
آئين نامه کميته انضباطي مسابقات ورزشي دانشگاهها 
  و آموزش عالي کشور 

  
  :هدف

فراهم نمودن زمينه تحقق اهداف فرهنگي و بهداشتي فعاليتهاي ورزشي          
دانشگاهها از طريق ايجاد نظم و انـضباط، اجـراي صـحيح قـوانين و مقـررات                 

  اردوها و مسابقات دانشجويان کشور 
  

   اختياراتفصل اول اعضاء، وظايف و
  

  :١ماده
کليه انجمنهاي ورزشي موظف هستند نسبت به تشکيل کميته انضباطي          

  . منطبق با اين آئين نامه در محل مسابقات اقدام نمايند
  

  اعضاي کميته انضباطي : ٢ماده
  نماينده اداره کل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ) ١
 سرپرست فني مسابقات  ) ٢
 رئيس انجمن مربوطه  ) ٣
 سرپرست اردو ) ۴
يــک مربــي يــا سرپرســت از تيمهــاي شــرکت کننــده بــا انتخــاب          ) ۵

 سرپرستان و مربيان تيم ها
 
ترکيب اعضاي فوق براي مسابقات سراسري به صورت تک رشـته           : تبصره

اي بوده و در جشنواره ها و المپيادهاي ورزشي به تناسب سطح برگـزاري     
  . تعيين خواهد شد

  
  وظايف: ٣ماده
  اجراي مسابقات نظارت مستمر بر  ) ١
رســيدگي بــه گزارشـــات داوران، سرپرســتان، مربيــان و نـــاظران و      ) ٢

 شکايات واصله و اتخاذ تصميم بر اساس مواد اين آئين نامه 
کميته مي تواند با توجه به نوع تخلف و در نظر گرفتن مقررات فني و                ) ٣

انضباطي رشته مربوطه نسبت به اتخـاذ تـصميم مناسـب بـا شـئون               
 .  اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا درآورداخالقي و اسالمي

تــصميمات اتخــاذ شــده در کميتــه انــضباطي بايــستي قبــل از پايــان    ) ۴
مسابقات طي صورتجلسه رسمي توسط سرپرست کـل مـسابقات          
به منظور اظهار نظر قطعـي بـه اداره کـل تربيـت بـدني وزارت علـوم،                  

 . تحقيقات و فناوري براي اعالم نظر ارسال گردد
  
  
  



  تخلفات ورزشکاران: ٢لفص
  

  :۴ماده
تخلفات و خطاهايي که در مسابقات توسـط ورزشـکاران صـورت مـي گيـرد                
براساس آئين نامه داوري رشته مربوطه يا با توجه بـه مـوارد ذيـل تنبيهـات                  

  . انضباطي اعمال خواهد شد
  تذکر  -
 اخطار -
 اخراج  -
 محروميت  -
  

  اخطار : ۵ماده
  :خطار داده مي شوددر موارد زير به ورزشکاران متخلف ا

  انتقاد به تصميمات داوران ددر صحنه مسابقات  -١
اعتراض و هرگونه عمل غيراخالقي و تربيتي که منجـر کـه بـه ايجـاد                 -٢

 . ناراحتي يا تحريک تماشاچيان گردد
 ترک صحنه مسابقه بدون اجازه داور  -٣

  
در صورت تکرار خطا در زمان برگزاري همان دوره از مسابقات بـراي             : تبصره

  . بت در پرونده فرد خاطي به دانشگاه مربوطه اطالع داده مي شودث
  

  اخراج : ۶ماده
در صورتي که ورزشکار يکي از اعمال زيـر را انجـام دهـد توسـط داور اخـراج                 

  :خواهد شد
   ۵تکرار مجدد موارد ذکر شده در ماده  -١
ــک       -٢ ــه داور و تحري ــور کارشــکني علي ــه منظ ــسابقه ب ــحنه م ــرک ص ت

 تماشاچيان 
 رکات ناشايست بعد از دريافت اخطار انجام ح -٣
ــاري،     -۴ ــک کـ ــشاجره، کتـ ــشونت، مـ ــدي و خـ ــست، تنـ ــار ناشايـ رفتـ

 ناسزاگويي نسبت به مربيان و بازيکنان خودي و يا تيم مقابل 
رفتار ناشايست يا هر عمل ناراحت کننده يا تحريک آميـز نـسبت بـه                 -۵

 داوران، تماشاچيان يا دست اندرکاران برگزاري مسابقات 
  

   محروميت :٧ماده
 از بـازي اخـراج      ۶ مـاده    ۵ الـي    ١چنانچه ورزشکاري به داليل مندرج در بنـد         

شده باشد با توجه به نظر کميته انضباطي موارد ذيـل در مـورد وي اعمـال                 
  . خواهد شد

 حـداقل از    ۶ ماده   ۵ الي   ١ ورزشکاري خاطي اعمال ذکر شده در بندهاي         -
محروم و  ) با توجه به نوع تخلف    (يک بازي رسمي يا پايان همان دوره بازيها         

  . مراتب به دانشگاه محل تحصيل خاطي گزارش خواهد شد



 دوره  ٢ تـا    ١در صورت تکرار تخلف بعد از انقضاء مدت محروميـت           ): ١تبصره
  . از مساباقت سراسري دانشگاهها محروم خواهد شد

  
ه  براي رشته هاي فردي منظور از يک دور        ٧در کليه موارد، ماده     ): ٢تبصره

  . مسابقه مي باشد
  

  )دوپينگ(داروهاي غيرمجاز : ٨ماده
حفظ اعتبار معنوي و تندرستي ورزشکاران، اسـتفاده از داروهـاي محـرک و              

به هر صـورت در مـسابقات قهرمـاني دانـشگاها و تـيم              ) دوپينگ(غير مجاز   
هاي منتخب دانشجويان که در مسابقات قهرماني جهاني و تورنمنت هاي           

در صورت استفاده و اثبـات      . مي کنند ممنوع مي باشد     بين المللي شرکت  
آن، ورزشکار مطـابق مقـررات فدراسـيون هـاي ورزشـي مربوطـه محـروم و                 

  . مراتب به دانشگاه مربوطه اطالع داده مي شود
  

  تخلفات مربيان و سرپرستان: ٣فصل
  

  :٩ماده 
تخلفات و خطاهائيکه در مسابقات توسط مربيان و سرپرستان صـورت مـي             

  . د مشمول تنبيهات انضباطي زير خواهد بودگير
  تذکر  -
 توبيخ  -
 اخراج -
 محروميت -
  

  : ١٠ماده 
  :در موارد زير به مربيان تيمها تذکر داده مي شود

  اعتراض به تصميمات داور در حين انجام مسابقه  -١
 همراهي نکردن افراد تيم توسط مربي در محل مسابقات -٢

  
  توبيخ : ١١ماده

  :پرستان متخلف مورد توبيخ قرار خواهند گرفتدر موارد زير مربيان، سر
تيم خد را برخالف مقـررات رشـته مربوطـه راهنمـايي کـرده و يـا هـر                    -١

عملي که براي داور و يا تـيم مقابـل مزاحمـت ايجـاد نمـوده و باعـث                   
  . اختالل در نظم مسابقه گردد

 ورود به صحنه مسابقه بدون اجازه داور  -٢
  

ع دانشگاه مربوطـه بـراي درج در پرونـده          توبيخ متخلف کتبًا به اطال    : تبصره
  . گزارش خواهد شد

  
  اخراج: ١٢ماده

  :در موارد زير مربيان و سرپرستان از صحنه مسابقه اخراج خواهند شد



  ١١تکرار موارد ذکر شده در ماده  -
 اهانت به داوران يا مسئوالن مسابقه  -
ناســزاگويي، مــضروب نمــودن ورزشــکاران، مربيــان، (تنــدي وخــشونت  -

 )شاچيان يا سرپرستان تيم مقابلتما
صدور دستور به ورزشکاران خودي براي ترک صحنه و يا اهانت، تندي،             -

 خشونت نسبت به داوران و ورزشکاران تيم مقابل
  

چنانچه مربي يا سرپرستي توسـط داور از صـحنه مـسابقه اخـراج              : تبصره
  . گردد مراتب کتبًا به دانشگاه مربوطه اطالع داده مي شود

  
  محروميت:١٣ماده

 باشـد فـرد     ١٢ مـاده    ۴ الـي    ١چنانچه اخـراج بـه داليـل منـدرج در بنـدهاي             
  . خاطي به شرح زير محروم خواهد شد

ــدهاي   -١ ــراي بن ــاده ٢و١ب ــود در آن دوره و   ١٢ م  از همراهــي تمــي خ
 حداقل از يک دوره مسابقه رسمي ديگر محروم

  . خواهد شد مي گردد در صورت تکرار موارد مذکور اين تنبيه تشديد
 به محروميـت يـک سـاله از مربيگـري و همراهـي تـيم                ۴و  ٣بندهاي   -٢

خود محکوم مي گردد، در صورت تکرار بعـد از انقـضاء محروميـت ايـن                
 . تنبيه افزايش خواهد يافت

  
  :تبصره

در صورت خارج نمودن تيم از مسابقه توسط مربي يا سرپرست با ورزشکار             
ناسب با اثرات منفي که آن عمل بـر         و يا اشخاص ديگر، کميته انضباطي مت      

کيفيت اجراي مسابقه خواهد گذاشت نسبت به تنبيه خـاطي يـا خاطيـان              
تصميم گيري کرده و مراتب بـه دانـشگاه مربوطـه بـراي اجـرا ابـالغ خواهـد                   

  .شد
  

  :تخلفات ساير دست اندرکاران مسابقه: ۴فصل 
  

  : ١۴ماده
ــر تخلفــات منــدرج در فــصل   ــان،  چنانچــه اعــضا٣و٢عــالوه ب ي تيمهــا، مربي

سرپرستان و يا تماشـاچيان شـناخته شـده وابـسته بـه تيمهـا و اشـخاص                  
ديگر تخلفاتي به شرح ذيل مرتکب شوند از سوي کميته انضباطي با توجه             
به حدود اختيارات بر حسب نوع تخلف و آثـار آن تـصميمات مناسـبي اتخـاذ                 

  . خواهد شد
  هر نوع دسته بندي نامطلوب و تباني  -١
  تطميع ورزشکاران يا مربيان و سرپرستان آنان تهديد و -٢
 رفتار و اعمال خالف شئون اجتماعي و ورزشي  -٣
هرگونه استفاده تجاري مخالف شئون ورزشـهاي آمـاتوري و مقـررات      -۴

 ورزش دانشگاهها



ــا ســوء      -۵ ــوانين جــاري کــشور و ي ــه اســتفاده خــالف شــرع و ق هرگون
 استفاده تبليغاتي گروهي و حرفه اي 

ــصل  ــات: ۵ف ــسابقات توســط داوران    تخلف ــه در م ــايي ک  و خطاه
  :صورت مي گيرد مشغول تنبيهات زير خواهد بود

  تذکر شفاهي -
 تذکر کتبي -
 توبيخ  -
 محروميت  -
  

  تذکر شفاهي : ١۵ماده
در صورت عدم حـضور بـه موقـع در ميـدان مـسابقات و هرگونـه سـهل                    -

  انگاري در انجام وظيفه محوله  
  

  تذکر کتبي: ١۶ماده 
ايت مقررات عمومي مسابقات و برخوردهاي نامناسـب و         در صورت عدم رع   

  هرگونه بي انضباطي و بي توجهي به اصول ورزشي 
  

  توبيخ : ١٧ماده
  . در موارد ذيل داروان مختلف توبيخ و در پرونده آنان درج خواهد شد

  ١۶ و ١۵تکرار موارد ذکر شده در مواد  -١
تان و دسـت    برخورد غيراصولي و تند با ورزشکاران، مربيـان، سرپرسـ          -٢

 اندرکاران مسابقات
 سرپيچي از دستورات کميته داوران و سرپرست مسابقات  -٣
 انجام اشتباهات مکرر اعم از عمدي يا غير عمدي  -۴

  
  محروميت: ١٨ماده

ــشگاهها محــروم     ــر داوران متخلــف از قــضاوت در مــسابقات دان در مــوارد زي
  . خواهند شد

ي از تيمهــا و يــا تحريــک تيمهــا يــا ورزشــکاران و يــا وابــستگي بــه يکــ -١
ورزشکاران که در صورت اثبات، بنا به تشخيص کميته انضباطي مدت           
محروميت مشخص و در صـورت تکـرار ايـن مـدت افـزايش يافتـه و بـه          

  . فدراسيون مربوطه گزارش خواهد شد
قــضاوت غيرعادالنــه و طرفــداري از يــک تــيم يــا ورزشــکار و تکــرار         -٢

تـه انـضباطي مــدت   اشـتباهات مکـرر و عمـدي بنـا بـه تـشخيص کمي      
محروميت مشخص و به فدراسيون مربوطه جهت تنزل درجه گـزارش           

 . خواهد شد
  

  تخلفات داور : ۶فصل
  

  :١٩ماده



ــان ، سرپرســتان،     ــات و خطاهائيکــه در اردو توســط ورزشــکاران، مربي تخلف
داوران و عوامل اجرايي صورت مي گيرد با توجه به نوع تخلـف انجـام شـده                 

  :ي زير خواهد بودمشمول تنبيهات انضباط
  تذکر شفاهي  -
 توبيخ -
 اخراج  -
 محروميت  -
  

  :٢٠ماده
در موارد زير به ورزشکاران، مربيان، سرپرستان، داوران و عوامل اجرايـي در             

  :اردو تذکر شفاهي داده مي شود
  پوشيدن لباس نامناسب در محوطه اردو -
عدم رعايت نظافت خوابگاهها، سـالن اجتماعـات، سـالن غـذاخوري و              -

 هاي بهداشتي سرويس 
سـاعت خاموشـي، سـاعت      (بي توجهي بـه مقـررات اردو و مـسابقه            -

صرف غذا و ساير برنامه هـاي تنظـيم شـده از طـرف مـسئولين اردو و                  
 ....)مسابقات و

  
  :٢١ماده

در صورت عدم رعايت مقررات  عمومي اردو و هر نـوع بـي انـضباطي و بـي            
اوران، سرپرســتان و تــوجهي و تکــرار مــوارد ذيــل بــه ورزشــکاران، مربيــان، د

  . عوامل اجرايي کتبا توبيخ داده مي شود
  توهين و ناسزاگويي نسبت به يکديگر  -١
 عدم رعايت مسائل اخالقي، تربيتي و اجتماعي  -٢
برخورد ناشايست بازيکنـان هـر تـيم بـا اعـضاء تيمهـاي ديگـر يـا تـيم                     -٣

 خودي 
  

  :٢٢ماده
ــواد     ــدرج در م ــوارد من ــرار م ــورت تک ــشاهده٢١ و ٢٠در ص ــر،   و م ــوارد زي  م

ورزشــــکاران، مربيــــان، داوران، سرپرســــتان و عوامــــل اجرايــــي از اردو و 
  . مسابقات اخراج مي گردند

  برخورد و مشاجره با يکديگر  -١
برخـورد ناشايـست سرپرسـت يـا مربـي يـا داوران، اعـضاي تيمهـاي          -٢

 ديگر، با بازيکنان خودي و عوامل اجرايي مسابقات 
  

  :٢٣ماده
، مربيــان، سرپرســتان، داوران و عوامــل اجرايــي در صــورتي کــه ورزشــکاران

 را رعايــت ننماينــد برحــسب شــدت وقــوع ٢٢و٢١و٢٠مــوارد منــدرج در مــواد 
تخلف از اردو اخراج و محروم مي شوندو تـصميمات اتخـاذ شـده بـه منظـور                  
بررسي و اظهار نظر قطعـي و تائيـد مـدت محروميـت بـه کميتـه انـضباطي                   

  . ارسال مي گردد



  
  
  

  : ٢۴ماده 
ليه موارد فني و انضباطي پيش بيني نـشده در ايـن آئـين نامـه را کميتـه                   ک

  . انضباطي حل و فصل خواهند نمود
  

  :٢۵ماده
 تبـصره در چهـارمين      ٧ مـاده و     ٢۵اين آئين نامه مشتمل بـر شـش فـصل و            

جلسه شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش           
 توسط مقـام محتـرم وزارت بـراي         ٢٨/١٠/٧۴عالي کشور تصويب و در تاريخ       

  .اجرا به دانشگاهها ابالغ گرديده است
 


