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آئین نامه اجرایی جشنواره 

 فرهنگی و ورزشی

هیأت مدیره نظام پرستاری 
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1401ر ماه   تی  

جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران دهمینین نامه اجرایی یآ  

1401نیمه دوم تیرماه زمان برگزاری    

تهران محل برگزاری:  

 شرایط عمومی شرکت در جشنواره

 نظام پرستاری عضویت در سازمانداشتن کارت معتبر  .1

 داشتن کارت معتبر بیمه ورزشی رشته  .2

. شایان ذکر است مالک لینک فرم های ثبت نام  و تکمیل تهراننظام پرستاری  ت مدیرهاهی سایت مراجعه به .3

 می باشد. عضویت در سازمان ،شرکت در مسابقات

 فقط در یک رشته مجاز است.شرکت افراد  .4

  :در حضور به مجاز تمایل صورت در ،نمایند شرکت (والیبال و فوتسال) تیمی مسابقات در که افرادیتبصره 

 رشته یک در صرفا کشوری حلهرم در  منتخب افراد حضور است تذکر به الزم .)باشند می نیز انفرادی رشته یک

 (. است مجاز ورزشی

 الزامی است. رعایت کلیه موازین اسالمی و مقررات جاری سازمان در طی برگزاری مسابقات .5

 می اعالم متعاقبا که ضوابطی و شرایط با کشوری اجرائی نامه آیین مطابق ورزشی رشته هر منتخب افراد .6

 .گردند می اعزام کشوری جشنواره به ،گردد

البسه ورزشی شامل )گرمکن، پیراهن و شورت ورزشی، جوراب و ساک ورزشی ( برای شرکت کنندگان تهیه  .7

 خواهد بود. مرکز درمانی یا دانشگاهی مبدا یابه عهده خود ورزشکاران 

 ر رشته های تیمی ورزشکاران هر تیم می بایست با البسه ورزشی متحدالشکلی حضور یابند.د .8

 بر اساس جدول المپیکیدر مجموع مسابقات  دانشگاه یا مرکز درمانیاز سه ، عالوه بر نفرات برتر مسابقات .9

 .تقدیر به عمل می آید
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 رشته ورزشی شرکت کننده در جشنواره دهشرایط اختصاصی 

 

 آقایان و بانوانمسابقات تنیس روی میز  (1

 

 و به  ورزشکار زن در این رشته معرفی برتر نفر 3ورزشکار مرد و حداکثر  برتر نفر 3 نهایتا

 .می شود مسابقات کشوری اعزام

 می شودبرگزار  و تک حذفی مسابقات به صورت انفرادی. 

 .مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون تنیس روی میز برگزار خواهد شد 

 

 

 آقایان و بانوانمسابقات شطرنج  (2

 

  نفر برتر ورزشکار زن در این رشته معرفی و به  3نفر برتر ورزشکار مرد و حداکثر  3نهایتا

 مسابقات کشوری اعزام می شود.

  برگزار خواهد شد. به صورت فدراسیون شطرنجمسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات 

 

 آقایان و بانوانمسابقات شنای  (3

 

 .نفرات اول و دوم هر رده سنی به تفکیک مرد و زن به مسابقات کشوری اعزام می گردد 

  سال به باال  50سال و  50تا  40سال،  40تا  30ال، س 30رده سنی زیر  4مسابقات در

 .می شودبرگزار 

  می شودمتر آزاد برگزار  50مسابقات به صورت. 
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 .مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون شنا برگزار خواهد شد 

  ،تبصره: در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در یک رده سنی به حد نصاب برگزاری مسابقه نرسد

 واند آن مسابقه را برگزار نکند.می ت هیأت مدیره نظام پرستاری تهران

 

 

 آقایان و بانوانمسابقات دارت  (4

 

  نفر برتر ورزشکار زن در این رشته معرفی و به  3نفر برتر ورزشکار مرد و حداکثر  3نهایتا

 مسابقات کشوری اعزام می گردد.

 

 .مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون دارت برگزار خواهد شد 

 

 آقایان و بانوانمسابقات دو میدانی  (5

 

 هر رده سنی به تفکیک مرد و زن به مسابقات کشوری اعزام می گردد.  و دوم نفرات اول 

  سال به باال  50سال و  50تا  40سال،  40تا  30سال،  30رده سنی زیر  4مسابقات در

 برگزار می گردد.

 .مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون دو میدانی برگزار خواهد شد 

  می شودمتر آقایان برگزار  1500متر برای بانوان و  800مسابقات در رشته . 

  ،تبصره: در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در یک رده سنی به حد نصاب برگزاری مسابقه نرسد

 نکند.د آن مسابقه را برگزار رستاری تهران می تواننظام پهیأت مدیره 

 

 

 آقایان و بانوان مسابقات تیراندازی با تپانچه (6
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 نفر برتر ورزشکار زن در این رشته معرفی و به  3نفر برتر ورزشکار مرد و حداکثر  3 نهایتا

 .مسابقات کشوری اعزام می شود

 .مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون تیراندازی برگزار خواهد شد 

 

 نآقایان و بانوا مسابقات بدمینتون (7

 

 و زن به مسابقات کشوری اعزام می  نفرات اول و دوم و سوم هر رده سنی به تفکیک مرد

 گردد.

  می شودبرگزار و تک حذفی مسابقات به صورت انفرادی. 

  گزار خواهد شد.بربدمینتون مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون 

 

 

 آقایان و بانواندازی با کمان مسابقات  تیران (8

 

  مسابقات کشوری اعزام می نفرات اول و دوم و سوم هر رده سنی به تفکیک مرد و زن به

 گردد.

  متر در مرحله  10مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان  و در رشته های ریکرو مسافت

 .می شودمتر در مرحه حذفی برگزار  15مقدماتی و مسافت 

  گزار خواهد شد.تیراندازی برمسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون 

  

 

 والیبال بانوانمسابقات  (9

 

 بقات به صورت تک حذفی و در یک روز برگزار می گردد.مسا 

 .تیم برتر به مسابقات کشوری اعزام می گردد 
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  برگزاری مسابقات الزامیست. مراحل ارائه کارت نظام پرستاری به همراه اصل کارت ملی در

 در غیر این صورت از شرکت در مسابقات ممانعت به عمل خواهد آمد.

  و یک نفر مربی و یک نفر سرپرست جمعا نفر ورزشکار  9متشکل از حداکثر  والیبالهر تیم

 نفر می باشد )سرپرست میتواند یکی از شرکت کنندگان باشد( 11

  شرکت کنندگانی که زود تر در سایت ثبت نام کنند، در اولویت قرار می گیرند.)ظرفیت

 تیم می باشد.( 16برای مسابقات، 

 

 آقایانمسابقات فوتسال  (10

 

 .مسابقات به صورت تک حذفی و در یک روز برگزار می گردد 

 .تیم برتر به مسابقات کشوری اعزام می گردد 

 برگزاری مسابقات  مراه اصل کارت ملی در تمام مراحلارائه کارت نظام پرستاری به ه

 الزامیست. در غیر این صورت از شرکت در مسابقات ممانعت به عمل خواهد آمد.

  نفر ورزشکار و یک نفر مربی و یک نفر سرپرست  9متشکل از حداکثر هر تیم فوتسال

 نفر می باشد )سرپرست میتواند یکی از شرکت کنندگان باشد( 11جمعا 

  برگزار می شود .  و در یک روز به صورت تک حذفیمسابقات 

 

 از ا و ی 02186126530 ل و ابهام می توانند با شمارهدر صورت هرگونه سوا شرکت کنندگان

 در ارتباط باشند.  www.inot.ir یت سا درصفجه ارتباط با ما طریق 
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