دستورالعمل پذیرش تیم ها در اولین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشگاه ها:
مدارک مورد نیاز برای پذیرش تیم ها و نفرات اعزامی
 معرفی نامه کتبی نماینده دانشگاه
توصیه مییشمدیوفماتیاعزمعی عییشموی میمیوعدمااز میرشمعسمنزودمزییزدمشوسدیشمشمودیمزموی معییووم مییشم
وزدر.م یر اعدمتاوهتموراشمییشموز تیتمیصاتیززمااز میرشم ایزامشمایزامگیزاوعف ش منیرمیییشمشمدیازوشمتایز م
یووز یی امعسمیا ییسم مییهمدییازوشم160-66538466متاوهییتموییراشمفعاصییرزشمتمییاعدم یه وییزدامتییزمیییوو م
66/8/80معویییزنمااز مییرمتییزمuserمشمpasswordمعسمیا ییسمعااعتییوومیییز تماییا اامویی مع صییزدماهزییی م
اففمشم اع مرمثبتمازامتهممتویطمع صزدمعاجزام افف .م
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 کارت دانشجویی معتبررددارای اعتبرار نریم راص تي ریمی دو  )5961-69یرا ورواهی
اشتغاص به تي یل
 نزوزمهیز مفعاصیجو شمییشموز تیتمفعوع معی بیزومایهممییزنمت تیمهیشمفشام -66م0864اموزدیرمشمفومیهیام
ع متییووزم ییوعهشمعد ی زنمو ی مت تییه میمییهمفعومشمیمییافعومشموییزمعیضییز معص ی میییر امن ی مویییوسام
فعاصرزشموزمذنامتزو خمشمدازوشمفوهیامگزای موی مصیووزمتیز بشمشمویرشدمرییممگیووف شمشمی م ا ریشموی م
ناه ماا اامعوع م افف.
 کارت ممی
 کارت بیمه فدرا یون پزشکی ورزشی جمهوری ا المی ایران اص 5969
 اصررل فررر پررنی امعرراییدمعاونی ،دموزشرری دانشررجویی و فرهنگرری مرردیر تربیرر
بدنی مدیر کل دموزش و پزشک معتمد دانشگاه) از امانه ای پذیرش
 عص ی م ییااماییم 4امعیضییز ش یوزشاهآمویوسدییش مفعاصییجو شمشم اهمرییش میییر امتاوهییتموییراش میییر امن ی م
ویییوسامشما د ی میو اییرمفعاصییرزشاموییرشدمگییطمگییووف شمشمی م ا رییشمو ی مناه ی ماییا اامعوع ی م
افف.م م
 اامهیز مویرشدمیم میامشمعیضیز میتییو هآمفعاصیرزشم زریرمعی بیزومشمعسمایا اامع یآمفعاصیرزشمهیزمیازاویتم
گوعهرمدر.
 اصررل فرریر واریررزی برره ررا جرراری شررماره  1000000041و شرربای شررماره
 IR 640570000000001000000041بانررک ممرر

شررعبه دانشررگاه تهررران کررد

ا عمرومی دانشرگاه تهررانم یه ویزدممعش یهآمع ابهیمزفمیییشمشوسامهاریزاشمم
 94964به نا
فعاصرزشمهزمشمیویتززمویوسامیز شمنصووا.

مواردی که در مر مه ثب

نا تو ط دانشگاه ها می بای

رعای

شود:

 ثبتمایزامتیهممهیزمشماتیاعزمعی عییشمعسمییو مفعاصیرزشمهیزمصررفا از رریرس رای

پرذیرش اداره

کررلمو ی موفو مhttp://sems.um.ac.irمشمواعیییز مسیزابمییر م ییرشنمذ یم یییشموزدییرمشماییهمعسم
عاقضز میمیتمثبتمازا میز تمیتیرشفمگوعهیرمدیرمشمفعاصیرزشمهیز شمنی ممفومتیزو خمیقیاومیو یسموی مثبیتم
ازاماصرشموزدمرمعسمدانتمفومع ابهزفمی اشامگوعهمرمدر.
م
رشنمسیزدمومر م اع مرمثبتمازامشماا اامفومعش هآمع ابهزفمییشمشوسدشمهارزاشمفعاصجو زدمیاعیامنصوو م
نا در ای
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توصه میشمدوفمواع میمو تمفومعیامثبیتمایزامتیهممشماتیاعزمعی عییشمیکری از کارشنا ران خبررهمفوم
عیام مشمشمودمزموزمی هطمنیزومفومع م اایتم وی میمیوعدمیتییونمثبیتمایزامتوهیهآم یاففمشمیتیوش هتم قیورشم
فوجمعیزیشمشموزو عو میمهمهزمو میمرشمش مشمفعاصرزشمیاووی مگوعهرمووف .م
واع مورود بره رای پرذیرش اداره کرلمییشموز تیتمعسمدمزیی مشماتیووفممعوییز شمتوییطمعااعتیووم
یز تمعسمیا سماهزی معی تزفشم افف.م
هاچمهآمویاع مییمو تمنیزومثبیتمایزا م یهیممویوسدیشم"نیزومویزمیهتی مموگیرعفهز مشوسدیشم"مفومییز تم
اا اام مجزارشمدرشمن موزمنیه مواموش مفنا موعهمازمفومفی ا میشموزدر .م
فعاصییرزشهییزمیونتمییر ا ررامی ورزشررکاران اییزامشماییزامگییزاوعف شا مشررماره دانشررجویی رشررته
تي رریمی شررماره ممرری و شنا ررنامه ترراریل تووررد وحررعی

تي رریمی دفع راص فررار

اوتي یل) و  ....وی مصیووزمصی هرمفومییز تمایا اامثبیتمو عکر

زمینره رفید و جدیرد را

باروزاری ااز مر.
 وامعییز ممتتیاهاززممی ایاشممعسمییو ممدیووع مم میشم دانشرجویان رشرته تربیر
ورزشی و دانشرجویان شررک

بردنی و عمرو

کننرده در اومپیادهرا و م راباات قهرمرانی د را رری و

منطارره ای) ییسمدییانتمفومع ییآمفشوشمعسموش ییرعفهزموعمااوعهمییرمفعدییت.مها وایی متاییی مفومع ییآم
گتوصمیو بززم افمتهممفعاصرزشمفومهامیا ی معسمیتزوقززمگوعهرمدر.
 فعاصییرزشمهییزمیونتمییر یصاتییززماتییاعزمعی عیییشمعسمربه ی ممربرری یررا رپر ر و همراهرران وعمعسم
ربه ی ماییزامشماییزامگییزاوعف ش مدییازوشمییییشمشمدمزیییمزی مدییازوشموها ی مازی ی مشوسدییش متییزو خمتو ییرمشم...موعم
واعیز معیالیززمیمروجمفومدمزیمزی مشموها مشوسدشمفومیز تماا اامتماه مااز مر.
 عک ورزشرکاران مربیران یرا رپر رتان و رایر افررادمعی عییشموی مع ابهیزفمییشموز تیتم
سیهم میتهرم واعیز م اییتمییووفما یامفومییز تمفوجمدیرشمشمعسموزو یاعو میمیهمهیز مویرشدمنهتهیتمشم
یمییافعومع مییزدم ییافف.میساموی مذنییامعیییتمفومصییووتشمنی میمییهمیمییروجمفومیییز تمی ویییسموی مفعواییرشم
نزوزمفعاصجو شمشمنزوزمییشمابزدرمناه ماا اامعسماا اامع آمع اعفمیواشومگوعهرمووف.م م

 توصه میشم یاففمفومییونمیمایهیززمثبیتمایزامشمتکمیرل ارالعرات افرراد ممرا رل ثبر

نرا بره

ییااموعوییط میصاتییززمفعاصییرزش مثبییتماییزامشوسدییمزوعد میاوهییزد میااای ی زدمشمیییز اماتییاعزم
ترتی ر
عی عیشامویز تم اففمتزمفوم اع مرمثبتمازامیصمیشمو مش وفماهز ر.
 فعاصییرزشمیییشوز تییتماییهمعسماز ییزدمثبییتماییزاماتییاعزمعی عیییشمهییامودی م ییااماییم معیضییز شموعمعسمیییز تم
دوزارش ویرری)م اا میتم ا ی مشمایهمعسمیمیامشمعیضیز م یویزشاهآمویوسدیش مفعاصیجو شمشم اهمریش م
یر امتاوهیتمویراش مییر امنی موییوسامشما دی میو ایرمفعاصیرزشاماتیبتموی مویزو عو م یاامدار راص
فر )موامعیز م ایتمیمروجمفومیز ت)PDFم ز (JPGمعررعامااز مر.
 مفعاصرزشمیشوز تتماهمعسماز زدمثبتمازاموزمتو موی مم تیهممهیزمشماتیاعزمثبیتمایزامدیرشمشمویامعییز متویرعفم
اتاعزمیمروجمفوم اامام معیضز شمود مهیز میا یی ماتیبتموی مشعو ی م یسمدیانتمگیوفمعریرعامشمییبهم
اتییبتمو ی موییزو عو م ییاامفومیییز تمدار رراص فررر )مواعیییز م ایییتمیمییروجمفومیییز ت)PDFم ییز
(JPGعررعامااز مر.میسامو مذنامعیت که براروزاری فرر مراوی وی میم ی معییالاموییزف شمشمدیانتم
فومع ابهزفمی تودمیشم افف.
 میزان س شررک دانشرگاه هرای تير پوشرر وزارت عمرو تيایارات و فنراوری
بهداش

درمان و دمروزش پزشرکی پیرا نرور جرامل عممری کراربردی فنری و رفره

ای غیر دووتی و غیر انتفاعی فرهنگیان و واب ته به ایر اروانها
=م611/111و زنمتورعفموشسم 4امتورعفماتاعزموامعیز میماه م
دز زدمذنامعیتمفومصووزمعی عامهااعهزدم یااایتمن موعامرشمش...امتویطمتهممهز مدانتمنممرش میشموز تتم
اتبتمو میوا شمو مصووزمویاشمشمشعو م سمدانتمش معررعامااز مر.
 فعاصیرزشمهیمزمییشم وز تیتمویامعییز مدیازوشم تیزدمعیالییشمعسمییو مفعاصیرزشمهیز میه ویزد ماتیبتموی م
واریز س شرک تیم های دختر و پ ر به صورت مجزا عررعامااز مر.
 اا اامتهممهزمشماتاعزمعی عیشموامعیز م رشنمسیزابمر مفومتزو خمهز میانوومگوعهرمووف.م
 نزوز هیز م شوسدیمزوعدم ش یااایی زدم دیانتم نممیرش مایهم عس واوییشم ش تأ هیرم ییرعو م توییطم یتیوش هآم
اا اا و میااای زد تهم هز ت و فعفش گوعهر در.
 یرا عوعئ یرعو منزی وی میم ی م ییرام ع یاعسم دیاع طم دیانتم فو ع ابهیزفم تیقیشم گوعهیرم دیرم ش عس ایا اام
اتا ز تهم عی عیش یازاوت و یا مگوعهر ویر.
 چمزاچ فو ها عس یاع ع ابهزف یصیمیشم فو گتیومص ییرام ع یاعسم دیاع طم ایا اام ویاع م شوسدیمزوم یزم
تهم و ش وف و ر فو صووز عثبزز شوسدمزو ش تهممیاووی اف گوعهمر در.
 پذیرش دانشجویان میهمران و انتاراویم ویامعییز مع یهآمازیی میایویشمیتیزوقززمرماییزاشمعاجیزام
گوعهییرمدییرم فعاصییجو زدممیماییزدم قییطمفومصییووتشمنیی ماییهممیییزنمفشامیییزنمت تییهیشم66-64موعمفوم
فعاصرزشمیقترمو مصووزمیمایزدممتایزاممشریتمم اوعایرشمموزدیمرممییشمتوعایرمفومتانهی ممتیهمممفعاصیرزشمیقتیرمم
فومع ابهییزفمدییانتمااز مییر.مع ییآمفعاصییجو زدموز ییرم ییوعهشمعد ی ز شمو ی مت تییه مشموا ی معا اییزدمشع ییرم
یاموومو میمامویوسامفعاصرزشمیقترمواع ماهممیزنمت تهیشموعمو ماا اامیتزوقززمعوعئ مااز مر.
ش عس ت تیه م یمی م اف یرشمعایرم ش فعاصیجو زاشم
 مفعاصجو زاش ن وی م فی ی م یصیمالزم ویوسدیشم ش عاضیبزی م
ن فو یاگتش ت تهیش هت مر مااشمتوعامر فو یتزوقزز دانت ااز مر .م

