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 مقدمه :

 
ازجمله اهداف نظام آموزش و پرورش كشور ، تربيت نسلي شاداب و با نشاط مي باشد كه در كنار فراگيري علوم مختلف،               

از سالمتي، تحرك و پويايي الزم برخوردار باشند. مدارس كشور بعنوان اصلي ترين پايگاه تعليم وتربيت، مورد توجه مديران  
 وزش و پرورش بوده و در كانون توجه  برنامه ريزان و طراحان تعليم و تربيت قرار دارد. آم

معاونت تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش نظر دارد در راستاي عملياتي نمودن سند تحول بنيادين نظام آموزش 
جتماعي دانش آموزان )مدارس دولتي، غير و پرورش و تمركز بر ساحت هاي تربيتي زيستي و بدني و همچنين اخالقي و ا

دولتي، شاهد، استعدادهاي درخشان و استثنايي، مدارس خارج كشور، تطبيقي( و با عنايت به ضرورت تحقق عدالت آموزشي 
به برگزاري  1،-، و1،-2،،2-2پرورش از جمله و موجود در سند تحول بنيادين آموزشاساس راهكارهاي  بر و پرورشي و

 عنوان اصلي ترين وه هاي ورزشي درون مدرسه اي مبادرت نمايد و اين مهم را با استفاده از ظرفيت عظيم مدارس بالمپياد 
ان آموزان، اولياء و ساير سازمهمه جانبه مديران، معلمان، دانش تاثيرگذارترين كانون حضور دانش آموزان و همچنين مشاركت

 نمايد.هاي مرتبط، حركت گسترده سال گذشته نهادينه 

      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.

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

ين، انجمن اولياء و معلمان مشهود از جمله مديران، معاونمدارس( مشاركت تمامي دست اندركاران محيط هاي آموزشي )
مي مثبت هاي اين عزيزان، گااست. تا باتكيه بر توانمندي ايشان و با ايجاد نهضت داوطلبي و بهره مندي از تخصص ها و مهارت

 و تاثيرگذار در تامين سالمتي و داشتن  نسلي پويا، شاداب و بانشاط در ميهن ايران اسالمي برداشته باشيم؛ انشاءاهلل.

 

 
  معاونت تربیت بدنی وسالمت

 دفتر تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی
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ها ازيمي شود، عبارتست از برگزاري باي كه در اين شيوه نامه به اختصار المپياد ناميده المپياد ورزشي درون مدرسه تعريف:

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

ه هاي خاص به مرحله اجراگذاشتتوجه به عاليق دانش آموزان و امكانات مدرسه، ويژگي ها و شرايط اقليمي منطقه و مناسبت

 مي شود.

 رويکردها:

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

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

 پرورش

 اخالق محور نمودن فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش مدارس و تقويت هويت ملي اسالمي دانش آموزان  (2

 تعميم و فراگير نمودن فعاليت هاي تربيت بدني ورزش مدارس (1

 موزشي مدارس و كيفيت محور نمودن فعاليت هارضايت بخش نمودن فعاليت ها و جذاب و پرنشاط نمودن فضاهاي آ (5

 اهداف اختصاصی:

 توسعه و ارتقاي آمادگي جسماني و مهارت هاي ورزشي (،

 ارتقاء سطح سالمت جسمي و رواني دانش آموزان (2

 كمك به انس بيشتر دانش آموزان با فعاليت هاي ورزش همگاني و قهرماني (2

 موزانكمك به شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي دانش آ (1

 اهداف عمومی:

 راه اندازي نهضت داوطلبي در تربيت بدني و ورزش دانش آموزي كشور (،

 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 (2

 ول ورزش جوانمردانه، آموزه هاي پهلواني و منش اخالقي ورزش در بين شركت كنندگانترويج اص (1

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

، توسعه ليت پذيري، ايجاد كار تيميكمك به پرورش منابع انساني آينده كشور از طريق ترويج مشاركت جويي و مسئو (1

 مهارت هاي ارتباطي، راهبري و هدايت آنان
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 محتوي و رشته هاي ورزشی)پیشنهادي(المپیاددرون مدرسه اي)ابتدايی و متوسطه (

 
زشي توسط شوراي مدرسه         تضيات مدارس، امكانات موجود وعالئق دانش آموزان، رشته هاي ور: با توجه به مق،* تذكر

 انتخاب مي شوند.
 : انتخاب و اجراي ورزش هاي بومي محلي جذاب استان ها در برنامه ي المپياد توصيه مي شود.2*تذكر
تري مهارت هاي ورزشي پايينژه دانش آموزاني كه از : به منظور باال بردن هرچه بيشتر مشاركت دانش آموزان، به وي2*تذكر

براي شركت در بازي هاي ورزشي گروهي برخوردارند و نيز اجراي اين طرح در مدارسي كه از امكانات ورزشي مناسب 
شاركت مبراي برگزاري رقابت ها به شكل معمول برخوردار نيستند، كميته فني المپياد مدرسه مي تواند به منظور افزايش ميزان 

، مچ اندازي، حلقه بسكتبال)مانند: طناب كشي، پرتاب توپ به .نسبت به طراحي و اجراي الگوهاي ورزشي ساده مباردت نمايد
 هاي حياط پويا و ...(فعاليت
ت به دور از رقاب و مي بايست بيشتر به صورت تفريحي )بازي گونه( اول دوره : مسابقات پايه هاي اول تا سوم ابتدايي1*تذكر
 .باشد شديد

 اساس رب آموزان دانش تا شود انديشيده تدابيري داوطلبانه؛ همكاري با ورزشي هايفعاليت انجام لزوم به توجه : با5* تذكر
 هتج. يابند حضور آموزشگاه محل در( پدر و پسر مادر، و دختر)  خود والدين همراه به داوطلبانه صورت به و رغبت و ميل

 محيطي دبتوان كه خانواده با ورزش جشنواره قالب در مختلف بدني هاي فعاليت اجراي و طراحي مه،برنا اهداف به دستيابي
 و رانپس -مادران و دختران) والدين و آموزان دانش براي شده بيني پيش ساعات در مدرسه فضاي در را فعال و رقابتي شاد،

 نمايند. فراهم( پدران

  

 دوره تحصيلي

 محتوي و رشته هاي ورزشي

بازیهاي دبستاني و 

رشته هاي برنامه 

 درسي تربيت بدني

بازیهاي پرورشي و 

 بومي محلي
رشته هاي ورزشي 

 آموزشگاهي

بازي هاي حياط 

 پویا

(21/50/39- 

93293) 

با خانوادهورزش   

 ابتدايي

   ـ   پايه هاي اول تا سوم دوره اول

دوره 

 دوم
     پايه هاي چهارم تا ششم

 

 متوسطه
دوره اول 

 و دوم
  ـ   ـ پايه هاي هفتم تا دوازدهم
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 نمودار تشکیالتی المپیاد 

شوراي عالي آموزش  372تشكيالت المپياد متكي بر سطوح مختلف شوراي مركزي ورزش مدارس )مصوب جلسه ساختار و 
( است به نحوي كه شوراي ورزش مدارس كشور، شوراي ورزش مدارس 2/2/22،ـ  11573و پرورش منضم به بخشنامه شماره 

مدرسه با همكاري شوراهاي پشتيباني و  استان، شواري ورزش مدارس منطقه، شوراي مدرسه و تشكل هاي دانش آموزي
 گذارند. ر هدايت و به مرحله اجرا ميحمايتي در سطوح مختلف جريان برگزاري المپياد را با شرح وظايف زي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2/61/27،-2113،،آموزان به شمارهن هاي ورزشي دانشدستورالعمل تشكيل انجمبايست به استناد  تذكر: انجمن هاي ورزشي مدارس مي

       .تشكيل گردد

                             

 ( اعضاء و وظایف  ستاد عالي تشکيالتي2

 مسئولين بلند پايه كشوري زير تشكيل مي شود و هدفشخصيت ها و اين ستاد به رياست وزير آموزش و پرورش و با حضور 

هاي تربيتي و ورزشي مي باشد و در ضمن راهكارهاي الزم را به منظورتسهيل كالن و تعميق و تحقق هدف آن ارايه راهبرد هاي

ن آتگاه ها ارايه داده تا اجراي ملي اجراي طرح در سطح ملي و بهره مندي المپياد از ظرفيت ها، امكانات و توانمندي ساير دس

 براي مجريان را تسهيل نمايند.

 يس ستاد(ش )رئوزير آموزش و پرور -

     وزير كشور -

 کميته ملي برگزاري المپياد

 )شوراي مرکزي ورزش مدارس کشور(

 کميته استاني برگزاري المپياد

 )شوراي ورزش مدارس استان(

 کميته منطقه اي برگزاري المپياد

 )شوراي ورزش مدارس منطقه/شهرستان(

 کميته مدرسه اي برگزاري المپياد

 )شوراي مدرسه(

 كميته امور بهداشتي و ايمني كميته امور فني كميته امور فرهنگي

 ستاد عالي تشکيالتي  

 المپياد ورزشي درون مدرسه اي

 ستاد سياست گذاري مرکزي

 المپياد ورزشي درون مدرسه اي

 ستاد آموزش و پرورش استان

 راي حمایتي و پشتيباني استان()شو

 ستاد آموزش و پرورش منطقه

 )شوراي حمایتي و پشتيباني منطقه(

 دبير اجرایي المپياد

 )معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه(

ورزشي رشته هاي مختلف  انجمن هاي
   دانش آموزان

 شوراي دانش آموزي
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 وزير ارتباطات و فناوري اطالعات -

    وزير ورزش و جوانان -

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي -

  وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي -

 سازمان صدا وسيما رئيس -

 شوراي عالي استان ها رئيس -

     شهردار تهران -

    مديرعامل بانك سرمايه -

    ته ملي المپيككميرئيس  -

 كميته ملي پارالمپيك رئيس -

 دبير شوراي عالي آموزش و پرورش -

 رئيس سازمان بسيج دانش آموزي -

  قائم مقام رئيس سازمان دانش آموزي  -

  رئيس خبرگزاري پانا -

 معاون ورزش هاي همگاني وزارت ورزش و جوانان -

  نانمعاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوا -

  معاون اجتماعي وزرات كشور -

 معاون وزير و رئيس سازمان استعدادهاي درخشان -

 معاون وزير و رئيس سازمان كودكان استثنايي -

 يس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور     رئ -

 معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش)دبير شورا( -

 موزش و پرورشمعاون آموزش ابتدايي وزارت آ -

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش -

 معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش -

 معاون مشاركت هاومدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش -

 وزارت آموزش و پرورش و روابط عمومي مركز اطالع رساني رئيس -

 رئيس مركز حراست-

 سخگويي به شكاياتمديركل ارزيابي و عملكرد و پا -

 مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان -

 مديركل دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي -

 مديركل آموزش و پرورش شهر تهران -

 مديركل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران -
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 رئيس فدراسيون ورزش دانش آموزي -

    فدراسيون فوتبال رئيس -

    سيون واليبالفدرا رئيس -

    فدراسيون بسكتبال رئيس -

  فدراسيون دو وميداني رئيس -

 يس فدراسيون ورزش هاي روستايي و بومي محلي   رئ -

 اسيون تنيس روي ميزررئيس فد -

 هندبال اسيونرفدرئيس  -

 بدمينتوناسيون رفد رئيس -

   فدراسيون ورزش هاي همگاني رئيس -

    فدراسيون شنا رئيس -

   فدراسيون كشتي ئيسر -

  فدراسيون تكواندو رئيس -

 فدراسيون انجمن هاي ورزشي    رئيس -

 اسيون جانبازان و معلولينررئيس فد -

 شطرنج اسيونرفدرئيس  -

 كاراتهاسيون رفد رئيس -

 

 گذاري مرکزي المپياد ( اعضاء و وظایف ستاد سياست1

استراتژيك درون سازماني بين بخش هاي مختلف وزارت آموزش و  ها و ايجاد همسوييين سياست اين ستاد به منظور تعي

 پرورش و با حضور معاونين و مسئولين حوزه هاي ذيربط به شرح زير،تشكيل مي گردد:

 ستاد( رئيسمعاون تربيت بدني و سالمت ) -

     معاون پرورشي و فرهنگي -

 معاون آموزش متوسطه -

      معاون آموزش ابتدايي -

    مان آموزش و پرورش استثناييساز رئيس -

 مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان -

   سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي رئيس -

 مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطالعات رئيس -

 مركز اطالع رساني و روابط عمومي  رئيس -

 تيمركز مشاركت هاي مردمي و مدارس غير دول رئيس -

    مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان رئيس -
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  مديركل دفترتربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي -

 دبير شوراي عالي آموزش و پرورش -

 مديركل انجمن اولياء ومربيان -

 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه -

 مديركل آموزش و پرورش شهر تهران -

 رورش شهرستان هاي استان تهرانمديركل آموزش و پ -

  

 ( اعضاء و وظایف کميته ملي برگزاري المپياد9

اين كميته در راستاي اهداف شوراي مركزي ورزش مدارس كشور به رياست معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و 

 پرورش تشكيل و پيگيري وظايف زير را برعهده دارد.

 لمپياد بررسي و تكميل دستورالعمل اجرايي ا (،

 هاي ارزيابي المپيادتعيين معيار و شاخص (2

 تعيين نظام نظارت و ارزيابي المپياد  (2

 استان ها تجزيه و تحليل گزارشات واصله از المپياد مناطق و (1

 بازنگري و اصالح طرح المپياد به استناد بازخوردهاي دريافتي (5

 آموزاندانش معلمين، اولياء و ن،يرامندي از توانمندي مدهاي مديريت داوطلبي براي بهرهترويج آموزه (1

 حمايت معنوي و اداري (7

  بدني و سالمت  و با تاييد معاون تربيت هاي ورزشيو فعاليت به پيشنهاد مديركل دفتر تربيت بدني كميتهاعضاي اين

 منصوب مي شوند.
 

 

 منطقه( پرورش استان وحمایتي و پشتيباني المپياد استاني و منطقه اي)شوراي آموزش و  شورا(اعضاء و وظایف 4

ولين بلند پايه استاني كه در اجراي گسترده المپياد در سطح مدارس استان نقش به رياست استاندار و با حضور مسئ شورااين 

حمايتي و ترويجي دارند و از نتايج اجراي اين طرح بهره مند مي گردند، تشكيل گرديده و نسبت به طراحي ساز وكارهاي 

 در سطح استاني با استفاده از امكانات ساير دستگاه ها تصميم گيري خواهد نمود.تسهيل اجراي طرح 

 اعضاي اين شورا به شرح زير مي باشند:

 ستاد( رئيساستاندار) (،

 امام جمعه مركز استان  (2

 پرورش استان كه دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است مديركل آموزش و (2

 استانمديركل تربيت بدني و ورزش و جوانان  (1

 شهردار مركز استان (5

 مديركل بهداشت درمان و آموزش پزشكي استان (1
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 وسيماي استان نماينده صدا (7

 رئيس سازمان برنامه و بودجه استان (3

 معاون تربيت بدني و سالمت اداره كل آموزش و پرورش استان (2

 معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان (6،

 تانتجهيز مدارس اس و توسعه زي،مدير كل نوسا (،،

 رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي استان (2،

 دو نفر از روساي آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب روساي آموزش و پرورش مناطق استان (2،

 يكي از استادان دانشگاه هاي استان با اولويت اساتيد تعليم و تربيت به انتخاب ساير اعضاي استان (1،

اولياي دانش آموزان يا صاحبان حرف و اصناف شهر مركز استان، بنا به  سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ دوستان، (5،

 پيشنهاد انجمن اولياء و مربيان استان و تصويب ساير اعضاي شورا

ن طرح نفع گسترده ايتبصره: تاكيد مي شود به منظور بهره گيري از ظرفيت ساير دستگاه هايي كه از اجراي وسيع و 

توان حمايتي عالقه مند، از مديران اين سازمان ها به فراخور دستور جلسات شورا دعوت به برند و همچنين افراد داراي مي

 عمل آيد.

 

 ( اعضاء و وظایف  کميته استاني المپياد0

كميته استاني همان شوراي ورزش مدارس استان است كه به رياست مديركل آموزش و پرورش استان و دبيري معاون 

 آموزش و پرورش استان تشكيل مي گردد و پيگيري وظايف زير را برعهده دارد. بدني و سالمت اداره كلبيتتر

 ر يك ماه قبل از آغاز اجراي طرح(.ارسال دستورالعمل اجرايي طرح به مناطق)حداكث (،

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

 جراي المپياد در مناطق تابعه.تشكيل كميته ناظران، هدايت و نظارت بر حسن ا (2

ه گزارش تحليلي به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش مناطق، تجزيه و تحليل آن و اراي جمع آوري گزارش عملكرد (1

 مدارس كشور.

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

 .دهاي كليه مدارس مجري طرحتقدير از اعضاي ستا (1

بررسي گزارش عملكرد مناطق و معرفي مدارس منتخب جهت تقدير به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش مدارس  (7

 كشور.

و مربيان به منظور تبيين و توجه به اهداف طرح المپياد ورزشي  ءانجمن اوليا ادارات تمامي ظرفيت هاي بهره مندي از  (3

مديران مدارس در جهت ايجاد زمينه مشاركت حداكثري خانواده هاي عالقمند در  درون مدرسه اي و هماهنگي با

  .طرح
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 د معاون اعضاي مدعو اين ستاد عالوه بر اعضاي مندرج در دستورالعمل شوراي ورزش مدارس استان، به پيشنها

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

 
9)  

 اعضاء و وظایف  کميته منطقه اي/ شهرستاني المپياد (6

كميته منطقه اي همان شوراي ورزش مدارس شهرستان/منطقه/ناحيه است كه به رياست رئيس آموزش و پرورش شهرستان/ 

ايف ظمنطقه و به دبيري معاون پرورشي و تربيت بدني اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحيه تعيين مي شود و پيگيري و

 زير را برعهده دارد:

 .مدارس ) قبل از شروع سال تحصيلي(ارسال دستورالعمل اجرايي به  (،

  .درون مدرسه اي ورزشي تشكيل جلسات هماهنگي مديران مدارس با موضوع المپياد (2

 .مدارس با موضوع  المپياد ورزشي درون مدرسه اي يو تربيت بدن ل جلسه هماهنگي معاونين پرورشييتشك (2

 .تربيت بدني مدارس با موضوع المپياد ورزشي درون مدرسه ايدبيران  لسه هماهنگي باتشكيل ج (1

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

  .تشكيل كميته ناظرين، هدايت و نظارت بر حسن اجراي المپياد (1

هتر درباره اجراي باجرا شده و ارايه پيشنهادات مفيد بررسي نقاط قوت و ضعف و ارايه تحليل در خصوص  برنامه هاي  (7
  .طرح به استان

برنامه ريزي براي جمع آوري گزارش عملكرد مدارس و تدوين گزارش نهايي منطقه جهت ارايه به شوراي ورزش  (3

 مدارس استان.

 .تقديرنامه براي عوامل اجرايي مدارس مجري طرح ارايه پيشنهاد صدور (2

 برتر مجري طرح به استان جهت تقدير از مديران و برگزار كنندگان. معرفي مدارس نمونه و  (6،

ابتدايي و متوسطه جهت ايجاد هماهنگي در مديران مدارس نسبت به اجراي مطلوب  استفاده از ظرفيت معاونين آموزش (،،

 .المپياد ورزشي درون مدرسه اي و توجيه آنان نسبت به فوايد آموزش و تربيتي اين طرحفراگير  و

ــنامه توجي (2، ــبت به بخش ــ  21/،،/5 – 22/7،6ه مديران مدارس نس ــالح ش ــوع اص ــي و با موض رح وظايف معاونين پرورش

مناطق و تاكيد بر جلب مشاركت حداكثري آنان در اجراي طرح  بدني مدارس توسط معاونين پرورشي شهرستان، تربيت

 .المپياد ورزشي درون مدرسه اي

درسه اعم از مشاركت تمامي ذينفعان و سازمان هاي محلي، شهرداري ها،      به كارگيري تمامي ظرفيت هاي موجود در م (2،

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

 شنهادپيه اعضاي مدعو ستاد عالوه بر اعضاي مندرج در دستورالعمل شوراي ورزش مدارس شهرستان/ منطقه/ ناحيه ب 

احيه تعيين هرستان / منطقه / نيد رئيس آموزش و پرورش ششهرستان/منطقه/ناحيه و تايمعاون پرورشي و تربيت بدني 

 شوند.مي
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 وظایف کميته مدرسه اي برگزاري المپياد( 7
 

دير آموزشگاه و ممسئوليت برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي با كميته مدرسه به عنوان ستاد برگزاري المپياد بوده 

مپياد( و با دبير اجرايي الاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه )او به همراه مع رياست ستاد برگزاري المپياد را عهده دار مي باشد.

توجه به شرح وظايف ذيل با  مساعدت اعضاي شوراي مدرسه، برنامه ريزي،اجراي مطلوب و به هنگام المپياد، مديريت و 

 عمل آورده و نسبت به تشكيل جلسات مربوطه اقدام خواهد نمود. ههدايت الزم را ب

بهره مندي از ظرفيت هاي فرامدرسه اي و جلب مشاركت و حمايت سازمان ها و ارگان هاي موجود در شهر يا منطقه در  (،

 راستاي اجراي موفق المپياد.

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

جلب همكاري دانش آموزان مدرسه به نحوي كه وظايف و مسئوليت هاي مختلف المپياد شناسايي و به دانش آموزان به  (2

صورت گروهي يا انفرادي واگذار شود. )نظر برآن است كه تعداد زيادي از دانش آموزان در برگزاري همكاري نمايند تا 

 ت پذيري و پاسخگويي در آنها رشد يابد(احساس مسئولي

 تمهيد مقدمات، ملزومات و تجهيزات براي برگزاري كيفي و ايمن بازي ها. (1

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

 اجراي طرح.

 ي تامين آن از منابع مالي درون و برون مدرسه اي.برآورد بودجه مورد نياز و تالش برا (1

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

 داوطلبانه در اجراي طرح همكاري مي نمايند.

 و اختتام. برگزاري بازي ها ومراسم افتتاح تصويب برنامه تمريني و زمان (3

 نظارت برانجام كليه رقابت ها مطابق با دستورالعمل برگزاري بازي هاي دانش آموزي. (2

 مربيان، سرپرستان، داوران و اعضاي كميته ها. صدورگواهي شركت براي كليه ورزشكاران، (6،

ين از ب و راه اندازي نظام بازاريابي و جذب حاميان مادي و معنوي براي كمك به اجراي طرحهاي مالي  ي ظرفيتشناساي (،،

 مربيان و ساير نهادهاي برون سازماني.اولياء، 

دعوت از همكاران، مسئولين محلي، خانواده ها و پيشكسوتان ورزشي و فرهنگي به منظور شركت در مراسم افتتاحيه                       (2،

 .اختتاميهو 

 داشته اند. نقش طلوب طرحه در برگزاري ماعالم نتايج و تقدير و تجليل ازنفرات برتر و همچنين كليه عوامل اجرايي ك (2،

 .صدور احكام قهرماني براي تيم ها و افراد برتر بازي ها (1،

 .تقدير از دانش آموزان و اولياء داوطلب در برگزاري بازي ها (5،

 .معرفي همكاران و پرسنل داوطلب در برگزاري بازي ها جهت تقدير از سوي مديريت منطقه (1،

 مصور به شوراي ورزش مدارس منطقه. جمع بندي و ارسال گزارش جامع و (7،

الزم در خصوص اين پروژه با توجه به تغيير عنوان معاون  كارآن سازماندهي و تقسيم به منظورتشكيل شوراي مدرسه  (3،

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

 عاون پرورشي و تربيت بدني بين معلمان و دانش آموزان داوطلب و آموزگار و دبير تربيت بدني.با مسئوليت م
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بير اجرايي المپياد د"تحت عنوان  تشكيل شوراي مدرسه به منظور تشريح مسئوليت معاونين پرورشي و تربيت بدني مدارس، (2،

 ... وش آموزان دان اعم از معلمان، اعضاكار الزم بين كليه و سازماندهي و تقسيم "

            شوراي مدرسه،تبصره: مدير مدرسه مي تواند در جلساتي كه موضوع المپياد ورزشي درون مدرسه اي جزء دستور جلسه 

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

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

 

 

 ( وظایف دبير اجرایي المپياد9

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

ه انتخاب عالقمند ب رورشي و تربيت بدني وجود نداشته باشد اين مسئوليت به يكي از افرادچنانچه در مدرسه اي معاون پ

 شوراي مدرسه واگذار مي شود و شرح وظائف او به شرح زير است:

 دبیر اجرايی المپیادمدرسه در سمت  معاون پرورشی و تربیت بدنیالف: شرح وظايف 

 بر طرح رتنظا اجرا ي المپياد و مشاركت در برنامه ريزي، -،

 هاي ورزشيانجمن تشكيل انجمن هاي ورزشي دانش آموزان مطابق با مفاد دستورالعمل -2

 دعوت از نمايندگان كالس ها براي حضور در جلسات هماهنگي -2

 اوطلبي دانش آموزي و واگذاري وظايف اجرايي المپياد به آنهاتشكيل هسته د -1

به منظور توسعه نهضت داوطلبي در جريان  اي ورزشيهانجمنو  فعال سازي نمايندگان تشكل هاي دانش آموزي -5

 برگزاري المپياد

بليغاتي و ت برگزاري جلسات توجيهي براي دانش آموزان داوطلب همكاري در امور مختلف فرهنگي اجرايي، پشتيباني، -1

 انتظاماتي

 همكاري در آماده سازي فضا و تجهيزات مورد نياز در برگزاري المپياد -7

 برگزاري المپياد براي ارايه به مدير مدرسه تنظيم گزارش نهايي  -3

 كمیته فرهنگی المپیاد ب: شرح وظايف معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه در سمت مسئول

 برگزاري جلساتي براي دانش آموزان در خصوص تبيين منش پهلواني وروحيه جوانمردي -،

 مالتو اجراي برنامه مراسم افتتاحيه كامال ساده و به دور از تجطراحي  -2

 ام توزيع احكان در مراسم افتتاحيه و برنامه ريزي براي تمرين و اجراي همگاني سرود المپياد توسط دانش آموز -2

شكيل ت هنري مرتبط با طرح و -هاي فرهنگيجذب دانش آموزان عالقمند به همكاري داوطلبانه در برگزاري فعاليت -1

   كميته مرتبط با اين موضوع

  رد رژه ورزشكاران و پرچم المپيادورزشكاران و داوران، پالكا نامه، متن سوگندتهيه سرود جمهوري اسالمي -5
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هاي فرهنگي در حاشيه طرح با موضوع اجراي المپياد از قبيل: نمايشگاه برنامه ريزي به منظور اجراي فعاليت -1

 وع ورزشي... با موض 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 شكوهرساني الزم به منظور مشاركتبليغ و اطالع -3

 نامه ها به تعداد مورد نيازتكثير لوح احكام قهرماني و تقديرتهيه و  -2

د از و همچنين بازدي توزيع احكاممسئولين در مراسم افتتاحيه و و  سال دعوت نامه جهت حضور ميهمانانتهيه و ار   -6،

 هابازي

 اعالم نتايج و برنامه بازي هاي روزانه در مراسم صبحگاه   -،،

زاري مساعدت در برگ پيگيري مكاتبات الزم با مسئولين، سازمان ها و نهادهاي ذيربط به منظورجلب مشاركت و   -2،

 المپياد

 ه به نام شهداء و چهره هاي ورزشياي شركت كنندنام گذاري بازي ها و تيم ه   -2،

 ي و نصب در محيط برگزاري بازي هاورزشي و اسالم تربيتي، ،تهيه شعار هاي اخالقي   -1،

 

 ( کميته امور فني طرح و وظایف مسئول کميته3

اد عالقمند به از افر تربيت بدني مدرسه و در صورت عدم حضور آنها، يكيالمپياد بر عهده يكي از دبيران  مسئوليت امور فني

ورزشي مدرسه و ساير افراد عالقمند كاري تشكل هاي دانش آموزي و انجمن هاي بوده و وي با هم ته مدرسهانتخاب كمي

 وظايف زير را عهده دار مي شود: 

 تنظيم و ترسيم جدول برگزاري بازي ها. (،

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

 و تهيه فهرست وسايل و تجهيزات ورزشي مورد نياز.پيش بيني  (2

 .ات فني، عمومي و انضباطي بازي هانظارت بر حسن اجراي قوانين و مقرر (1

 .آموزاندانشبا همكاري انجمن هاي ورزشي  تعيين داوران مسابقات مختلف المپياد از بين دانش آموزان خبره (5

 همكاري در امور مختلف فني و ورزشي المپياد.  براي لبآموزان داوطدانش و آموزش برگزاري جلسات توجيهي   (1

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

 آموزان و اولياي واجد شرايط.، دانشيد بر استفاده حداكثري از معلمانتعيين و معرفي داوران داوطلب با تأك (3

 .آموزاندانش ورزشي هاي انجمنبا همكاري  نظيم و ارايه نتايج فني رقابت هات (2

 

 ( کميته امور بهداشتي و ایمني طرح و وظایف مسئول کميته25

پزشك يا  اولياي از يا يكي از همكاران مدرسه يا يكي بهداشتي و ايمني المپياد با مراقب سالمت مسئوليت كميته امور

 ي دانش آموزي وظايف زير را عهده دارمي باشد:پيراپزشك به تشخيص مدير مدرسه بوده و با همكاري تشكل ها

مندي از توانمندي تخصصي پزشكان فرهنگي و اولياء پزشك جهت صدور گواهي معتبر صحت سالمت          تالش براي بهره (،

 كليه دانش آموزان شركت كننده در المپياد، به صورت داوطلبانه
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 يفضاهاي ورزش بهداشت به منظورحفظ مستمر نظافت اماكن و امور به همكاري در آموزان داوطلب وعالقمندجذب دانش (2

 نظارت دقيق بر كيفيت و رعايت نكات ايمني و بهداشت فردي و عمومي در زمان برگزاري المپياد (2

 پيش بيني پزشكيار و جعبه كمك هاي اوليه در زمان بازي ها (1

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

 بروشور و پالكاردهاي مربوطه توسط كميته فرهنگي منظور تهيه پوستر،

 تهيه فرم گواهي تاييد سالمت جسماني دانش آموزان شركت كننده در المپياد (1

  نش آموزان شركت كننده در المپيادبررسي و تأييد گواهي تاييد سالمت ارايه شده توسط دا (7

 زي محوطه اجراي مسابقات و شناسايي و حذف نقاط حادثه خيز و موقعيت هاي خطرزاايمن سا (3

 
 

 و وظایف مسئول آنورزشي  ( انجمن هاي22

 2/61/27،-2113،،آموزان شمارههاي ورزشي دانشبراساس شيوه نامه تشكيل انجمن ورزشي هايانجمنوليت هر يك از ئمس

يس كميته امورفني هدايت نموده و عهده دار وظايف زير ط به آن رشته ورزشي را زير نظر رئكه امور مربوگردد.تشكيل مي

 مي باشد.

 همكاري با مسئولين كميته هاي مختلف فني، فرهنگي و بهداشتي  (،

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

 .رشات فني به رئيس كميته امور فني المپياده گزاورزشي مربوط به رشته خويش و اراي گزاري مسابقاتبر (2

 .انتخاب بهترين نفرات شركت كننده در رشته مربوطه از نظر فني و معرفي ايشان به كميته فني (1

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

  .هاي داوطلب همكاري در برگزاري طرحوه تشويق و ترغيب دانش آموزان جهت عضويت در گر (1

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

 .يس كميته امورفني المپيادرئه گزارشات فني به برگزاري رشته ورزشي ذيربط و اراي همكاري در (3

 .نظر سنجي از دانش آموزان در خصوص كيفيت اجراي المپياد (2

 

 

 (  ارزشيابي اجراي طرح 21

عملكرد هر يك از سطوح تشكيالتي توسط كميته هاي نظارت و ارزيابي كه به همين منظور در حوزه ارزيابي عملكرد  (،

همان سطح تشكيل مي گردد، ازطريق بازديد حضوري و بررسي گزارشات مستند و مصور ارسالي مورد ارزيابي قرار 

 خواهدگرفت.

تر خويش اقدام بندي عملكرد سطح پايينت به رتبهبايست نسبريك از سطوح تشكيالتي طرح ميواحد ارزيابي عملكرد ه (2

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

 خويش ارسال نمايد. 

 ط سطح باالتر مورد تقدير قرار خواهند گرفت.هاي برتر ارزيابي نهايي هر يك از سطوح توسرتبه (2
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 تامين منابع مالي اجراي طرح (29

سازماندهي  المپياد در واقع به منظور لذا برگزاري مسابقات ورزشي بين كالسي در مدارس از پيشينه طوالني برخوردار مي باشد.

باري خارج پيش بيني محل تامين اعتبنابراين  د شد.و استاندارد نمودن اين قبيل فعاليت ها طراحي شده و به اجرا گذاشته خواه

ه شرح بمين منابع مورد نياز از چارچوب هاي گذشته براي اجراي طرح مذكور ضروري نيست. با اين وجود نكاتي در زمينه تا

 زير ارايه مي گردد:

ات متمركز سهم معاونت عتباراعتبارات مورد نياز جهت تبليغ، اهداي تقديرنامه ها، تهيه پرچم ها و... از محل ا (،

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

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

هاي ه رويكرد حمايت اولياء از فعاليتتخصصي و اجرايي اولياي دانش آموزان با توجه ب استفاده از كمك هاي مالي، (2

 ندان خويش.فوق برنامه فرز

بهره مندي از توانمندي و تخصص دانش آموزان و معلمان داوطلب در اركان و مسئوليت هاي مختلف المپياد به منظور  (1

 كاهش هزينه هاي اجرايي طرح مورد تاكيد است.

 نهادها و ارگان هاي دولتي، عمومي و استفاده از ظرفيت هاي مالي و پشتيباني هاي خدماتي، فني و اجرايي ساير (5

 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 آنها (1

 د.ه خواهد شكليه درآمد هاي حاصله المپياد زير نظر شوراي مدرسه صرفا ويژه المپياد همان سال تحصيلي هزين (7

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

 تقدير به عمل خواهد آورد.

 

 ورزشي درون مدرسه اي دمدیر مدرسه در اجراي طرح المپيااصلي  وظایف (24

 و اجراي مفاد آن مطالعه كامل دستورالعمل -،

 لسه كميته مدرسه اي المپياد ورزشي درون مدرسه اي تشكيل ج -2

 المپياد ورزشي درون مدرسه اي تقسيم وظايف بر اساس دستورالعمل -2

 طرح موضوع در جلسه انجمن اوليا و مربيان -1

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

 عاليت نموده اند.جبران خدمات عوامل فني كه خارج از وظايف ف -1

 

 ( توصيه ها و تذکرات اجرایي20

اجراي صحيح و منطبق بر برنامه آموزشي درس تربيت بدني از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است. المپياد به عنوان  (،

ي شود يت بدني اجرا ميكي ازبرنامه هاي مكمل 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 تربيت بدني ايجاد ) 

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

بيش از آنچه در  گذاري مسئوليت اجراي اين طرح به معلم تربيت بدني،طرح به فعاليت خواهد پرداخت. لذا وا

  دستورالعمل ذكر گرديده صحيح نمي باشد.

شايسته است مديران محترم در خصوص اخذ رضايت نامه كتبي از ولي قانوني دانش آموزان، گواهي صحت سالمت  (2

 ول اجراي المپياد اهتمام نمايند.معتبر، تكميل كارت بازي ها و صدور بيمه حوادث دانش آموزي، در ط

ان پرورشي ت بدني، مربيانجمن اولياء، آموزگاران و دبيران تربيبرگزاري كيفي بازي ها، مشاركت فعال مديران محترم،  (1

 طلبد. شايسته است ضمن جلب مشاركت فعال اولياي واجد صالحيت و توانمند، آموزگاران،آموزشگاه را ميو معاونين 

 ها همكاري و مساعدت نمايند. ر عوامل اجرايي مدارس در برگزاري اين فعاليتدبيران و ساي

ه درداني بتقدير و قاندمپياد همكاري و مساعدت نمودهاز كليه كساني كه به هر نحو به صورت داوطلبانه در برگزاري ال (5

 آيد. عمل 

ه با ويژه قهرمانان ملي كهگي ورزشي، ب، از پيشكسوتان و افراد شاخص فرهناختتاميهو مراسم در مراسم افتتاحيه  (1

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

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

 دعوت به عمل آيد.

كليه فعاليت هاي اجرايي طرح درفضاي مدرسه و ساعات حضور دانش آموزان انجام شودكه شادي،  شوديشنهاد ميپ (7

 در مدرسه ايجاد نمايد. شور و نشاط واقعي را

 تقسيم وظايف و انجام امور مختلف مربوط به برگزاري بازي ها ترجيحا به دانش آموزان واگذار شود.  (3

خارج از چارچوب شرح وظايف رسمي ات عوامل فني و اجرايي كه در ت به جبران خدممدير آموزشگاه مي تواند نسب (2

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

آموزگاران و دبيران عالقمند مي توانند به عنوان مسئول يك رشته ورزشي معرفي شوند تا اجراي مسابقات آن رشته را    (6،

 ايت كنند.هد

                    .از ظرفيت تشكيالتي تشكل هاي دانش آموزي مانند فرزانگان، اتحاديه انجمن هاي اسالمي، بسيج دانش آموزي و.. (،،

 به نحو مقتضي استفاده شود.

پيش بيني سكوي قهرماني براي مراسم توزيع احكام ضروري است. اين امر باعث مي شود كه در آينده اولين حكم و  (2،

اولين تصوير سكوي قهرماني كليه قهرمانان باشگاه ها و تيم هاي ملي كشور، تصوير دريافت حكم و سكوي قهرماني 

المپياد هاي ورزشي درون مدرسه اي باشد. ضمنا تصوير سكوي قهرماني المپياد درون مدرسه اي باعث مي شود كه 

 د.و به يادگار بمان انان اين رويداد ثبت و ضبط گرددهمواره خاطره شيرين المپياد ورزشي درون مدرسه اي براي قهرم

به منظور ايجاد انگيزه و تحسين و تقويت به موقع موفقيت هاي كسب شده در رقابت هاي بين كالسي دانش آموزان  (2،

ي اشركت كننده در المپياد پيشنهاد مي شود، كميته فني، جداول بازي ها را به گونه اي تنظيم نمايد كه تيم هاي رشته ه

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

پايان بازي هاي المپياد  بنابراين تهيه جدول امتيازات مجموع رقابت ها براي مشخص نمودن جايگاه هركالس در

ر رشته، مراسم اهداي مدال، احكام و جوايز بر روي ضروريست. به همين سبب توصيه مي شود در پايان رقابت هاي ه
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ازات جام قهرماني المپياد به نماينده كالسي كه باالترين امتي ،المپيادتوزيع جوايز سكوي قهرماني برگزار شده و در مراسم 

 را بدست آورده اهدا شود.

 ،ايدرسهگير المپياد ورزشي درون مفرا آشيل و يا به عبارت ديگر يكي از تهديدات اصلي در مسير اجراي مطلوب وپاشنه  (1،

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

 داري گردد.راف در اين مسير خوداس

ب لمپياد درقالا رقابت هايمناسب براي برگزاري  فضاي توسعهمديران مدارس مي توانند از كمك خيرين در جهت  (5،

 اختصاص سالن هاي ورزشي، ساخت و تجهيز فضاهاي ورزشي روباز و ايجادكف پوش در داخل مدرسه استفاده نمايند.

ويژه نهادينه شدن و تقويت روح آموزان نسبت به اهداف برگزاري المپياد ورزشي بهضرورت آموزش و توجيه دانش (1،

ا، تقويت هاعتماد به نفس، شناسايي استعدادها و تالش براي شكوفايي آنپذيري، احترام به قوانين، باال بردن مسئوليت

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

 ترويج فرهنگ گذشت و ايثار و ...

شود كه هيچ تداخلي و خللي در برنامه زنگ نماز و اقامه با  ريزيايي برنامهدر تمامي مراحل برگزاري المپياد، به گونه (7،

ياد كنندگان المپآموزان يا شركت) بديهي است حضور هماهنگ تمامي دانش .وجود نيايدشكوه نماز جماعت مدرسه به

 در اقامه اين فريضه الهي دراول وقت آثار تربيتي فراواني خواهد داشت(

،3)  

 ( مـراسم افتتـاحيـه 29

شخصيت هاي مدعو،كليه معلمين و دانش آموزان،اعضاء انجمن اولياءومربيان، والدين  فتتاحيه با حضور مدير مدرسه،مراسم ا

 به ترتيب زير برگزار مي شود:مهر آغاز هفته تربيت بدني  21از  عالقمند و مجريان

 .تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد (،

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

 رژه تيم هاي شركت كننده  و داوران از مقابل جايگاه.  (2

  .وندگان پس از رژه به ترتيب در مقابل جايگاه مي ايستنددرژه  (1

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

 .ضور فعال در مسابقات و اجراي المپياد توسط نماينده دانش آموزاناعالم آمادگي دانش آموزان براي ح (1

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

 قرائت سوگند نامه بازي ها توسط يكي از دانش آموزان نخبه ورزشكار. (3

 .رصورت امكان ( و پايان مراسم)د اجراي فعاليت هاي هنري و يا ورزش دسته جمعي (2
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 ( مـراسم اختتـاميـه 23

مراسم اختتاميه باحضورمديرمدرسه،شخصيت هاي مدعو،كليه معلمين ودانش آموزان، اعضاءانجمن اولياءومربيان، والدين 

 :عالقمند ومجريان به ترتيب زير برگزارمي شود

 تالوت آياتي ازكالم اهلل مجيد (،

 رانپخش سرودجمهوري اسالمي اي (2

 (دقيقه 5 حداكثر) ارائه گزارش اجرايي بازي هاتوسط مديرمدرسه به عنوان رييس ستاد برگزاري المپياد (2

 ارائه گزارش فني توسط نماينده دانش آموزان  (1

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

 مراسم توزيع مدال،احكام وجوائز نفرات وتيم هاي برتر (1

 تقديرنامه هاي دست اندركاران و مجريان المپياداهداء  (7

 مراسم پايين آوردن پرچم المپياد همراه با اداي احترام  (3

 
 

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

 تأكيد مي شود. و اختتاميه افتتاحيه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 م :ضمائ
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

حكم قهرمانی
 

 استان ................

 

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

 )مدظله العالی())مقام معظم رهبري((   

تحصیلی ي سال... هک ردالمپیاد ورزشی ردون مدرهس ا..شهرستان/منطقه..... ..... دانش آموز مدرهس ..................نظرهب اینکه آاقي/خانم .......

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

         
 
 

 مهر و امضاء                                                                     
مدريیت مدرهس                                                         



   

 تقدريانهم

 استان ...............

 یارب قوه علی خدمتک جوارحی
 

 /جناب آاقي .........سرکارخانم
 با سالم و احترام

 هچ با کووهتر ربگاار واالي حضرتعالی رد جهت حمایت از ربانهم اه و فعالیت اهي ورزشی هب منظور رهبدين وسیله از تالش صاداقهن و همت 
 لی امکل تشکر و قدردانی هبتشکر می شود و از حسن توهج و مساعدت حضرتعا المپیاد ورزشی ردون مدرهس اي  سال تحصیلی ...........شدن 

 .عمل می آید
وند متعال موفق و پیروز باشیدامید است با استعانت ازردگاه خ  . دا

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



   

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 سوگندانهم
 داوران المپیاد ورزشی ردون مدرهس اي

وندسبحان  :هک  كنیممی یاد اولیاء و شرکت كنندگان رد المپیاد ورزشی ردون مدرهس اي متعهدمی شویم وسوگند مسئولين،معلمان، و  رد حضور اینک همه با هم با تكيه ربخدا

لت  می باشد را رعایتاصول رفتار نیوو   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 ردون مدرهس اي   و هب قوانين و نیمك  ان عدا
ریم.  احترام بگذا

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

العالمين یارب آمين



   

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 سوگندانهم
 شرکت كنندگان رد المپیاد ورزشی ردون مدرهس اي

 

 

وندسبحان اینک همه با هم با تكيه  :هک  كنیممی یاد وسوگند و  رد حضورمسئولين، معلمان و اولیاء خود متعهدمی شویم ربخدا

ریم. رزشی ردوناصول حاكم رب المپیاد و و هب قوانين  می باشد را رعایت كنیم  و متعهد باشیم و اصول رفتار نیوو  رد ورزش  هک همان جوانمردي   نسبت هب انجام وظايف دانش آموزي خود   مدرهس اي  احترام بگذا

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

العالمی یارب آمين



   

 

 تگواهی شرک      
 
 
 

 
     منطقه / انحيه / شهرستان             ............................  مدرهس .............   رد  لغایت ..... ........  اترخي  هک از  مدرهس اي  ردون  ورزشی  المپیاد رد      .............................   جناب آاقيهی می شود :سرکار خانم/ گوا 

شرکت نموده است.    .......ربگاار گردید، هب عنوان  ............    ..........................   استان    ...................
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مهر و امضاء

مدري آموزاگشه



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 مهرو امضاي

                                                                                              

 مدير آموزشگاه

 

ريکارت داو  

 المپياد ورزشي درون مدرسه اي
 سال تحصيلي                

 استان .................

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

رشته .......................................                         مهر و امضاي      

 مدیر آموزشگاه                                                                                                    مدرسه......................................  

محل 

الصاق 

 عكس

 کارت شرکت 

 المپياد ورزشي درون مدرسه اي
 سال تحصيلي

 استان .................

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

....................                           مهر و امضاي      رشته ...................  

                                        مدرسه......................................                        مدیر آموزشگاه                                             

محل 

الصاق 

 عكس

 کارت اعضاي کميته هاي

 المپياد ورزشي درون مدرسه اي
           سال تحصيلي   

 استان .................

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

 عضو کميته................................                        مهر و امضاي      

 مدرسه...................................                        مدیر آموزشگاه

محل 

الصاق 

 عكس

 کارت داوطلبان

 اد ورزشي درون مدرسه ايالمپي
 سال تحصيلي              

 استان .................

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

 فعاليت داوطلبي..........................                       مهر و امضاي

آموزشگاهمدرسه...................................                        مدیر   

محل 

الصاق 

 عكس



   

 

 
سمه تعالياب  

 

 رضایت نامه 

ياد ورزشي درون مدرسه ايشرکت در المپ   

 

 

خود در خود را مبني بر شرکت فرزند  .....رضایت.... سال تحصيلي ...............پایه ...............................  مقطع تحصيلي ................اینجانب.....................ولي دانش آموز........

ابراز مي دارم.  ...................المپياد ورزشي درون مدرسه اي به عنوان ...  

 

اریخ                                                 ت                                                                                                                                                                                                                            

امضا و اثر انگش                                                                                                                                                                        



   

 

 بسمه تعالي

 .... استان ...........-سال تحصيلي ....   المپياد ورزشي درون مدرسه اي  هایي اجرايگزارش ن

 

 الف( اطالعات مربوط  به واحد هاي آموزشی مجري و دانش آموزان تحت پوشش 

 ردیف
دوره تحصيلي و جنسيت 

 واحدهاي آموزشي
 استان  تعداد کل مدارس

تعداد مدارس مجري 

 طرح

ارس مجري تعداد کل دانش آموزان مد

 طرح

تعداد دانش آموزان شرکت کننده در  

 طرح

     دخترانه دوره  ابتدایي 2

     دخترانه دوره اول متوسطه  2

     دخترانه دوره دوم متوسطه  3

     پسرانه دوره ابتدایي 4

     پسرانه دوره  اول  متوسطه 5

     پسرانه دوره  دوم  متوسطه  6

     جمع کل 

 ن جلب مشاركت داوطلبانه افراد مختلف در اجرا ب( میزا

 ميزان مشارکت نيروهاي داوطلب در اجراي طرح ردیف
تعداد دانش آموزان 

 داوطلب

تعداد همکاران فرهنگي 

 داوطلب

 تعداد داوطلبين برون سازماني

 ) اولياء و ...(

 

 جمع

2 
ميزان جلب  مشارکت داوطلبانه در امور اجرایي و فني 

 طرح
    

 

 میزان جذب كمک هاي نقدي و غیر نقدي براي اجرا ج(

 نهاد هایي که در اجراي طرح همکاري نموده اند ردیف

ميزان ارزش ریالي کمك هاي غير نقدي  

 اهدایي

)خدمات ، تجهيزات ، جوایز، اقالم مصرفي و 

)... 

 واحد مبلغ کمك هاي نقدي

 ریال   کمك هاي مردمي )اولياء  و خيرین( 2

1 
 نهادهاي برون سازماني کمك هاي 

 )سازمان هاي دولتي ، شهرداري ها، شوراها، بخش خصوصي و ...(
 ریال  

 ریال   کمك هاي آموزش و پرورش 9

 ریال   مجموع ارزش ریالي کمك هاي نقدي و غير نقدي

 د( میزان هزينه هاي اجرايی

 واحد متفرقه جبران خدمات و پرسنلي يصرفتامين تجهيزات و اقالم م تامين تجهيزات غير مصرفي نوع هزینه ردیف

 ریال     هزینه هاي امور اجرایي  و فني 2

 ریال     هزینه هاي امور فرهنگي 1

 ریال     هزینه هاي  امور بهداشتي و ایمني 9

 ریال     مجموع هزینه هاي انجام شده

 ه( میزان فعالیت هاي خبري در زمینه اجرايی )تعداد خبر(

 جمع اخبار سایت هاي اینترنتي برنامه هاي تلویزیوني برنامه هاي رادیویي روزنامه  هاي کثيراالنتشار فعایت هاي رسانه اينوع  ردیف

2 
 انعکاس  مستقيم و غير مستقيم  اخبار المپياد ورزشي 

 درون مدرسه اي
     

 ي( میزان جذب مشاركت ساير ارگان ها

 همکاري ارگان ها یا نهادها ردیف

2 
 گان یا نهادي را که در زمينه برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي بيشترین همکاري را با استان انجام داده است مشخص کنيد.ار

 سایر ارگان ها  و نهادها                                    هيئت هاي ورزشي                                   شوراي شهر                                شهرداري                 فرمانداري 

 

سالمت رئيس اداره تربيت بدني و فعاليتهاي ورزشي                                                                    معاون تربيت بدني و



   

 

 باسمه تعالي

 .... منطقه ...........-....سال تحصيلي    المپياد ورزشي درون مدرسه اي  گزارش نهایي اجراي

 

 الف( اطالعات مربوط  به واحد هاي آموزشی مجري و دانش آموزان تحت پوشش 

 ردیف
دوره تحصيلي و جنسيت 

 واحدهاي آموزشي
 منطقه  تعداد کل مدارس

تعداد مدارس مجري 

 طرح

تعداد کل دانش آموزان مدارس مجري 

 طرح

تعداد دانش آموزان شرکت کننده در  

 طرح

     دخترانه دوره  ابتدایي 2

     دخترانه دوره اول متوسطه  2

     دخترانه دوره دوم متوسطه  3

     پسرانه دوره ابتدایي 4

     پسرانه دوره  اول  متوسطه 5

     پسرانه دوره  دوم  متوسطه  6

     جمع کل 

 ب( میزان جلب مشاركت داوطلبانه افراد مختلف در اجرا 

 ن مشارکت نيروهاي داوطلب در اجراي طرحميزا ردیف
تعداد دانش آموزان 

 داوطلب

تعداد همکاران فرهنگي 

 داوطلب

 تعداد داوطلبين برون سازماني

 ) اولياء و ...(

 

 جمع

2 
ميزان جلب  مشارکت داوطلبانه در امور اجرایي و فني 

 طرح
    

 

 ج( میزان جذب كمک هاي نقدي و غیر نقدي براي اجرا

 د هایي که در اجراي طرح همکاري نموده اندنها ردیف

ميزان ارزش ریالي کمك هاي غير نقدي  

 اهدایي

)خدمات ، تجهيزات ، جوایز، اقالم مصرفي و 

)... 

 واحد مبلغ کمك هاي نقدي

 ریال   کمك هاي مردمي )اولياء  و خيرین( 2

1 
 کمك هاي نهادهاي برون سازماني 

 شوراها، بخش خصوصي و ...( )سازمان هاي دولتي ، شهرداري ها،
 ریال  

 ریال   کمك هاي آموزش و پرورش 9

 ریال   مجموع ارزش ریالي کمك هاي نقدي و غير نقدي

 د( میزان هزينه هاي اجرايی

 واحد متفرقه جبران خدمات و پرسنلي تامين تجهيزات و اقالم مصرفي تامين تجهيزات غير مصرفي نوع هزینه ردیف

 ریال     ور اجرایي  و فنيهزینه هاي ام 2

 ریال     هزینه هاي امور فرهنگي 1

 ریال     هزینه هاي  امور بهداشتي و ایمني 9

 ریال     مجموع هزینه هاي انجام شده

 ه( میزان فعالیت هاي خبري در زمینه اجرايی )تعداد خبر(

 جمع اخبار سایت هاي اینترنتي برنامه هاي تلویزیوني اي رادیویيبرنامه ه روزنامه  هاي کثيراالنتشار نوع فعایت هاي رسانه اي ردیف

2 
 انعکاس  مستقيم و غير مستقيم  اخبار المپياد ورزشي 

 درون مدرسه اي
     

 ي( میزان جذب مشاركت ساير ارگان ها

 همکاري ارگان ها یا نهادها ردیف

2 
 ن مدرسه اي بيشترین همکاري را با استان انجام داده است مشخص کنيد.ارگان یا نهادي را که در زمينه برگزاري المپياد ورزشي درو

 سایر ارگان ها  و نهادها                                    هيئت هاي ورزشي                                   شوراي شهر                                شهرداري                 فرمانداري 

 

ارشناس تربيت بدني  شهرستان/منطقه/ناحيه                     رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه/ناحيه  ک



   

 

 باسمه تعالي

 .... مدرسه ...........-سال تحصيلي ....   المپياد ورزشي درون مدرسه اي  گزارش نهایي اجراي

 

 موزان تحت پوشش الف( اطالعات مربوط  به واحد آموزشی مجري و دانش آ

 تعداد کل دانش آموزان جنسيت دوره تحصيلي نام واحد آموزشي ردیف
تعداد دانش آموزان شرکت کننده در  

 طرح

2      

 ب( میزان جلب مشاركت داوطلبانه افراد مختلف در اجرا 

 ميزان مشارکت نيروهاي داوطلب در اجراي طرح ردیف
تعداد دانش آموزان 

 داوطلب

ن فرهنگي تعداد همکارا

 داوطلب

 تعداد داوطلبين برون سازماني

 ) اولياء و ...(

 

 جمع

2 
ميزان جلب  مشارکت داوطلبانه در امور اجرایي و فني 

 طرح
    

 

 ج( میزان جذب كمک هاي نقدي و غیر نقدي براي اجرا

 نهاد هایي که در اجراي طرح همکاري نموده اند ردیف

 ميزان ارزش ریالي کمك هاي غير نقدي 

 اهدایي

)خدمات ، تجهيزات ، جوایز، اقالم مصرفي و 

)... 

 واحد مبلغ کمك هاي نقدي

 ریال   کمك هاي مردمي )اولياء  و خيرین( 2

1 
 کمك هاي نهادهاي برون سازماني 

 )سازمان هاي دولتي ، شهرداري ها، شوراها، بخش خصوصي و ...(
 ریال  

 ریال   کمك هاي آموزش و پرورش 9

 ریال   زش ریالي کمك هاي نقدي و غير نقديمجموع ار

 د( میزان هزينه هاي اجرايی

 واحد متفرقه جبران خدمات و پرسنلي تامين تجهيزات و اقالم مصرفي تامين تجهيزات غير مصرفي نوع هزینه ردیف

 ریال     هزینه هاي امور اجرایي  و فني 2

 ریال     هزینه هاي امور فرهنگي 1

 ریال     امور بهداشتي و ایمنيهزینه هاي   9

 ریال     مجموع هزینه هاي انجام شده

 ه( میزان فعالیت هاي خبري در زمینه اجرايی )تعداد خبر(

 جمع اخبار سایت هاي اینترنتي برنامه هاي تلویزیوني برنامه هاي رادیویي روزنامه  هاي کثيراالنتشار نوع فعایت هاي رسانه اي ردیف

2 
 قيم و غير مستقيم  اخبار المپياد ورزشي انعکاس  مست

 درون مدرسه اي
     

 ي( میزان جذب مشاركت ساير ارگان ها

 همکاري ارگان ها یا نهادها ردیف

2 
 ارگان یا نهادي را که در زمينه برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي بيشترین همکاري را با استان انجام داده است مشخص کنيد.

 سایر ارگان ها  و نهادها                                    هيئت هاي ورزشي                                   شوراي شهر                                شهرداري                 فرمانداري 

 

مدیر آموزشگاه                           

  

 



   

 

 


