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 1806258401کد خدمت:  

مسابقه يا پيشتازي يكي از ويژگي هاي انسان است كه نوع ورزش ي آن از دوره نوجواني تا ميان سالي داراي    مقدمه :

ورزش ي پاسخي است  اهميت تربيتي، رواني جسمي و اخالقي است كه در تكوين و تعالي شخصيت فرد مؤثر است. مسابقه 

ت برتري جويي انسان، فضايي است براي فوران قواي بالندگي انسان و فرصتي است براي شكوفائي، انگيزه جويي ال به تماي

خره بهره گيري از ده ها مزاياي ديگر. براي  ل براي تحرك بيشتر، اجتماعي شدن، ارج گذاري به فعاليت هاي ورزش ي و با

متعبهره  مزاياي  از  و ل دد مسابقات ورزش ي  مند شدن  و قوانين دقيق  برطبق ضوابط  نظم،  كمال  در  آنها  كه  است  زم 

 .مشخص برگزار شوند

 . به منظور ارتقاي خدمات با كيفيت و افزايش سطح رضايتمندي دانشجويان اين توافقنامه منعقد مي گردد هدف :

 مسئولیت : 

مربي، داور و غيره مؤظف به رعايت مقررات اردو و مسابقات  كليه ورزشكاران و همراهان اعم از سرپرست، مربي، كمك  

مي باشند و مسئوليت كامل نظم و رفتار دانشجويان هر دانشگاه/دانشكده در طول مسابقات و اردو به عهده سرپرست  

د  تيم و سرپرست كل تيم هاي ورزش ي دانشگاه مي باشد. در صورت عدم رعايت مقررات اردويي و يا ساير تخلفات موار 

 .در كميته انضباطي مسابقات مطرح و درخصوص مجازات هاي مربوطه تصميم گيري خواهد شد

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : 

شخص ي كه بر اساس مقررات آموزش ي دانشگاه جهت تحصيل پذيرفته شده است    :تعهدات دستگاه اجرایی  - الف

تاييد ساختا نامبرده مورد  به تحصيل  اشتغال  از  و  تواند  باشد دانشجو محسوب مي شود كه مي  ر آموزش ي دانشگاه 

 .امكانات رفاهي از جمله خدمات حوزه مديريت تربيت بدني طبق سنوات تعيين شده استفاده نمايد

ثبت نام و تكميل فرم هاي تربيت بدني در زمان ثبت نام توسط دانشجو طبق اعالم و    :تعهدات خدمت گیرنده  -ب

توسط مديريت تربيت بدني بايد انجام گردد و در زمان هاي مشخص شده دانشجو موظف به شركت در  اطالع رساني  

ورود و خروج، رعايت  )دانشجويان موظفند به كليه مقررات عمومي حاكم بر مسابقات   .مسابقات و ساير موارد مي باشد 

پايبند باشند و در صورت تخطي    (....  نظم، رعايت پوشش دانشجويي، حفظ اموال و بيت املال، عدم مصرف دخانيات و

در حال حاضر دانشگاه فقط در سطح دانشجويي و پرسنلي   .برابر قانون و مقررات با فرد خاطي برخورد خواهد شد

 . خدمات رساني مي نمايد و با هيچ ارگان دولتي يا خصوص ي همكاري ندارد

 



 هزینه ها و پرداخت ها :

طبق   ....و  ( رو باز و بسته)ريت تربيت بدني از جمله استخر، سالن هاي ورزش ي  شرايط استفاده از امكانات رفاهي مدي

اطالع رساني قبلي و مشخص شدن هزينه ها مي باشد و دانشجويان و پرسنل موظفندكه كليه موارد را رعايت نمايند. در  

رساني كه در اين خصوص  خصوص حضور در مسابقات هم طبق آيين نامه ارسالي از وزارتخانه و نهاد هاي رسمي اطالع 

 .دانشگاه به عنوان مرجع ذي صالح تصميم گيري مي نمايد

 

 دوره عملکرد : 

  ( از لحاظ آموزش ي و سنوات دانشجو محسوب مي شوند)دانشگاه موظف است خدمات رفاهي را به كليه دانشجويان  

و   شده  مشخص  زمان  در  شرايط  احراز  طبق  توانند  مي  نيز  دانشجويان  دهد.  هاي  ارائه  تعرفه  طبق  هزينه  پرداخت 

 .مشخص شده توسط دانشگاه از امكانات ورزش ي استفاده نمايند

اين خدمت با ارائه كليه خدمات و امكانات ورزش ي موجود در دانشگاه به دانشجويان متقاض ي    خاتمه توافقنامه :

 .استفاده از خدمات ورزش ي خاتمه مي يابد
 

 


