
 دانشگاه و موسسه آموزش عالي شوراي تربيت بدني و ورزشآئين نامه تشكيل 

************************************ 

 : 1ماده 

آئين نامه  "اساسنامه شوراي عالي تربيت بدني  و ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور  4ماده در اجراي 

به منظور سياستگذاري ،برنامه ريزي و ايجاد  "وسسه آموزش عالي تشكيل شوراي تربيت بدني و ورزش دانشگاه و م

 هماهنگي در ورزش دانشگاه تشكيل مي گردد.

 : اعضاي شورا2ماده 

 رئيس دانشگاه )رئيس شورا( -1

 معاون اداري و مالي -2

 ماون دانشجويي و فرهنگي -3

 معاون عمراني -4

 رئيس دانشكده يا گروه تربيت بدني -5

 )دبير(مدير كل تربيت بدني دانشگاه  -6

 يك نفر از متخصصين تربيت بدني به پيشنهاد رئيس تربيت بدني دانشگاه -7

يك نفر از روساي انجمنهاي ورزشي تخصصي برادران و يك نفر از روساي انجمنهاي ورزشي  -8

 تخصصي خواهران دانشگاه بنا به انتخاب روساي انجمنهاي ورزشي تخصصي

 وابگاه برادران و يك نفر از انجمنهاي ورزشييك نفر از انجمهاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خ -9

 دانشكده و خوابگاه خواهران بنا به انتخاب روساي انجمنهاي ورزشي دانشجويي

و روساي تربيت بدني ساير ارگانها و نهادها براي ين ص: در صورت لزوم از مسئوالن و متخص1تبصره 

 د شد مساعدت در امور ورزش دانشجويان براي جلسات شورا دعوت خواه

: با توجه به تفاوت ساختار تشكيالتي دانشگاهها ، چنانچه در سازمان هر دانشگاه ،برخي از 2تبصره 

عناوين فوق عينا وجود نداشته باشد ،عناوين اعضاي شوراي آن دانشگاه با توجه به شرح وظايف و 

 اختيارات واحدهاي مشابه تعيين شود .



 : 3ماده 

ل تحصيلي تشكيل و جلسات فوق العاده در صورت ضرورت با پيشنهاد جلسات عادي شورا قبل از هر سا

 دبير و تائيد شورا ترجيحا قبل از شروع سال مالي تشكيل خواهد شد .

 : جلسات با دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و راي اكثريت اعضاي حاضر مالك خواهد بود 1تبصره 

 : 4ماده 

 انشگاه مي باشد تشكيالت زير وابسته به شوراي تربيت بدني د

 الف ( انجمنهاي ورزشي تخصصي دانشگاه 

 ب ( انجمنهاي ورزشي دانشجويي دانشكده ها و خوابگاهها 

 ج( دبيرخانه شوراي ورزش دانشگاه 

 شوراي مركزي انجمنهاي ورزشي تخصصيد ( 

 شوراي مركزي انجمنهاي ورزشي دانشجوييه( 

 : وظايف شورا5ماده 

 الف ( تهيه و تصويت طرح جامع تربيت بدني و ورزش دانشگاه 

ب ( ايجاد زمينه براي اجراي برنامه هاي مصوب شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاهها و موسسات 

 آموزش عالي كشور

 ات شوراايجاد هماهنگي در بخشهاي مختلف دانشگاه در راستاي اجراي مصوبج (

د( پيش بيني و تصويب طرحها و برنامه ها از قبيل تقويم فعاليتهاي درون دانشگاهي و بين دانشگاهي و 

 سراسري و پيش بيني بودجه مورد نياز

 ه( حمايت ويژه از تعميم و گسترش فعاليتهاي ورزش دختران دانشجو

 بدني و ورزش كشور و( ايجاد زمينه الزم براي مشاركت دانشگاهيان در علمي كردن تربيت

 ز( ايجاد زمينه گسترش ورزش همگاني در دانشگاه و فعاليتهاي درون دانشگاهي

ح ( ارزيابي نحوه عملكرد يكساله تربيت بدني دانشگاه و ارائه آن به شوراي عالي تربيت بدني و ورزش 

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور



 : دبيرخانه شورا 6ماده 

 داره تربيت بدني دانشگاه تشكيل مي شود وظايف آن عبارتست از:دبيرخانه شورا و ا

 الف( پيگيري مصوبات شورا

 اجراي تقويم ورزشي دانشگاهب (

 ج( تقويت وگسترش انجمنهاي ورزشي به مظور توسعه مشاركت دانشگاهيان در امور ورزش دانشگاه

 گي معاون امور دانشجويي و فرهنگيد( تنظيم دستور جلسه آتي شورا با همفكري افراد صاحبنظر و هماهن

 توجه به گسترش ورزش درون دانشگاهي ،دانشكده اي و خوابگاهيه(

 "انجمنهاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه "و( فراهم نمودن زمينه انتخابات 

 وباتز( ارائه گزارش به شورا در خصوص اجراي مصوبات شورا و احتماال تبين داليل عدم اجراي برخي از مص

 :7ماده 

تبصره در هفتمين شوراي عالي تربيت بدني و ورزش به تصويب رسيد و در تاريخ  3ماده و 7اين آئيننامه در 

 توسط وزير علوم ،تحقيقات وفناوري براي اجرا به دانشگاههاي كشور ابالغ گرديد. 18/8/79

  

 


