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دارد

معاون محترم دانشجویی دانشگاه:
اراك- اسفراین- ارومیه- اصفهان- الزهرا(س)- ایالم- بجنورد- بناب- بوعلی سینا- بیرجند- بین المللی امام خمینی 
(ره) قزوین- تبریز- تهران- تربیت دبیر شهید رجایی- تربیت مدرس- جهرم- حضرت معصومه(س)- حکیم سبزواری- 
دامغان- رازی کرمانشاه- زنجان- شهید بهشتی- شهیدباهنر کرمان- شهید چمران اهواز- شهرکرد- شهیدمدنی 
آذربایجان- شیراز- صنعتی شریف- صنعتی خواجه نصیر- صنعتی قوچان- صنعتی امیرکبیر- صنعتی شیراز- صنعتی 
سهند- عالمه طباطبایی- علم و صنعت ایران- علم و فناوری مازندران- فردوسی مشهد- فناوریهای نوین سبزوار- قم- 
کردستان- کوثر بجنورد- گرمسار- گیالن- گناباد- الرستان- لرستان- محقق اردبیلی- ولیعصر (عج) رفسنجان- 

هرمزگان- یاسوج- یزد
پیام نور- فنی و حرفهای- فرهنگیان- مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی تحت نظارت وزارت علوم

 با سالم
احتراماً با توجه به واگذاری امتیاز میزبانی مسابقات آنالین شطرنج  قهرمانی دانشجویان پسر/دختر 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور (۳۰ مهر ماه) توسط اداره کل تربیتبدنی سازمان امور 
دانشجویان به این دانشگاه، به پیوست آییننامه عمومی و فنی مسابقات، فرم اعالم آمادگی قطعی و پوستر 

مسابقات ارسال میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مسئولین امر ضمن مطالعه و تکمیل آن، حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ از طریق نمابر شماره ۰۵۱۳۸۵۳۱۹۰۷ به دانشگاه جامع علمی کاربردی 

استان خراسان رضوی ارسال نمایند (شماره موبایل آقای هادی نیا: ۰۹۱۵۵۶۱۱۳۴۳).

قوانین و مقررات عمومی: 
یک قطعه عکس، کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار -

کارت بیمه ورزشی -
لیست اسامی ورزشکاران و سرپرست که به مهر و امضای معاون دانشجویی و مدیر تربیتبدنی دانشگاه  -

رسیده باشد.

کلیه شرکت کنندگان میبایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ از طریق سامانه ستاو ورزش دانشجویی (به  -
آدرس https://setav.ir/user/championleague) نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک فوق اقدام نمایند.

لیست معرفی دانشجویان میبایست بدون هرگونه خدشه و با درج شماره دانشجویی، کد ملی و شماره تلفن  -
همراه ورزشکار تا تاریخ مذکور به دانشگاه میزبان ارسال شود.

تذکر مهم:
لطفاً در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره تلفن مسئول انجمن دختران (۰۹۱۲۳۱۸۴۴۹۰) سرکار خانم  -

شادی پریدر و یا با جناب آقای محمد ابراهیم زاده، مسئول انجمن پسران (۰۹۱۲۲۰۵۲۹۱۸) تماس حاصل نمائید.


