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 ورزشیمسابقات ول اجد

 دانش آموزان دختر و پسر سراسر کشور 

  

 2042-2041سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 



.به مناسبت گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی برگزار خواهد شد 2042در بهمن و اسفند ماه سال که رشته های ورزشی  : 2جدول شماره   

 ویژه مقطع تحصیلی دوره دوم متوسطه ) سال تحصیلی 2042-2041(

 

 

 

 

 

 رشته ورزشی ردیف
 متوسطه دوره دوم متوسطه دوره اول ابتدایی

 پسران دختران پسران دختران پسران دختران

       فوتسال 2

       والیبال 1

       بسکتبال 3

       فوتبال 0

       دوومیدانی 5

 

.برگزار خواهد شد 2041زشی که در تابستان رشته های ور:  1جدول شماره   

 ویژه مقطع تحصیلی دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول ) سال تحصیلی 2042-2041(

 

 رشته ورزشی ردیف
دوممتوسطه دوره  متوسطه دوره اول ابتدایی  

 پسران دختران پسران دختران پسران دختران

رپس-دختر و پدر-جشنواره مادر 2        

       ژیمناستیک 1

       فوتسال 3

       والیبال 0

       بسکتبال 5

       شطرنج 6

       هندبال 7

       طناب زنی 8

       بدمینتون 9

       تنیس روی میز 10

       شنا 11

       کشتی آزاد 12

       کشتی فرنگی 13

       ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی 14

د.دوره ابتدایی به صورت جشنواره  در سطوح منطقه / شهرستان ، استان و کشوری برگزار خواهد ش فوق در کلیه مسابقات توجه :  



2042-2041سال تحصیلی  - متوسطه دوره دوم -شرایط سنی و تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقات ورزشی دانش آموزان سراسر کشور :  3جدول شماره   

 جمع کل

 جنسیت نفرات

 رشته ورزشی شرایط سنی
 دوره تحصیلی

 متوسطه دوم

 )دهه فجر(

 بهمن و اسفند

2042 

 دختر پسر ورزشکار مربی سرپرست

 فوتسال 24/24/36الی    22/24/33متولدین  * * 21 2 2 20

24/24/36الی    22/24/33متولدین  * * 21 2 2 20  والیبال 

24/24/36الی   22/24/33متولدین  * * 21 2 2 20  بسکتبال 

24/24/36الی    22/24/33متولدین   * 23 1 2 12  فوتبال 

24/24/36الی    22/24/33متولدین  * * 6 2 2 3  دوومیدانی 

 (می توانند در مسابقات شرکت نمایند نیزدوره تحصیلی متوسطه دوم   11/11/1131لغایت  1/7/1131)دانش آموزان متولدین ماه های   : تبصره

 د.گردبرگزار می  بسیج دانش آموزیبا همکاری فوتسال متوسطه دوم پسران  مسابقات نکته مهم: 

 2042-2041تحصیلی سال  -(ابتدایی دوره دوم)شرایط سنی و تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقات ورزشی دانش آموزان سراسر کشور :  0جدول شما ره 

 جمع کل

 جنسیت نفرات

 رشته ورزشی شرایط سنی

 دوره تحصیلی

ابتدایی دوره 

 دوم

 (2041)تابستان 

 دختر پسر ورزشکار مربی سرپرست

رپس -دختر و پدر -جشنواره مادر 24/24/81الی     22/24/38متولدین  * * 6+6 1 1 11  

24/24/81الی     22/24/38متولدین  * * 6 1 1 3  ژیمناستیک 

24/24/81الی     22/24/38متولدین  * * 5 1 1 7  شطرنج 

24/24/81الی     22/24/38متولدین  * * 11 1 1 11  فوتسال 

24/24/81الی     22/24/38متولدین  * * 3 1 1 11  والیبال 

24/24/81الی     22/24/38متولدین  * * 11 1 1 11  هندبال 

24/24/81الی     22/24/38متولدین  * * 24 2 2 21  بسکتبال 

 توجه : کلیه مسابقات فوق در دوره ابتدایی به صورت جشنواره  در سطوح منطقه / شهرستان ، استان و کشوری برگزار خواهد شد

 .( می توانند در مسابقات شرکت نمایند دوره تحصیلی دوم ابتدایی نیز 11/11/1131لغایت  1/7/1131)دانش آموزان متولدین ماه های   : تبصره

 2042-2041سال تحصیلی   - متوسطه دوره اول -شرایط سنی و تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقات ورزشی دانش آموزان سراسر کشور  : 5جدول شماره 

 جمع کل

 جنسیت نفرات

 رشته ورزشی شرایط سنی

 دوره تحصیلی

 متوسطه اول

 (2041)تابستان 

 دختر پسر ورزشکار مربی سرپرست

 هندبال 24/24/38الی     22/24/36متولدین  * * 21 2 2 20

 بدمینتون 24/24/38الی     22/24/36متولدین  * * 5 2 2 7

24/24/38الی     22/24/36متولدین  * * 5 2 2 7  تنیس روی میز 

38الی  33متولدین   * * 6 2 2 3  شنا 

24/24/38الی     22/24/36متولدین  *  5 2 2 7  طناب زنی  

24/24/38الی     22/24/36متولدین   * 24 1 2 23  کشتی آزاد 

24/24/38الی     22/24/36متولدین   * 24 1 2 23  کشتی فرنگی 

24/24/38الی     22/24/36متولدین   * 21 2 2 20  ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی 

 

   می توانند در مسابقات شرکت نمایند. نیز دوره تحصیلی اول متوسطه  11/11/1136لغایت  1/7/1136دانش آموزان متولدین ماه های   تبصره:

 



.برگزار خواهد شد 2041رشته های ورزشی که در تابستان  : 6جدول شماره   

  مقطع تحصیلی دوره اول و دوم متوسطه – ویژه مدارس استعدادهای درخشان )سمپاد(- سال تحصیلی 2042-2041

 مدارس استعدادهای درخشان)سمپاد ( – تابستان 2041

اد(دانش آموزان استعدادهای درخشان)سمپشرایط سنی و تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقات ورزشی :  7جدول شماره   

2042-2041سال تحصیلی   -اول متوسطه دوره  

 جمع کل

 جنسیت نفرات

 رشته ورزشی شرایط سنی

 دوره  تحصیلی 

 متوسطه اول

 )سمپاد(

 دختر پسر ورزشکار مربی سرپرست

32/6/38الی     2/7/36متولدین   * 21 2 2 20  فوتسال  

32/6/38الی     2/7/36متولدین  * * 5 2 2 7  شطرنج 

32/6/38الی     2/7/36متولدین  * * 5 2 2 7  تنیس روی میز 

32/6/38الی     2/7/36متولدین  *  21 2 2 20  والیبال 

اد(دانش آموزان استعدادهای درخشان)سمپشرایط سنی و تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقات ورزشی :  3جدول شماره   

2042-2041سال تحصیلی  -دوم متوسطه   دوره  

 جمع کل

 جنسیت نفرات

 رشته ورزشی شرایط سنی

 دوره  تحصیلی 

 دوممتوسطه 

 )سمپاد(

 دختر پسر ورزشکار مربی سرپرست

32/6/36الی     2/7/33متولدین   * 21 2 2 20  فوتسال  

7 2 2 5 * * 
 شطرنج 32/6/36الی     2/7/33متولدین 

 تنیس روی میز 32/6/36الی     2/7/33متولدین  * * 5 2 2 7

 والیبال 32/6/36الی     2/7/33متولدین  *  21 2 2 20

 

 رشته ورزشی ردیف
متوسطه دوره اول ابتدایی متوسطه دوره دوم   

 پسران دختران پسران دختران پسران دختران

         فوتسال 2

         والیبال 1

   شطرنج 3
        

   تنیس روی میز 0
        



 شرایط سنی و تعداد نفرات شرکت کننده در مسابقات ورزشی :  8جدول شماره 

 )استثنایی( دانش آموزان شرایط خاص

 2042-2041سال تحصیلی   -سراسر کشور  

 جنسیت سنی محدوده رشته ورزشی گروه
 از هر استان  عوامل تیم

 جمع
 سرپرست

 مربی دستیار/دونده همراه ورزشکار **

با 

آسیب 

 شنوایی

 5 2 - 0 دختر 18/21/37الی2/2/31 روی میزتنیس

1 

 36،37،33،38 آمادگی جسمانی
 5 2 - 0 دختر

 5 2 - 0 پسر

 22 2 - 24 پسر 18/21/37الی2/2/31 فوتسال

 18/21/37الی2/2/31 دو ومیدانی
 7 2 - 6 دختر

 7 2 - 6 پسر

با 

آسیب 

 بینایی

 شطرنج

 18/21/37الی2/2/31

 5 2 - 0 دختر

1 

 5 2 - 0 پسر

 گلبال
 7 2 - 6 دختر

 7 2 - 6 پسر

 دو و میدانی***
 8 2 *1 6 دختر

 8 2 *1 6 پسر

-با کم

توانی 

 ذهنی

 دو و میدانی

 )سندرم دان(
 18/21/37الی2/2/32

 5 2 *2 3 دختر

1 

 5 2 *2 3 پسر

 18/21/36الی2/34/ گوی رانی
 5 2 *2 3 دختر

 5 2 *2 3 پسر

 18/21/36الی2/2/32 دو و میدانی
 7 2 - 6 دختر

 7 2 - 6 پسر

 5 2 - 0 دختر 18/21/36الی2/2/32 روی میزتنیس

 22 2 - 24 پسر 18/21/36الی2/2/32 فوتسال

 جسمی

 حرکتی

 شطرنج

 18/21/33الی2/2/31

 5 2 *1 3 دختر

1 

 5 2 *1 3 پسر

 بوچیا
 3 2 *3 0 دختر

 3 2 *3 0 پسر

 دو و میدانی
 0 2 *2 1 دختر

 0 2 *2 1 پسر

 دو و میدانی نابینایان در هنگام مسابقه b1بوچیا و  bc3و bc1آموز کالس * به عنوان دستیار و دونده همراه جهت همراهی با دانش

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

(  B3وB2( دو نفرر و کرالس   B1ورزمراار در دو کرالس    6***در دو ومیدانی با آسیب بینایی تعداد نفرات هرر تریم مرام     

 نفرمی بامد.4

 می بامد  ذی (01برش استانی جهت اعالم آمادگی مسابقات دانش آموزان با مرایط خاص  استثنایی( بر اساس جدول مماره 

 



  حداقل سهمیه دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات ورزشی کشوری(24جدول شماره )

 دانش آموزان شرایط خاص)استثنایی(

 2041به تفکیک استان/سال 

 /نفر)دختر و پسر(دانش آموز استان

 245 آذربایجان  شرقی

 67 آذربایجان غربی

 02 اردبیل

 223 اصفهان

 60 البرز

 33 ایالم

 38 بوشهر

 234 تهران

 33 چهارمحال  وبختیاری

 00 خراسان جنوبی

 233 خراسان رضوی

 02 خراسان شمالی

 244 خوزستان

 30 زنجان

 36 سمنان

 58 سیستان  وبلوچستان

 32 شهرستانهای تهران

 225 فارس

 04 قزوین

 00 قم

 00 کردستان

 35 کرمان

 02 کرمانشاه

 38 کهگیلویه  وبویراحمد

 53 گلستان

 57 گیالن

 50 لرستان

 75 مازندران

 35 مرکزی

 64 هرمزگان

 05 همدان

 04 یزد

 1444 جمع



  1111-1111دانش آموزان دختر و پسر سراسر کشور در سال تحصیلی  ورزشیبرگزاری مسابقات کات مهم در ن

 : شرایط سنی  -0

 دانش آموزان متولدین  دایی( ودوره تحصیلی دوم ابت 01/01/0831لغایت  0/7/0831 دانش آموزان متولدین ماه های   2-2

 0/7/0838دوره تحصیلی اول متوسطه( و  دانش آموزان متولدین ماه های   01/01/0836لغایت  0/7/0836های ماه 

ن منطقه/مهرستان،استا حق مرکت در کلیه مسابقات سطوح ناحیه/ هم دوره تحصیلی متوسطه دوم( 01/01/0838لغایت 

 . ند دامتو کشور( را خواه

مرایط سنی دانش آموزان جهت اعزام به مسابقات بین المللی بر اساس تقویم میالدی خواهد بود و دانش آموزان    2-1

این دستورالعم  خواهد   5و  4و 8جهت انتخاب و اعزام به این مسابقات بر اساس مرایط سنی مندرج در جداول مماره 

 بود.

 رده سنی و دوره تحصیلی  3الی  0دانش آموزی جداول  دانش آموزان در مسابقات ورزمیامی مالک حضور تم 2-3

 مام  این بند نمی گردد( 1می بامد. جدول مماره 

که می بایست توسط کارمناس  سمپاد( می بامد  ط به دانش آموزان استعدادهای درخشانمربو 3و  7، 6جداول مماره  2-0

  نسبت به اعالم آمادگی اقدام نماید.بررسی و  در حوزه سمپاد ،  مربوطه 

در  مربوط به دانش آموزان نیازهای خاص استثنایی(می بامد که می بایست توسط کارمناس مربوطه  1جدول مماره  2-5

 بررسی و نسبت به اعالم آمادگی اقدام نماید. حوزه استتثنایی ، 

 –مهری، روستایی و عشایر  ،ن مدارس عادیتمامی دانش آموزان ثبت نام مده در سامانه سیدا اعم از دانش آموزا 2-6

و دانش آموزان عضو بسیج ، به مرط رعایت مرایط سنی و دوره  دانش آموزان مدارس استعداهای درخشان سمپاد(

را  0410-0411، حق ثبت نام و مرکت در مسابقات ورزمی سال تحصیلی  5و  4، 8تحصیلی مندرج در جداول مماره 

 می بامند.دارا 

 ، می بایست از طرفمی بامد تمامی اعالم آمادگی ها پس از تایید نهایی توسط کارمناس مربوطه حوزه  ذکرزم به ال 2-7

 آموزی استان در تاریخ مقرر به فدارسیون دانش آموزی ارسال گردد.هیات ورزمی دانش
رات آن که در این بخشنامه توصیه می گردد استان ها در اعزام تیم های ورزمی به دستورالعم  فنی که به ضوابط و مقر -1

 اماره مده است ،توجه دامته بامند. 

 رده سنی و دوره تحصیلی می بامد.    ،  کانون منتخب ،استان منتخبمالک برگزاری مسابقات در رمته های  -8

حداکثر در دو رمته تیمی و دو رمته انفردای و در  مهرستان /منطقهناحیه /  هر دانش آموز می تواند در مسابقات سطح -4

 یک رمته انفرادی مرکت نماید. ، در یک رمته تیمی وکشوری واستان سطوح 

نسبت سیدا  مهرستان، استان و کشوری می بایست از طریق سامانه منطقه/ ح ناحیه/یم های مرکت کننده در مسابقات سطت -5

 .اقدام نمایندهای ورزمی  به ثبت نام اعضای تیم



عاس دانش آموزان مرکت کننده در مسابقات ناحیه/ منطقه / مهرستان، استان و کشور می بایست قب  از برگزاری  -6

همچنین عاس مربی و سرپرست در سامانه  سیداسابقات جهت صدور کارت مرکت در مسابقه توسط مدیر مدرسه در سامانه م

 فناوری بارگذاری مود. اداره همگام توسط مدیر مدرسه یا حوزه

 صادر گردیده بامد. سیداگواهی تحصیلی دانش آموزان می بایست دارای عاس اسان مده ، بارکد و از طریق سامانه  -3

مالک پذیرش استان ها در مسابقات کشوری منوط به برگزاری جشنواره ورزمی مقطع ابتدایی ومسابقات متوسطه در سطوح  -1

 مهرستان و ارائه گزارش های مربوطه به فدراسیون ورزش دانش آموزی خواهد بود.منطقه/ ناحیه / مدرسه و 

کلیه عوام  فنی و اجرایی اعزامی به مسابقات مام  مربیان، سرپرستان و داوران باید از کارکنان رسمی یا پیمانی وزارت -01

در تمامی مراح   در استان مربوطه بامند . استفاده از نیروی آزاد 0410-0411آموزش و پرورش و ماغ  در سال تحصیلی 

 داور( سرپرست/  بعنوان مربی/ ممنوع می بامد. مهرستان/ استان و کشور ناحیه/ برگزاری مسابقات ورزمی منطقه/

 استفاده از مربیان نیروی آزاد مدارس غیرانتفاعی منوط به رعایت دستورالعم  های مربوطه و اخذ مجوز از معاونت  :تبصره

   (فقط برای مدارس غیردولتی )  می بامد.و تاییدیه حراست اداره ک   تربیت بدنی و سالمت استان 

مورخ  07106/841یا موقت( که بر اساس نامه مماره دانش آموزان اتباع خارجی دارای اقامت مجاز  کارت اقامت دائم   -00

در مدارس رسمی روزانه به صورت قانونی ثبت نام نموده بامند  "مرکز امور بین المل  و مدارس خارج از کشور" 01/5/0814

 درصورت احراز مرایط مورد نیاز می توانند در کلیه سطوح مسابقات تا مرحله کشور مرکت نمایند.

بازیان اتباع خارجی  استفاده نمایند منوط به ایناه این بازیانان کارت اقامت موقت یا دائم  1تیم ها می توانند حداکثراز   -01

 بامند. سیدادار اسان مده و دارای گواهی  امتغال به تحصی   عاسکرده دامته و همچنین در مدارس ثبت نام 

 استفاده نموده اند ، پایه تحصیلی دانش آموز می بامد.مالک مرکت دانش آموزانی که از جهش تحصیلی  -08

 1 جدول مماره مالک مرکت دانش آموزانی که در مرایط بازمانده از تحصی  قرار دارند ، سن دانش آموز می بامد.  -04

 مام  این بند نمی بامد(.

 کت نمایند.در مسابقات مرنمی توانند دانش آموزان مدارس بزرگسال مبانه( و از راه دور   -05

 رده سنی و دوره تحصیلیرعایت   3الی  0دانش آموزی جداول  امی دانش آموزان در مسابقات ورزمیمالک حضور تم -06

 مام  این بند نمی گردد( 1می بامد. جدول مماره  توأمان 

 

 

 

 

 

 فدراسیون ورزش دانش آموزی
 

 

 

 

 


