
 
 

 

 

 

                                                                       
 

                                           
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 الزحمهدستورالعمل پرداخت حق

 اجرايی و فنیكادر 

 مسابقات ورزشیجشنواره ها و 

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور

 
 



 مقدمه
العمل دستور فدراسيون ملي ورزش های دانشگاهيآئين نامه اداری و استخدامي  24و  23و مواد اساسنامه  7ماده  5بند  در اجرای

نياز بخش های مختلف و پرداخت حق الزحمه کادر داوری و اجرایي مسابقات ورزشي دانشگاهي و موسسات آموزش عالي کشور 
همچنين با سازی پرداخت حق الزحمه فعاليت های ورزشي دانشگاهي در سطوح مختلف،  ي کشور و بروزرساني و یکسانآموزش عال

لف دانشگاهي و برگزاری جشنواره های همگاني، مسابقات بين المللي )ميزباني( و توجه به برگزاری مسابقات در سطوح مخت
به شرح زیر  "مسابقات ورزشيکادر فني و اجرایي جشنواره ها و  دستورالعمل پرداخت حق الزحمه"های ملي دانشجویي تيماردوهای 

برابر جداول مندرج در این دستورالعمل  ی پرداختيها حق الزحمه کليه آئين نامهقرار گرفت و از تاریخ تصویب این  مورد تصویب
 قابل پرداخت خواهد بود.

 تعاریف (1ماده 
مشارکت  در امر برگزاری مسابقاتمسابقات ورزشي افرادی هستند که با عناوین و وظایف مشخص  فني و اجرایيکادر  -1

 .دارند

گردد و از نظر برگزاری در یا انفرادی برگزار ميهایي است که به صورت  اجتماعي و مسابقات ورزشي رقابتجشنواره ها و  -2
 گردند. تقسيم مي به شرح زیر بخش 6ها و  موسسات آموزش عالي کشور به دانشگاه

جشنواره و ای ت بين خوابگاهي، بين دانشکدهشامل )مسابقات درون خوابگاهي، مسابقا درون دانشگاهي: مسابقات -1-2
 گردد . برگزار ميو موسسه آموزش عالي شگاه های مختلف در هر دانکه به مناسبت هایي

ها و مؤسسات آموزش عالي در سطح های دانشگاهشامل مسابقاتي است که با شرکت تيم :و منطقه ای استانيمسابقات  -2-2     
  گردد.مجوار ومنطقه ای برگزار ميهای هاستان یا استان

ها و موسسات آموزش های ورزشي دانشگاها حضور تيمکه بمجموعه مسابقاتي است شامل :  کشوری مسابقات قهرماني -3-2
 شود .برگزار مي سراسریو  ایسراسر کشور و به صورت تك رشته عالي

با حضور تيم های ورزشي دانشگاهها و المپيادهای ورزشي کشوری: شامل مسابقاتي است که بصورت چند رشته ای  -4-2
 سراسر کشور برگزار مي شود. موسسات آموزش عالي

 در داخل کشور های داخليهای کشورهای خارجي و تيمشود که با حضور تيمبه مسابقاتي اطالق مي :الملليابقات بينمس -5-2
 گردد.برگزار مي

اطالق مي شود که به منظور آماده سازی و  و عملياتي به برنامه ها و مسابقات :اردوهای آمادگي و مسابقات تدارکاتي -6-2
 مي شودو انجام ور برگزار ملي دانشجویي کشتشکيل تيم های 

 گردد.های ذیل پرداخت مي( و براساس شاخص9 تا 1ولامسابقات برابر )جد کادر فني و اجرایيالزحمه حق (2 ماده

 تعداد جلسات یا تعداد مسابقات بر حسب نوع رشته ورزشي -1

 درجه داوری -2

 ليت یا وظيفه تعيين شده در کادر فني، اجرایينوع مسئو -3

 قاتسطح برگزاری مساب -4

ي در سطوح مختلف به عهده ميزبان مسابقات ورزش فني و اجرایيزميني کادر  بليط رفت و برگشت هوایي یاتهيه هزینه ( 3 ماده

مبلغ  برگشت یارفت هر کيلومتر  باشد به ازاءامکان پذیر نو فاکتور ارایه بليط  و هزینه غذا بایاب و ذها برای باشد. چنانچهمي
 .خواهد بودپرداخت  قابل غذا یك وعدهریال بابت  000/300مبلغ و ریال  2000

 

 
 
 



هر وعده وعده غذایي ) 2کيلومتر  500کيلومتر یك وعده غذایي و باالی  500در هر مسير رفت و برگشت تا مسافت  :1تبصره 
 پرداخت مي شود.ریال(  000/300

ریال به عنوان هزینه  000/300روزانه مبلغ کيلومتر،  80در مسافت زیر اجرایي مسابقات داخل استان فني و عوامل برای :2تبصره 
 گردد.مي ایاب و ذهاب پرداخت 

 باشد.مي ميزبانبه عهده  برگزاری مسابقاتطول اجرایي برگزاری مسابقات ورزشي در  و اسکان و تغذیه کادر داوریمحل مين أت( 4 ماده

 .(شوداسکان شامل افراد بومي نمي محل تامين)

شامل رشته های زیر است و حق الزحمه هریك  های اجتماعي و انفرادی اجرایي رشته و فنيسرپرستي، لزحمه کادر احق( 5 ماده

محاسدبه و  ذیدل ایدن مداده     9تدا   1جدداول   مبالغ مندرج در براساساز عوامل اجرایي شامل سرپرستي، فني و اجرایي حسب مورد 
 گردد.پرداخت مي

 :هاي اجتماعيرشته
 فوتبال ساحلي -فوتسال –فوتبال  –هندبال  –تبال بسک –واليبال 

 :هاي انفراديرشته
 –دووميدداني  –جدودو  –با اسدلحه و کمدان  تيراندازی   –تکواندو –ميزرویتنيس –بدمينتون –آمادگي جسماني –اسکواش –اسکي

 یبرداروزنه –گلف –یکوهنورد –کشتي –کاراته –قایقراني -شطرنج  –شمشيربازی –سوارکاری –ژیمناستيك –سواریدوچرخه
درصد مبلغ جدول مربوطه محاسبه و  60در رشته واليبال ساحلي با توجه به شرایط خاص این رشته هر مسابقه بر مبنای  :3تبصره 

 پرداخت مي شود.
 شود.پرداخت مي زیرساعت یك جلسه محاسبه و حق الزحمه مربوط طبق جداول 2های انفرادی هر برای رشته :4تبصره 

های داوری، خدط، منشدي و...   بازی در پست 3هندبال و...( روزانه حداکثر  در مسابقات تيمي )فوتبال، واليبال، بسکتبال و: 5 تبصره
 حق الزحمه پرداخت خواهد شد و برای بيش از سه بازی حق الزحمه ای تعلق نمي گيرد.

 

 «الزحمه كادر داوري و فني مسابقات درون دانشگاهي  حق 1جدول شماره » 

 هاي انفرادي رشته هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

 (هرجلسه)ریال  000/370 ریال )هر بازی( 000/410 داور بين المللي 1

 (هرجلسه)ریال  000/300 ریال )هر بازی( 000/350 داور ملي 2

 (هرجلسه)ریال  000/260 ریال )هر بازی( 000/290 داور درجه یك 3

 (هرجلسه)ریال  000/210 ریال )هر بازی( 000/250 داور درجه دو 4

 (هرجلسه)ریال  000/190 ریال )هر بازی( 000/200 داور درجه سه 5

 ریال)هرجلسه( 000/190 ریال 000/200بدون درنظر گرفتن درجه داوری،هر بازی  داوران خط،ميز و.... 6

 

 «نطقه ايالزحمه كادر داوري و فني مسابقات استاني و م حق 2جدول شماره »

 هاي انفرادي رشته هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

 (هرجلسه)ریال  000/430 ریال )هر بازی( 000/520 داور بين المللي 1

 (هرجلسه)ریال  000/360 ریال )هر بازی( 000/430 داور ملي 2

 (هرجلسه)ریال  000/280 ریال )هر بازی( 000/360 درجه یك 3

 (هرجلسه)ریال  000/250 ال )هر بازی(ری 000/300 درجه دو 4

 (هرجلسه)ریال  000/210 ریال )هر بازی( 000/250 درجه سه 5

 ریال)هر جلسه( 000/210 ریال 000/250بدون درنظر گرفتن درجه داوری،هر بازی  داوران خط،ميز و.... 6

 

 

 

 

 

 



 « و انتخابي تیم ملي دانشجویان وركش الزحمه كادر داوري و فني مسابقات قهرماني حق 3جدول شماره » 

 انفرادي  هايرشته هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

 (هرجلسه)ریال  000/550 ریال )هر بازی( 000/640 درجه بين المللي 1

 (هرجلسه)ریال  000/470 ریال )هر بازی( 000/570 درجه ملي 2

 (هرجلسه)ریال  000/390 ریال )هر بازی( 000/480 درجه یك 3

 (هرجلسه)ریال  000/310 ریال )هر بازی( 000/400 درجه دو 4

 (هرجلسه)ریال  000/230 ریال )هر بازی( 000/330 درجه سه 5

 (هرجلسه)ریال  000/230 ریال 000/330بدون درنظر گرفتن درجه داوری،هر بازی  داوران خط،ميز و.... 6

 

 «الزحمه كادر داوري و فني المپیادهاي ورزشي كشور حق 4جدول شماره » 

 هاي انفرادي رشته هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

 (هرجلسه)ریال  000/640 ریال )هر بازی( 000/780 درجه بين المللي 1

 (هرجلسه)ریال  000/570 ریال )هر بازی( 000/680 درجه ملي 2

 (هرجلسه)ریال  000/470 ال )هر بازی(ری 000/580 درجه یك 3

 (هرجلسه)ریال  000/370 ریال )هر بازی( 000/480 درجه دو 4

 (هرجلسه)ریال  000/270 ریال )هر بازی( 000/390 درجه سه 5

 (هرجلسه)ریال  000/270 ریال 000/390بدون درنظر گرفتن درجه داوری،هر بازی  داوران خط،ميز و.... 6
 

 «ي المللبینالزحمه كادر داوري و فني مسابقات  حق 5اره جدول شم» 

 هاي انفرادي رشته هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

 (هرجلسه) ریال 000/700 )هر بازی( ریال 000/810 الملليداور درجه بين 1

 (هرجلسه) ریال 000/620 )هر بازی( ریال 000/730 داور درجه ملي 2

 (هرجلسه) ریال 000/470 )هر بازی( ریال 000/640 داور درجه یك 3

 (هرجلسه) ریال 000/390 ریال )هر بازی( 000/570 داور درجه دو 4

 (هرجلسه) ریال 000/340 )هر بازی( ریال 000/480 داور درجه سه 5

 ()هرجلسهریال 000/340 ریال 000/480بدون درنظر گرفتن درجه داوری،هر بازی  داوران خط،ميز و....  6

                   

 «الزحمه كادر داوري و فني جشنواره ورزش هاي همگاني كشور  حق  6جدول شماره » 

 هاي انفرادي رشته هاي اجتماعيرشته عنوان ردیف

 (هرجلسه)ریال  000/370 ریال )هر بازی( 000/450 داور بين المللي 1

 (هرجلسه)ریال  000/330 ریال )هر بازی( 000/390 داور ملي 2

 (هرجلسه)ریال  000/280 ریال )هر بازی( 000/350 1داور درجه  3

 (هرجلسه)ریال  000/250 ریال )هر بازی( 000/300 2داور درجه  4

 (هرجلسه)ریال  000/210 ریال )هر بازی( 000/250 3داور درجه  5

 (هرجلسه)ریال  000/210 ریال 000/250بدون درنظر گرفتن درجه داوری،هر بازی  داوران خط،ميز و.... 6
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 «  كشور در سطوح مختلفمسابقات ادر اجرایي الزحمه ك حق 7جدول شماره » 

 عنوان ردیف
مسابقات درون  

 دانشگاهي
 )روزانه(

مسابقات چند جانبه 

 اياستاني و منطقه
 )روزانه(

جشنواره ها و مسابقات 

 قهرماني كشوري
 )روزانه(

 المپیاد ها

 وزانه()ر
 الملليمسابقات بین
 )روزانه(

 ریال000/700/2 ریال 000/320/2 ریال 000/940/1 ریال 000/290/1 ریال 000/640 سرپرست کل و اجرایي 1

 ریال 000/500/2 ریال 000/120/2 ریال 000/780/1 ریال 000/970 ریال 000/600 معاون اجرایي، فني و فرهنگي 2

3 
سرپرست اجرایي مسابقات 

 (هامسئولين انجمن)
 ریال 000/320/2 ریال 000/940/1 ریال 000/610/1 ریال 000/970 ریال 000/570

 ریال 000/550/1 ریال 000/170/1 ریال 000/970 ریال 000/650 ریال 000/480 ناظر اجرایي و فني 4

 ریال 000/930/1 ریال 000/550/1 ریال 000/290/1 ریال 000/820 ریال 000/570 سرپرست فني مسابقات 5

 ریال 000/290/1 ریال 000/170/1 ریال 000/970 ریال 000/650 ریال 000/400 هامسئولين کميته 6

 ریال 000/120/1 ریال 000/960 ریال 000/820 ریال 000/480 ریال 000/320 هااعضای کميته 7

 پزشك 8
طبق تعرفه فدراسيون 

 پزشکي
طبق تعرفه فدراسيون 

 پزشکي
 ه فدراسيون پزشکيطبق تعرف

طبق تعرفه فدراسيون 
 پزشکي

طبق تعرفه فدراسيون 
 پزشکي

 پزشکيار 9
طبق تعرفه فدراسيون 

 پزشکي
طبق تعرفه فدراسيون 

 پزشکي
 طبق تعرفه فدراسيون پزشکي

طبق تعرفه فدراسيون 
 پزشکي

طبق تعرفه فدراسيون 
 پزشکي

 ریال 000/818 ریال 000/680 ریال 000/570 ریال 000/480 ددددددددددددددد مسئول خوابگاه 10

 ریال 000/970 ریال 000/990 ریال 000/820 ریال 000/640 ریال 000/400 مسئول دبيرخانه 11

 ریال 000/650 ریال 000/580 ریال 000/480 ریال 000/400 ریال 0000/320 * سرپرست سالن 12

 ریال 000/560 ریال 000/480 ریال 000/400 ریال 000/320 ریال 000/320 * کادر خدماتي و پشتيباني 13

 به مبلغ فوق اضافه خواهد شد. %25چنانچه از پرسنل خارج از دانشگاه استفاده شود به ميزان  7جدول شماره  13و  12بندهای  :6 تبصره

 

 «الزحمه برگزاري اردوهاي تیم ملي دانشجویي  حق 8جدول شماره » 

 فراديهاي اجتماعي و انرشته عنوان ردیف

 (روزانه)ریال  000/680/1 سرپرست و مدیر تيم ملي 1

 ریال )روزانه( 000/840 سرپرست و مدیر اردو 2

 ریال )روزانه( 000/510/1 سرمربي 3

 ریال )روزانه( 000/300/1 مربي 4

 ریال )روزانه( 000/120/1 کمك مربي 5

 طبق تعرفه )فدراسيون پزشکي( پزشك، فيزیوتراپ، ماساژور 6

 ریال )روزانه( 000/560 تدارکات تيم 7

 ریال )روزانه( 000/560 عوامل اجرایي اردو 8

 

 « مسابقات سطوح مختلف كشور اعزامي بهكادر فني و اجرایي تیم هاي ورزشي الزحمه  حق 9جدول شماره » 
مسابقات چند جانبه  عنوان ردیف

 استاني و منطقه اي

 )روزانه(

جشنواره ها و مسابقات 

 ماني كشورقهر

 )روزانه(

 المپیادها

 )روزانه(

مسابقات بین المللي 

 )میزباني(

 )روزانه(

 000/400/1 000/230/1 000/230/1 000/120/1 سرپرست کاروان 1

 000/300/1 000/120/1 000/120/1 000/000/1 معاون کاروان 2

 000/300/1 000/000/1 000/000/1 000/900 سرپرست تيم 3

 000/510/1 000/000/1 000/000/1 000/900 سرمربي تيم 4

 000/300/1 000/900 000/900 000/780 کمك مربي 5

 000/300/1 000/120/1 000/120/1 000/000/1 نمایندگان استان/ دانشگاه/ فدراسيون 6

 

 
 

 

 



تعدداد  برگدزاری مسدابقات   عالوه بدر مقطدز زمداني    و همکاران مشابه جدول فوق  در در صورتيکه افراد دارای مسئوليت : 7تبصره
مقدام   نظدر اند، بدا  داشته برگزاری مسابقات فعاليتو شرایط سازی و فراهم نمودن امکانات ، آماده جهت هماهنگيروزهای بيشتری 

  . و پرداخت گرددمحاسبه الزحمه ایشان حقبر حسب نوع فعاليت و مدت زمان آن توان ميبرگزاری مسابقات مسئول 

تورالعمل در صورت لزوم هر ساله متناسب با نرخ تورم تعدیل و پس از تایيد هيئت رئيسده فدراسديون جهدت اجدرا     این دس (6ماده 

 ابالغ خواهد شد.
تبصره: کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور حسب مورد ملزم به رعایت آن در برگزاری مسدابقات و فعاليدت هدای ورزشدي     

 خواهند بود.

مجمز عمومي فدراسيون ملي ورزش های دانشگاهي  26/02/97در جلسه مورخ  تبصره7ماده و  7در  ملدستورالعاین  (7ماده 

 تصویب و توسط مقام محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای اجرا به بخش های ورزش آموزش عالي کشور ابالغ گردید.

 
 
 
 
 
 

 
 


