبر (3

 .انتخاب بهترين نفرات شركت كننده در رشته مربوطه از نظر فني و معرفي ايشان به كميته فني (4

 .تهيه جدول نتايج بازي ها و نصب در تابلو اعالنات با درج نام نفرات و يا تيم هاي صعود كننده (5

  .هاي داوطلب همکاري در برگزاري طرحن جهت عضويت در گروه تشويق و ترغيب دانش آموزا (6

   .معرفي دانش آموزان عالقمند به همکاري داوطلبانه به مسئولين كميته هاي مختلف (7

 .يس كميته امورفني المپيادرئه گزارشات فني به برگزاري رشته ورزشي ذيربط و اراي همکاري در (8

 .اجراي المپيادنظر سنجي از دانش آموزان در خصوص كيفيت  (9

 

 

 



  :ارزشيابي اجراي طرح 

عملکرد هر يك از سطوح تشکيالتي توسط كميته هاي نظارت و ارزيابي كه به همين منظور در حوزه ارزيابي  (1

عملکرد همان سطح تشکيل مي گردد، ازطريق بازديد حضوري و بررسي گزارشات مستند و مصور ارسالي مورد 

 ارزيابي قرار خواهدگرفت.

تر خويش بندي عملکرد سطح پايينت به رتبهبايست نسبرزيابي عملکرد هريك از سطوح تشکيالتي طرح ميواحد ا (2

بندي به عمل آمده را به همراه گزارش نهايي اجراي طرح براي ستاد المپياد سطح اقدام نموده و فهرستي از نتايج رتبه

 بااليي خويش ارسال نمايد. 

 هاي برتر ارزيابي نهايي هر يك از سطوح توسط سطح باالتر مورد تقدير قرار خواهند گرفت.رتبه (3

 

 : تامين منابع مالي اجراي طرح
المپياد در واقع به منظور  لذا برگزاري مسابقات ورزشي بين كالسي در مدارس از پيشينه طوالني برخوردار مي باشد.

پيش بيني محل بنابراين  يل فعاليت ها طراحي شده و به اجرا گذاشته خواهد شد.سازماندهي و استاندارد نمودن اين قب

تامين اعتباري خارج از چارچوب هاي گذشته براي اجراي طرح مذكور ضروري نيست. با اين وجود نکاتي در زمينه 

 به شرح زير ارايه مي گردد:مين منابع مورد نياز تا

عتبارات متمركز سهم معاونت قديرنامه ها، تهيه پرچم ها و... از محل ااعتبارات مورد نياز جهت تبليغ، اهداي ت (1

 بدني و سالمت  وزارت آموزش و پرورش تامين و تخصيص مي يابد.تربيت

 .بهره مندي ازاعتبارات حمايتي از انجمن اولياء و مربيان (2

رد حمايت اولياء از ه رويکتخصصي و اجرايي اولياي دانش آموزان با توجه ب استفاده از كمك هاي مالي، (3

 هاي فوق برنامه فرزندان خويش.فعاليت

بهره مندي از توانمندي و تخصص دانش آموزان و معلمان داوطلب در اركان و مسئوليت هاي مختلف المپياد  (4

 به منظور كاهش هزينه هاي اجرايي طرح مورد تاكيد است.

نهادها و ارگان هاي دولتي، عمومي  جرايي سايراستفاده از ظرفيت هاي مالي و پشتيباني هاي خدماتي، فني و ا (5

 و خصوصي موجب تقويت هرچه بيشتر اين طرح در سطح استان و منطقه خواهد شد.

استفاده از ظرفيت هاي مالي موسسات و نهادهاي اقتصادي، توليدي و فرهنگي در قبال تبليغ نشان و تراكت  (6

 .آنها

 رسه صرفا ويژه المپياد همان سال تحصيلي هزينه خواهد شد.حاصله المپياد زير نظر شوراي مد كمك هايكليه  (7

اهداء هديه از همکاران  جبران خدمات و تذكر: در صورت جذب اعتبار از طرق فوق الذكر، مدير مدرسه با

 برگزاركننده تقدير به عمل خواهد آورد.
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 :اجرایي نکات 
اهميت و اولويت خاصي برخوردار است. المپياد به اجراي صحيح و منطبق بر برنامه آموزشي درس تربيت بدني از  (1

يت بدني عنوان يکي ازبرنامه هاي مکمل درس تربيت بدني تلقي مي شود، كه در ساعاتي غير از زمان درس ترب

) فعاليت فوق برنامه(. به همين سبب، اجراي المپياد به هيچ وجه نبايد خللي در اجراي كيفي درس اجرا مي شود 

 اد نمايد. تربيت بدني ايج

زنگ بازه زماني بين دو كالس درس )تذكر: با مصوبه شوراي مدرسه، برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي در 

 و خارج از ساعت مدرسه قابل اجرا مي باشد.  (تفريح

 مسئوليت اصلي اجراي المپياد ورزشي با مدير مدرسه بوده كه معاون پرورشي و تربيت بدني نيز به عنوان دبير (2

بيش از  اجرايي اين طرح به فعاليت خواهد پرداخت. لذا واگذاري مسئوليت اجراي اين طرح به معلم تربيت بدني،

  آنچه در دستورالعمل ذكر گرديده صحيح نمي باشد.

شايسته است مديران محترم در خصوص اخذ رضايت نامه كتبي از ولي قانوني دانش آموزان، گواهي صحت  (3

 ارت بازي ها و صدور بيمه حوادث دانش آموزي، در طول اجراي المپياد اهتمام نمايند.سالمت معتبر، تکميل ك

ت بدني، مربيان انجمن اولياء، آموزگاران و دبيران تربيبرگزاري كيفي بازي ها، مشاركت فعال مديران محترم،  (4

اجد صالحيت و طلبد. شايسته است ضمن جلب مشاركت فعال اولياي وآموزشگاه را ميپرورشي و معاونين 

 ها همکاري و مساعدت نمايند. دبيران و ساير عوامل اجرايي مدارس در برگزاري اين فعاليت توانمند، آموزگاران،

تقدير و اندمپياد همکاري و مساعدت نمودهاز كليه كساني كه به هر نحو به صورت داوطلبانه در برگزاري ال (5

 آيد. عمل ه قدرداني ب

ويژه قهرمانان ملي كه با ه، از پيشکسوتان و افراد شاخص فرهنگي ورزشي، باختتاميهمراسم و در مراسم افتتاحيه  (6

عمل آيد. پيشنهاد مي شود قهرمانان ملي و شخصيت هاي فرهنگي هآموزان آشنايي و يا نسبت دارند، دعوت بدانش

اي حضور در مراسم مدرسه كه دوران دانش آموزي خويش را در آن مدرسه گذرانده اند، شناسايي و از آنها بر

 خويش دعوت به عمل آيد.

كليه فعاليت هاي اجرايي طرح درفضاي مدرسه و ساعات حضور دانش آموزان انجام شودكه  شودپيشنهاد مي (7

 جاد نمايد.ايمدرسهدر  شادي، شور و نشاط واقعي را

 آموزان واگذار شود. تقسيم وظايف و انجام امور مختلف مربوط به برگزاري بازي ها ترجيحا به دانش  (8

خارج از چارچوب شرح وظايف ات عوامل فني و اجرايي كه در مدير آموزشگاه مي تواند نسبت به جبران خدم (9

 رسمي خويش در اجراي طرح همکاري داشته اند، بر اساس مصوبه شوراي مدرسه اقدام نمايد.

شي معرفي شوند تا اجراي مسابقات آن آموزگاران و دبيران عالقمند مي توانند به عنوان مسئول يك رشته ورز (10

 رشته را   هدايت كنند.

از ظرفيت تشکيالتي تشکل هاي دانش آموزي مانند فرزانگان، اتحاديه انجمن هاي اسالمي، بسيج دانش آموزي  (11

 به نحو مقتضي استفاده شود. .و..

ود كه در آينده اولين حکم پيش بيني سکوي قهرماني براي مراسم توزيع احکام ضروري است. اين امر باعث مي ش (12

و اولين تصوير سکوي قهرماني كليه قهرمانان باشگاه ها و تيم هاي ملي كشور، تصوير دريافت حکم و سکوي 



باعث مي  ايمدرسهباشد. ضمنا تصوير سکوي قهرماني المپياد درون  ايمدرسهقهرماني المپياد هاي ورزشي درون 

و به  براي قهرمانان اين رويداد ثبت و ضبط گردد ايمدرسهزشي درون شود كه همواره خاطره شيرين المپياد ور

 يادگار بماند.

به منظور ايجاد انگيزه و تحسين و تقويت به موقع موفقيت هاي كسب شده در رقابت هاي بين كالسي دانش آموزان  (13

ظيم نمايد كه تيم هاي رشته شركت كننده در المپياد پيشنهاد مي شود، كميته فني، جداول بازي ها را به گونه اي تن

هاي مختلف هر كالس عالوه بر تالش براي كسب مقام در رشته خويش، براي كسب مقام مجموع بازي ها نيز 

پايان بازي  تالش نمايد. بنابراين تهيه جدول امتيازات مجموع رقابت ها براي مشخص نمودن جايگاه هركالس در

مي شود در پايان رقابت هاي هر رشته، مراسم اهداي مدال، احکام هاي المپياد ضروريست. به همين سبب توصيه 

جام قهرماني المپياد به نماينده  ،المپيادتوزيع جوايز و جوايز بر روي سکوي قهرماني برگزار شده و در مراسم 

 كالسي كه باالترين امتيازات را بدست آورده اهدا شود.

گير المپياد ورزشي درون اصلي در مسير اجراي مطلوب و فرا آشيل و يا به عبارت ديگر يکي از تهديداتپاشنه  (14

گردد از هر گونه صرف هزينه هاي سنگين و اضافي به منظور اجراي اين طرح مي باشد. لذا تاكيد مي  ،ايمدرسه

 داري گردد.راف در اين مسير خودهزينه اضافي و اس

المپياد  رقابت هايسب براي برگزاري منا فضاي توسعهمديران مدارس مي توانند از كمك خيرين در جهت  (15

درقالب اختصاص سالن هاي ورزشي، ساخت و تجهيز فضاهاي ورزشي روباز و ايجادكف پوش در داخل مدرسه 

 استفاده نمايند.

ويژه نهادينه شدن و تقويت آموزان نسبت به اهداف برگزاري المپياد ورزشي بهضرورت آموزش و توجيه دانش (16

ها، حترام به قوانين، باال بردن اعتماد به نفس، شناسايي استعدادها و تالش براي شکوفايي آنپذيري، اروح مسئوليت

برد اهداف تربيتي مدرسه، آموزش مشاركت نهادهاي مدني در پيش خانه و مدرسه، ،تقويت ارتباط دو نهاد مقدس

 رقابت سالم، ترويج فرهنگ گذشت و ايثار و ...

ريزي شود كه هيچ تداخلي و خللي در برنامه زنگ نماز و ايي برنامهاد، به گونهدر تمامي مراحل برگزاري المپي (17

-آموزان يا شركت) بديهي است حضور هماهنگ تمامي دانش .وجود نيايداقامه با شکوه نماز جماعت مدرسه به

 كنندگان المپياد در اقامه اين فريضه الهي دراول وقت آثار تربيتي فراواني خواهد داشت(
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  :مـراسم افتتـاحيـه 

ن و دانش آموزان،اعضاء انجمن اولياءومربيان، شخصيت هاي مدعو،كليه معلما مراسم افتتاحيه با حضور مدير مدرسه،

 به ترتيب زير برگزار مي شود:مهر آغاز هفته تربيت بدني  26از  والدين عالقمند و مجريان

 .تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد (1

  .اسالمي ايران توام با زمزمه دسته جمعي و اهتزاز پرچم جمهوري اسالمي ايرانپخش سرود جمهوري  (2

 رژه تيم هاي شركت كننده  و داوران از مقابل جايگاه.  (3

  .وندگان پس از رژه به ترتيب در مقابل جايگاه مي ايستندررژه  (4

 .دقيقه( 5يس ستاد برگزاري المپياد )حداكثر سخنراني مدير مدرسه به عنوان رئ (5

 .عالم آمادگي دانش آموزان براي حضور فعال در مسابقات و اجراي المپياد توسط نماينده دانش آموزانا (6

 پخش سرود المپياد درون مدرسه اي به صورت همخواني كليه دانش آموزان و اهتزاز پرچم المپياد. (7

 قرائت سوگند نامه بازي ها توسط يکي از دانش آموزان نخبه ورزشکار. (8

 )درصورت امکان ( و پايان مراسم اي هنري و يا ورزش دسته جمعياجراي فعاليت ه (9

 

 مـراسم اختتـاميـه:
ن ودانش آموزان، اعضاءانجمن اولياءومربيان، والدين رمدرسه،شخصيت هاي مدعو،كليه معلمامراسم اختتاميه باحضورمدي

 :عالقمند ومجريان به ترتيب زير برگزارمي شود

 تالوت آياتي ازكالم اهلل مجيد (1

 خش سرودجمهوري اسالمي ايرانپ (2

 (دقيقه 5 حداكثر) ارائه گزارش اجرايي بازي هاتوسط مديرمدرسه به عنوان رييس ستاد برگزاري المپياد (3

 ارائه گزارش فني توسط نماينده دانش آموزان  (4

 اجراي برنامه هنري ورزشي توسط دانش آموزان وگروه هاي هنري مدعو (5

 ات وتيم هاي برترمراسم توزيع مدال،احکام وجوائز نفر (6

 اهداء تقديرنامه هاي دست اندركاران و مجريان المپياد (7

 مراسم پايين آوردن پرچم المپياد همراه با اداي احترام  (8

 

 

، تجمل و هزينه گزاف باشد لذا بر سادگي هرچه بيشتر مراسم تذكر: اجراي مراسم افتتاحيه مي بايست به دور از تکلف

 شود. تأكيد مي و اختتاميه افتتاحيه

 



 

 

 

 

 

 

 

 ضمائم :
 

 

 

 

 

 



حكم قهرمانی
 

تحصیل، تهذیب و ورزشي کواته از من بپرسند هک شما از جوان هچ میگر رد یک جملها
 خواهید، خواهم گفت: 

لی())مقام معظم رهبري((    مدظله العا ( 

 

تحصیلی سال ايمدرهسهک ردالمپیاد ورزشی ردون  ...............ه.......... دانش آموز مدرهس ......... شهرستان/منطق .....نظرهب اینکه آاقي/خانم .......

 ند . گرد، لذا هب ردیافت اين حكم مفتخرمیرا احراز نموده اند    ......  شرکت کرده و مقام ................. رد رشته ورزشی.....................

 مهر و امضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

مدری آموزاگشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



   

 همانتقدری

 یارب قوه علی خدمتک جوارحی

 اقي .........جناب آ/سرکارخانم

 با سالم و احترام

)یادواره شهید    ايمدرهسالمپیاد ورزشی ردون شدن بدين وسیله از تالش صاداقهن و همت واالي حضرتعالی رد جهت حمایت از ربانهم اه و فعالیت اهي ورزشی هب منظور ره هچ با شکوهتر ربگزار 

تحصیلی ...........شمسی پور(  
 .عمل می آید سن توهج و مساعدت حضرتعالی امکل تشکر و قدردانی هبتشکر می شود و از ح  سال 

وند متعال موفق و پیروز باشید  . امید است با استعانت ازردگاه خدا

 

..                                    ......مدرییت آموزش و رپورش  شهرستان/منطقه                                                                                                                                                                                  .............رتبیت بدنی شهرستان کارشناس 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوگندانهم

 ايمدرهسداوران المپیاد ورزشی ردون 

 

وندسب    :هک  كنیممی یاد متعهدمی شویم وسوگند ايمدرهساولیاء و شرکت كنندگان رد المپیاد ورزشی ردون  و  رد حضور مسئولين،معلمان، حاناینک همه با هم با تكيه ربخدا

لت  میاصول رفتار نیکو   رد انجام اين امر مهم هک هم نسبت هب انجام وظايف داوري خود  متعهد باشیم و  با  تأسی   ازشخصیت  حضرت علی )ع( اصول حاكم رب المپیاد ورزشی  و هب قوانين و باشد را رعایت كنیم ان عدا

ریم.  ايمدرهسردون  وندا    احترام بگذا  نسبت هب  انجام تمام وظايفمان موفق باشیم. ات  مارا یاري  فرما  !خدا

 

العالمين یارب آمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوگندانهم

 ايمدرهسشرکت كنندگان رد المپیاد ورزشی ردون 

 

 

وندسبحان  :هک  كنیممی یاد وسوگند ين، معلمان و اولیاء خود متعهدمی شویمو  رد حضورمسئول  اینک همه با هم با تكيه ربخدا

ریم.  ايمدرهساصول حاكم رب المپیاد ورزشی ردون  و هب قوانين  می باشد را رعایت كنیم  و متعهد باشیم و اصول رفتار نیکو  رد ورزش  هک همان جوانمردي   نسبت هب انجام وظايف دانش آموزي خود   احترام بگذا

وندا                        ات نسبت هب  انجام تمام وظايفمان موفق باشیم. مارا یاري فرما  !خدا

نالعالمي  یارب آمين



   

 

 کتگواهی شر                                 

 

 

 .............   لغایت ..... ........  اترخي  هک از  ايمدرهس  ردون  ورزشی  المپیاد رد      .............................   جناب آاقيهی می شود :سرکار خانم/ گوا 

ربگزار گردید، هب عنوان      ..........................   استان    ...................     منطقه / انحيه / شهرستان             ............................  مدرهس رد  

 است.شرکت نموده     ...................
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 کارت داوري

 ايمدرسهالمپياد ورزشي درون 
 سال تحصيلي                

 استان .................

 نام و نام خانوادگي........................

 رشته .......................................                       

 مدرسه......................................                

        مهر و امضا                                                                                                      

 مدیر آموزشگاه                                                                                    

محل 

الصاق 

 عكس

 کارت شرکت 

ايمدرسهالمپياد ورزشي درون   
 سال تحصيلي

 استان .................

 نام و نام خانوادگي........................

 رشته .......................................                          

                        مدرسه...................................... 

 مهر و امضا                                                                                                                      

 مدیر آموزشگاه                                                                                                                                                                                                   

محل 

الصاق 

 عكس

 کارت اعضاي کميته هاي

 

 ايمدرسهالمپياد ورزشي درون 
 سال تحصيلي             

 استان .................

............نام و نام خانوادگي.........  

 عضو کميته..............................                       

مهر و امضا                                                                                                                     

مدیر  آموزشگاه                                                                                                                       

 

محل 

الصاق 

 عكس

 کارت داوطلبان

 ايمدرسهالمپياد ورزشي درون 
 سال تحصيلي              

 استان .................

...........نام و نام خانوادگي..........  

 فعاليت داوطلبي..........................             

 مدرسه...................................                           

  امضامهر و                                                                                                                     

مدیر آموزشگاه                                                                                                                

محل 

الصاق 

 عكس



   

 

 

 سمه تعالیاب

 ايمدرهسشرکت رد المپیاد ورزشی ردون  رضایت انهم

  

تحصیلی .. ............ولی دانش آموز  .......اینجانب..............                                                           
تحصیلی         ..........          پاهي       ..................  مقطع 

 ...............       سال 

 ارباز می دارم.  هب عنوان ...................... ايمدرهسرضایت خود را مبنی رب شرکت فرزند خود رد المپیاد ورزشی ردون                                                           

 اترخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 از اجراي طرح المپياد ورزشي درون مدرسه اي منطقه/ شهرستان نظارت  و شاخص هاي ارزیابي

 حات توضي  خير  بلي  زیرمعيارها  معيار  ردیف

1 
 شوراي آموزش و پرورش 

 

   آيا جلسه برگزار شده است؟    
 

  ارائه مصوبات   

2 
ساماندهی و صدور ، تقسیم کار 

 ابالغ مسئوالن

   ارائه نمونه ابالغ    
 

  ارائه مصوبات   

 تشکیل جلسات  3

  آيا جلسه هماهنگی مديران مدارس تشکیل شده است؟   

 

 عاونااان پرورشاای و تربیاات باادنی ماادارس تشااکیل آيااا جلسااه هماااهنگی م

 شده است؟
  

 آيا جلسه هماهنگی با دبیران تربیت بدنی مدارس تشکیل شده است؟   

  آيا كمیته نااظري  جهات هادايت و نتاارت بار حسا  اجارا  و بازدياد و

 بررسی روند اجرای طرح تشکیل شده است؟
  

    ندات ارائه مست  مدارسارسال دستور العمل به  4

    ارائه مستندات  میزان تخصیص اعتبار  5

6 

به کار گیري ظرفیت هاي موجود 

شهرداري ها، شورا یاري ها، شوراي )

معلمان، انجمن اولیا و مربیان، شوراي 

 (  دانش آموزي و...

  ارائه مستندات    

7 
)معرفی پروژه اقدامات رسانه اي 

در صدا و سیما، مصاحبه، پخش 

 غات و...(تیزر، تبلی

 ارائه مستندات    

8 
ابتکارات و خالقیت در اجراي طرح 

 و جلب مشارکت حداکثري  
  مستندات ارائه    

    ارائه مستندات  برگزاري مراسم افتتاحیه طرح  10

11 
برگزاري مسابقات المپیاد و 

 جشنواره هاي مرتبط 
  ارائه مستندات    

    مستنداتارائه   برگزاري مراسم اختتامیه طرح  12

 تعداد  مدارس برگزار کننده طرح   13

     مدارس   تعداد 
 مجموع پسرانه انهدختر

 ابتدايی
متوسطه 

1 

متوسطه 

2 
 ابتدايی

متوسطه 

1 

متوسطه 

2     
      

14 
جمع آوري گزارش عملکرد 

مدارس و تدوین گزارش نهایی 

 منطقه 

  ارائه مستندات    

15 
ضعف و قوت و ارائه  بررسی نقاط

تحلیل در خصوص برنامه هاي اجرا 

 شده

  ارائه مستندات    

16 
صدور تقدیر نامه براي عوامل 

 اجرایی مدارس 
  ارائه مستندات    



   

 

 

 

 طرح المپياد ورزشي درون مدرسه اي نظارت مدارس از اجراي  و ارزیابي
 

 توضيحات   خير  بلي  زیرمعيارها  معيار  ردیف

1 

شوراي مدرسه با موضوع تشکیل 

 المپیاد ورزشی 
 

   آيا جلسه برگزار شده است؟    
 

  ارائه مصوبات   

2 

وظایف و  سازماندهی، تقسیم

ها و ابالغ به ارکان تعیین نقش

  مدرسه
 

   نمونه ابالغارائه   

 
 ارائه مصوبات   

3 
 اجراي دستور العمل 

 
  ارائه مستندات    

4 
  ت و نظارت جلسا مستمرتشکیل

 زمانبندي مطابق  طرحبر پیشرفت 

  

 ارائه مستندات    

5 
  هاي فرا یت  ندي از ظرف بهره م

لب مشههارکت  مدرسههه اي و ج

 سازمان ها و ارگان هاي موجود

  ارائه مستندات    

7 
برنامه ریزي جهت همکاري انجمن 

 اولیا و مربیان مدرسه

  آيا جلسه برگزار شده است؟   
 

   ارائه مصوبات   

8 
والدین و دانش آموزان و توجیه 

 جلب مشارکت آنان

 

  ارائه مستندات    

9 
و نصب پرچم و پوستر  تهیه

 المپیاد و جدول مسابقات 

 

  مستندات  ارائه    

10 
برگزاري مراسم افتتاحیه و 

 اختتامیه  

 

  ارائه مستندات    

11 
برگزاري مسابقات ورزشی و 

 جشنواره هاي مرتبط 

 

 تنداتارائه مس 

  تعداد رشته های ورزشی المپیاد 

  تعداد دانش آموزان شركت كننده  مجموع 

   

    مستندات ارائه   ابتکارات و خالقیت  12

13 

ت تقدیر از برنامه ریزي جه

 همکاران مشارکت کننده در طرح

به اداره آموزش و و معرفی آنان 

 پرورش شهرستان/ منطقه

 

  ارائه مستندات و مصوبات    

 


