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 "نپزشکی اصفهام وآئین نامه تسهیالت و امتیازات دانشجویان ورزشکار ممتاز دانشگاه عل            "

 مقدمه  -الف 

 تخصصی –دانشجویان ممتاز ورزشی بخشی از اوقات فراغت خویش را در طول هفته برای انجام تمرینات دشوار و پیچیده ورزشی     

به ساعت از وقت و انرژی مفید آنها را  9و اردوهای آمادگی منظم و مستمر در هرهفته الاقل  تمرینات این که دهند می اختصاص

و تحمل دشواری ها ، کسب مقام ها و افتخارات ورزشی در میادین و مسابقات ورزشی  تالشها که نتایج این  خود اختصاص می دهد.

ور( برای میهن عزیز اسالمی می باشد که این امر بر منزلت ، ) سطوح دانشگاههای داخل و خارج از کشور، مسابقات قهرمانی کش

حافل علمی و فرهنگی داخل و خارج از کشور می افزاید لذا برای ایجاد در مجامع و م علوم پزشکی اصفهانه اعتبار و شهرت دانشگا

های اه که به کسب رتبه ها و نشانو افزایش انگیزه و قدردانی از زحمات و تالشهای دانشجویان مستعد و توانمند ورزشکار دانشگ

 هتهیه و تدوین شده و از تاریخ تصویب شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه ب ماده 10ورزشی نائل می گردند این آئین نامه در 

  .مورد اجرا گذارده خواهد شد

 کلیات و تعاریف  -ب  

  :تاز ورزشی شناخته می شونددانشجویانی که دارای یکی از شرایط زیر باشند بعنوان دانشجوی مم  

 نفرات اول تا سوم )انفرادی یا تیمی( المپیادهاو مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاه های کشور  -الف  

  جهان دانشجویان یونیورسیاد( تیمی یا انفرادی) سوم تا اول نفرات –ب   

 کشور  قهرمانی مسابقات( تیمی یا انفرادی) سوم تا اول نفرات –ت   

  کشور ملی های تیم در عضویت –ث   

دانشجویان ممتاز ورزشی جهت برخورداری از تسهیالت و مزایای این آئین نامه مؤظفند اصل و تصویر احکام ورزشی خود را به 

  .مدیریت امور تربیت بدنی دانشگاه ارائه نمایند

  .از مراجع قانونی ذیربط اخذ خواهد نمودمدیریت امور تربیت بدنی دانشگاه در صورت ضرورت, تأئیدیه های الزم را 

  : شرایط دانشجویان ممتاز ورزشی که خواستار ادامه تحصیل می باشند بشرح زیر می باشد -1ماده 

  اقماری های واحد از یکی یا مرکزی پردیس در علوم پزشکی اصفهان دانشگاه رسمی دانشجوی –الف 

  توزارت بهداشبر اساس قوانین عمومی کشور و مقررات  طرح های پزشکیلی و لی برای طی دوره تحصیتحصی منع عدم –ب 

 فعلی دوره در 11 کل میانگین داشتن –پ 

 عدم سوء پیشینه -ت
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ری و دکت عمومی پزشکی و کارشناسی تحصیلی دوره طول در تیمی یا انفرادی سطوح در ورزشی مقام دو حداقل کسب –ت 

دانشجویان کشور، المپیاد دانشجویان کشوریا کسب حداقل یک مقام ورزشی در سطوح انفرادی در یکی از مسابقات قهرمانی عمومی 

 اد های دانشجوییو المپی یا تیمی در طول دوره تحصیلی کارشناسی در یکی از مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان، قهرمانی کشور

  نامه آئین این پیوست جدول از امتیاز 10 حداقل کسب –ث 

ش از اتمام کارشناسی و تا پیعمومی پزشکی ودانشجوی متقاضی ادامه تحصیل بالفاصله پس از فراغت از تحصیل در دوره  -2ماده 

اردیبهشت ماه هر سال باید درخواست کتبی خود را تنظیم و جهت سیر مراحل رسیدگی به مدیر امور تربیت بدنی دانشگاه ارائه 

  .نماید

انچه دانشجوی ممتاز ورزشی دارای شرایط فوق العاده از نظر کسب مقام ها و عناوین ورزشی ) کمیت در موارد استثنائی چن -3ماده 

را احراز ننماید، کمیسیون خاصی جهت بررسی و اعالم نظر متشکل از  1و کیفیت مدالها ( باشد و برخی از شروط مندرج در ماده 

ه ، مدیر امور تربیت بدنی ، نماینده رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده معاون آموزشی دانشگاه ، معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگا

  .ذیربط حسب درخواست مدیر تربیت بدنی تشکیل و با رسیدگی به مدارک و مستندات الزم تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد نمود

استفاده از این ماده الزامی است. اخذ و  نفر از اساتید دانشکده مربوط جهت ادامه تحصیل با 2داشتن توصیه نامه از حداقل  : تبصره

  .ارائه این توصیه نامه بعهده دانشجوی متقاضی می باشد

جازی دوره های شبانه و مو دکتری تخصصی دانشجوی ممتاز ورزشی که خواستار ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد  -4ماده 

  .ن ائین نامه بهره مند خواهد شدمی باشد از تخفیف شهریه متناسب با امتیازات جدول پیوست ای

و دکتری تخصصی برای کل دوران تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  %10و حداکثر آن  %20: حداقل میزان تخفیف شهریه  1تبصره 

  .می باشد

دول ج : تشخیص میزان تخفیف شهریه بین حداقل و حداکثر درصد های مورد نظر با توجه به مجموع امتیازات حاصله از2تبصره 

  .خواهد بود معاونت دانشجوییعهده ه پیوست در طول دوران تحصیل در دوره کارشناسی ب

  .امتیاز از جدول پیوست این آئین نامه برای برخورداری از تخفیف حداقلی شهریه الزامی است 10: کسب حداقل 3تبصره 

  ورزشی ممتاز دانشجویان وتشویقات تسهیالت سایر

  .تاز ورزشکار عالوه بر امتیاز مندرج در این آئین نامه از تسهیالت و امکانات زیر بهره مند خواهند شددانشجویان مم -5ماده 

عاونت مرک و احکام ورزشی ارائه شده توسط متقاضی و تائیدیه مدا بابررسی مهمان یا انتقالی دانشجویی بصورت پذیرش –الف 

  .دانشگاه و با هماهنگی با دانشکده ذیربط دانشجویی

  .(متأهلین, مسکن ودیعه, ازدواج, ضروری) دانشجویی های وام پرداخت در الویت –ب 
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 این آئین نامه   1ماده اعطای جوایز نقدی بر اساس شرایط تنظیم شده در  -پ

 نامه این ائین  7طبق ماده  از سوی دانشگاههای داخلی اعزام به سفرهای زیارتی, سیاحتی و تفریحی با تقبل هزینه مسافرت  -ت

  .دانشگاه ممتاز دانشجویان معرفی مراسم در دانشگاه محترم ریاست سوی از یادبود تندیس و تقدیر لوح اعطای –ث 

معرفی دانشجویان ورزشکار ممتاز در رسانه ملی, رسانه های گروهی علی الخصوص مطبوعات ورزشی, خبرنامه و ماهنامه خبری  -ج

 دانشگاه 

فقط برای ادامه تحصیل در مقطع باالتر قابل اعمال خواهد بود وورزشکاران ممتاز که قصد ادامه  1 تبصره: شرایط مندرج درماده

خواهند الی آخر  5ماده های تحصیل ندارند یا شرایط فوق الذکر را احراز نمی کنند کماکان بصورت سالیانه مشمول موارد مندرج در 

  .بود

  : از جوایز نقدی ورزشکاران ممتاز عبارت است -1ماده

و رده های  ورکش دانشجویان المپیاد سطوح برای ریال میلیون یک نامه آئین پیوست جدول از شده کسب امتیاز هر ازای به –الف   

 باالتر 

، مدال سوم  ٪70جنانچه دانشجویانی در رشته های انفرادی چند مدال دریافت نمایند، جایزه مدال اول بطور کامل، مدال دوم  -ب  

  .ارزش ریالی مدالهای کسب شده را دریافت خواهند نمود ٪50و مدال چهارم و بیشتر   10٪

جوایز ریالی جدول پیوست محاسبه و به یکایک  ٪50به حجم شرکت کنندگان  توجه با( تیمی) گروهی های رشته برای –پ   

  .اعضاء تیم پرداخت خواهد شد

بند الف این ماده وبا رعایت بندهای ب و پ و در صورت   ٪50جوایز مسابقات سالیانه قهرمانی دانشجویان کشور بمیزان  -ت  

  .انجام مسابقه در دسته یک دانشجویان کشور قابل پرداخت خواهد بود

بیت خواست متقاضی, تأیید مدیر امور ترمنوط به در سه برابر سقف مجازالویت در پرداخت وامهای دانشجویی سالیانه تا  -7ماده     

بدنی و تصویب معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود. الویت معرفی با افرادی خواهد بود که از جدول شماره 

   .یک امتیازات بیشتری در سال قبل کسب کرده باشند

با تقبل هزینه های مسافرت شامل هزینه اقامت, تغذیه, بلیط  2ماده گروهی مندرج در بند ج  جایگزینمسافرتهای تشویقی  -8ماده  

ریال برای هر نفر مجاز خواهد بود. این مسافرت  000/000/5رفت و برگشت حداکثر برای چهار روز و سه شب اقامت و تا سقف 

سقف هزینه مسافرت  بدنی انجام شود. تعدیلها باید در تعطیالت بین ترم یا تابستان و یا برنامه ریزی و پشتیبانی مدیریت امور تربیت 

  .بنا به پیشنهاد مدیر امور تربیت بدنی و تأیید معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود
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ظفند در صورت تداخل زمان برگزاری مسابقات ورزشی با وه ها و مدیران گروه های آموزشی مرؤسای محترم دانشکد -9ماده    

همکاریهای الزم را با دانشجویان ورزشکار ممتاز مبذول نمایند و در صورت لزوم امتحانات آنها را به زمان  ،وزشی دانشگاهتقویم آم

  .دیگری موکول کنند

فرهنگی  یدانشجویمحترم معاون اعطای تسهیالت و مزایا این آئین نامه با توجه به احکام ورزشی, منوط به تأیید و اعالم  -10ماده     

  .دانشگاه میباشد

  قاتمساب کیفیت و سطوح تفکیک به ورزشی های نشان و ها رتبه امتیازات میزان –جدول پیوست   

 مسابقات سطوح

 ها رتبه

1 2 3 

 یونیورسیاد

 جهان دانشجویان

 کشور قهرمانی

 ( دانشجوئی غیر) 

 و کشور دانشجویان المپیاد

 کشور دانشجویان قهرمانی

 اول مقام

 ( طال نشان) 
20 15 10 

 دوم مقام

 ( نقره نشان) 
15 10 5 

 سوم مقام

 ( برنز نشان) 
10 5 3 

  

 


