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معاون محترم دانشجویی دانشگاه ها:

اراک، اردکان، ارومیه، اصفهان،الزهرا(س)، آیتالله العظمی بروجردی، آیتالله حائری میبد، ایالم، بجنورد، 

بزرگمهر قائنات، بناب، بوعلی سینا، بیرجند، بینالمللی امام خمینی (ره)، تبریز، تحصیالت تکمیلی و علوم 

پایه زنجان، تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوریهای پیشرفته کرمان، تربت حیدریه، تربیت مدرس، تفرش، 

تهران، جهرم، جیرفت، حضرت معصومه(س) قم، حکیم سبزواری، خلیج فارس، خوارزمی، دامغان، دریانوردی 

و علوم دریایی چابهار، رازی کرمانشاه، زابل، زنجان، سلمان فارسی کازرون، سمنان، سید جمال الدین 

اسدآبادی، سیستان و بلوچستان، شاهد، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، 

شهید مدنی آذربایجان، شیراز، صنعتی اراک، صنعتی ارومیه، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی 

جندی شاپور، صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند تبریز، صنعتی 

سیرجان، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، صنعتی قم، صنعتی کرمانشاه، صنعتی نوشیروان 

بابل، صنعتی همدان، صنعتی قوچان، عالمه طباطبایی، علم و صنعت ایران، علم و فناوری مازندران (بهشهر)، 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان، علوم و فنون دریایی خرمشهر، فردوسی مشهد، فسا، فناوریهای نوین آمل، قم، کاشان، 

کردستان، کوثر بجنورد،گرمسار، گلستان، گنبد کاووس، گیالن، لرستان، مازندران، محقق اردبیلی، مراغه، 

مالیر، نیشابور، هرمزگان، هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران، هنر شیراز، والیت ایرانشهر، ولی 

عصر(عج) رفسنجان، یاسوج، یزد، تربیت دبیر شهیدرجایی

مجتمعهای آموزش عالی : زرند، سراوان، گناباد، بم، کشاورزی و دامپروری تربت جام ؛ 

مراکز آموزش عالی: استهبان، اقلید، فیروزآباد، کاشمر، محالت، الر؛

دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه ای، فرهنگیان و موسسات آموزشی غیرانتفاعی

با سالم و احترام 

با توجه به واگذاری امتیاز برگزاری مسابقات مجازی پیالتس قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها 

و موسسات آموزش عالی کشور توسط اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به این دانشگاه، آیین 

نامه عمومی و فنی مسابقات به پیوست ارسال می گردد.
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قوانین و مقررات عمومی

- یک قطعه عکس

- تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار

- کارت بیمه ورزشی

- ارائه اسامی ورزشکاران، مربی، سرپرست که به مهر و امضای معاونت دانشجویی و مدیریت تربیت بدنی 

رسیده باشد.

*تذکر: کلیه شرکت کنندگان می بایست نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک فوق از طریق سامانه 

ستاو به آدرس /https: //setav.ir /stay-home تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ اقدام نمایند.

تذکر مهم: لیست معرفی دانشجویان می بایست بدون هرگونه خط خوردگی و با درج شماره دانشجویی 

ورزشکار، شماره تلفن همراه، کدملی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به دانشگاه الزهرا (س) ارسال گردد (شماره 

فکس۸۸۰۴۹۸۱۰-۰۲۱)

نکته های مهم:

۱)ارسال فیلم ها حداکثرتا تاریخ ۱۵ اسفند ماه

۲) داشتن پوشش مناسب الزامی می باشد .

۳) لیست اسامی ورزشکاران دختر و پسر به صورت جداگانه ارسال گردد.

۴) در صورت داشتن هر سوال از طریق واتساپ ۰۹۱۹۶۰۶۷۳۵۹ با دبیر انجمن آمادگی جسمانی (خانم 

روزبهانی) و یا ۰۹۱۲۲۱۴۶۲۱۲ رئیس انجمن آمادگی جسمانی (خانم دکتر رمضانی) تماس حاصل 

نمایید.

                     

  


