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معاون محترم دانشجویی دانشگاه ها:

١- آیت الله العظمی بروجردی٢- اراک ٣- ارومیه٤- اصفهان ٥- الزهرا(س) ٦- ایالم٧- امام صادق(ع) ٨- بیرجند٩- بوعلی 

سینا١٠- بجنورد ١١- بین المللی امام خمینی (ره) ١٢- بناب ١٣- تربیت مدرس ١٤- تهران ١٥- تبریز١٦- تربیت دبیر 

رجائی١٧- تحصیالت تکمیلی فناوری پیشرفته کرمان ١٨- تحصیالت تکمیلی زنجان ١٩- تفرش ٢٠- جهرم ٢١- جیرفت٢٢- 

حضرت معصومه (س) ٢٣- حکیم سبزواری ٢٤- حضرت نرجس ٢٥ خوارزمی ٢٦ خلیج فارس ٢٧- دامغان ٢٨- دریانوردی و 

علوم دریایی چابهار ٢٩- رازی ٣٠- زنجان ٣١- زابل ٣٢- سیستان وبلوچستان ٣٣- سمنان ٣٤- سلمان فارسی کازرون ٣٥- 

سید جمال الدین اسدآبادی ٣٦- شاهد ٣٧- شهید چمران اهواز ٣٨- شیراز ٣٩- شهرکرد ٤٠- شهید مدنی ٤١- شهیدباهنر 

کرمان ٤٢- شهید بهشتی٤٣- شاهرود ٤٤- صنعت نفت ٤٥- صنعتی امیر کبیر ٤٦- صنعتی خواجه نصیر طوسی ٤٧- صنعتی 

اصفهان ٤٨-صنعتی سهند تبریز٤٩- صنعتی بابل٥٠- صنعتی بیرجند٥١- صنعتی جندی شاپور ٥٢- صنعتی ارومیه٥٣- 

صنعتی کرمانشاه ٥٤- صنعتی همدان ٥٥- صنعتی اب و برق ٥٦- صنعتی شریف٥٧- صنعتی شیراز٥٨- صنعتی سیرجان٥٩- 

صنعتی قم ٦٠- صنعتی خاتم االنبیا٦١- صنعتی اراک ٦٢- صنعتی شهدای هویزه٦٣- علم وصنعت ایران٦٤- عالمه 

طباطبایی٦٥- علوم و فنون دریایی خرمشهر ٦٦- علوم اقتصادی٦٧- علومکشاورزی و منابع طبیعی گرگان ٦٨- فردوسی 

مشهد ٦٩- فسا ٧٠- قم ٧١- کردستان ٧٢- کاشان ٧٣- کشاورزی و منابع طبیعی ساری٧٤- کشاورزی و منابع طبیعی 

خوزستان ٧٥- کوثر بجنورد ٧٦- گلستان ٧٧- گیالن٧٨- گلپایگان٧٩- گرمسار ٨٠- لرستان ٨١- مازندران ٨٢- محقق 

اردبیلی٨٣- مراغه٨٤- مالیر٨٥- نیشابور٨٦- ولی عصر رفسنجان ٨٧- والیت٨٨- هرمزگان ٨٩- هنر ٩٠- هنر اصفهان ٩١- 

هنر اسالمی تبریز٩٢- هنرشیراز٩٣- یاسوج٩٤- یزد٩٥- نهاوند٩٦- اردکان یزد٩٧- علوم و فناوری مازندران٩٨- آموزش عالی 

اقلید٩٩- مرکز اموزش عالی الر١٠٠- مرکز اموزش عالی فیروز اباد ١٠١- فناوری های نوین آمل ١٠٢- فناوری های نوین 

سبزوار ١٠٣- بزرگمهر قائنات ١٠٤- مذاهب  اسالمی١٠٥- علوم و حدیث١٠٦- علوم رضوی١٠٧- مهندسی فناوری نوین قم 

١٠٨- مرکز آموزش عالی المرد ١٠٩- دانشگاه فرزانگان سمنان ١١٠- دانشگاه نهاوند ویژه خواهران ١١١- سراوان ١١٢- تربت 

حیدریه١١٣- فنی و مهندسی بوئین زهرا ١١٤- بم ١١٥- مجتمع آموزش عالی اسفراین١١٦- استهبان١١٧-فناوری های نوین 

قوچان ١١٨- گنبد کاووس

با سالم و احترام

با توجه به واگذاری امتیاز برگزاری مسابقات مجازی طناب زنی همگانی 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 میگردد .

باسمه تعالی



٠٠/٤/٨٢
١٤٠٠/٠٨/١٥

دارد

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 ١٤٠٠/٠٩/٢٠ اقدام نمایند.

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

ورزشکار، شماره تلفن همراه،کد ملی تا تاریخ ١٤٠٠/٠٩/١٠ به دانشگاه میزبان ارسال گردد. (شماره 

فکس٠٢١-٨٨٠٤٩٨١٠)

نکته های مهم:

١) ارسال فیلم ها حداکثر تا تاریخ ٢٠ آذر ماه

٢) داشتن پوشش مناسب الزامی می باشد .

٣) دارا بودن سرپرست یا مربی برای هر تیم الزامی است.

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

٥) در صورت داشتن هر سوال با شماره تلفن ٠٩١٩٦٠٦٧٣٥٩ دبیر انجمن آمادگی جسمانی (خانم 

روزبهانی)، ٠٩١٢٢١٤٦٢١٢ رئیس انجمن آمادگی جسمانی (خانم دکتر نسرین رمضانی) و یا 

٠٩٣٥٧٧٥٨٨٠٠  آقای دکتر ذاکریان تماس حاصل نمایید.

                     


