
   پسردانشجویان  -نفره قهرمانی کشور3آیین نامه عمومی مسابقات بسکتبال 

  

  .مواردی که در مرحله ثبت نام توسط دانشگاه ها می بایست رعایت شود

لینک   /https://setav.irبه آدرس:  ثبت نام تیم ها و نفرات اعزامی از سوی دانشگاهها صرفا از طریق سایت پذیرش .1

رویدادهای ورزشی و براساس زمانبندی جدول ذیل می باشد  و پس از انقضای مهلت ثبت نام، سایت مسدود  خواهد شد و 

  شند از شرکت در مسابقات محروم خواهند شد.دانشگاه هایی که در تاریخ مقرر موفق به ثبت نام  نشده با

 جدول زمانبندی فرایندثبت نام و پذیرش در سامانه ستاو جهت مسابقات بسکتبال سه نفره قهرمانی کشور 

  

 ثبت نام در سایت گشایش سایت برای اصالح دانشگاه محل پذیرش

 اسفند 10 تلغای اسفند 2 اسفند 10اسفند لغایت  2  شهید باهنر کرماندانشگاه 

  

توصیه می شود برای سهولت در امر ثبت نام تیم و نفرات اعزامی یکی از کارشناسان خبره در امر فنی و آشنا با محیط کار در  .2

اینترنت به عنوان مسئول ثبت نام تعیین گردد و مسئولیت حقوقی درج اسامی و بارگذاری عکس ها به عهده وی و دانشگاه 

  مربوطه خواهد بود.

ورود به سایت پذیرش می بایست از شناسه و پسورد دریافت شده از طریق پیام کوتاه توسط مدیر تربیت بدنی استفاده برای  .3

 نمایید. 

نام و نام خانوادگی، عکس زمینه سفید و جدید، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی  ) .دانشگاه ها موظفند اسامی ورزشکاران4

و عضویت در تیم ملی را به صورت صحیح در  (و وضعیت تحصیلی فعال، فارغ التحصیل ،شماره ملی  و شناسنامه، تاریخ تولد

  سایت پذیرش ثبت نمایند.

 مدارک مورد نیاز برای پذیرش تیم ها و نفرات اعزامی 

  معرفی نامه کتبی نماینده دانشگاه .1

  امور فنی باشد.توصیه می شود نفرات اعزامی به عنوان نماینده از کارشناسان ورزشی و آشنا به 

  ) یا گواهی اشتغال به تحصیل1401-1402کارت دانشجویی معتبردارای اعتبار نیم سال دوم تحصیلی (  .2

باشد و در غیر این صورت گواهی  1401-1402کارت های دانشجویی می بایست دارای اعتبار نیم سال اول و دوم تحصیلی ( )

اصل مدیر کل آموزش دانشگاه با ذکر تاریخ و شماره دبیر خانه به صورت  اشتغال به تحصیل عکس دار و مهردار و با امضای

  تایپی و بدون قلم خوردگی و الک گرفتگی به کمیته پذیرش ارایه گردد.

  کارت ملی .3

   1401کارت بیمه ورزشی سال  .4

پزشک معتمد دانشگاه (معاونین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی، مدیر تربیت بدنی، مدیر کل آموزش و ییاصل فرم پنج امضا) .5

  از سامانه سایت پذیرش
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بدون  (معاونین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی، مدیر تربیت بدنی، مدیر کل آموزش و پزشک معتمد دانشگاهییامضا اصل فرم پنج)

 خط خوردگی و الک گرفتگی به کمیته پذیرش ارایه گردد.  

سرپرست، مربی، ورزشکاران و )شیارائه اصل فیش و تصویر رسید بانکی حق شرکت کاروان ورز .6

با شناسه واریز  IR 370100004001073203018237 بانک مرکزی به شماره شبای واریز(راننده

 . کرمان شهید باهنردانشگاه  تمرکز درآمد اختصاصیبه نام  322073259140103010000000000000

 تعداد نفرات  تعداد روزها  ریال2 /000/000میزان حق شرکت دانشگاه های شرکت کننده= 

 دانشگاه ها میبایست پس از اخذ شماره حساب اعالمی از سوی دانشگاه میزبان نسبت به واریز حق شرکت اقدام نمایند.

  

  

دانشگاه ها موظفند مشخصات نفرات اعزامی از قبیل مربی، سرپرست و همراهان مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی و  .7

اره بیمه نامه ورزشی، تاریخ تولد و ... را براساس اطالعات مندرج در شناسنامه و بیمه ورزشی در سایت پذیرش شناسنامه، شم

  تکمیل نمایند.

عکس ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و سایر افراد اعزامی می بایست زمینه سفید براساس فرمت مورد نظر در سایت درج شده  .8

ت و مهردار اجتناب گردد. الزم به ذکر است در صورتی که عکس مندرج در سایت متعلق و از بارگذاری عکس های بدون کیفی

 به دارنده کارت دانشجویی و کارت ملی نباشد کمیته پذیرش از پذیرش این افراد معذور خواهد بود . 

رابط، مشخصات دانشگاه، فرم  توصیه می گردد در طول عملیات ثبت نام و تکمیل اطالعات افراد، مراحل ثبت نام به ترتیب .9

  ثبت نام ورزشکاران، مربیان ،سرپرستان و سایر نفرات اعزامی رعایت گردد تا در فرایند ثبت نام مشکلی به وجود نیاید.

بایست پس از پایان ثبت نام با توجه به  تیم ها و نفرات ثبت نام شده و بر اساس تعداد نفرات مندرج در فرم پنج  دانشگاه می .10

ته های مختلف نسبت به واریز حق شرکت خود اقدام و سپس نسبت به بارگذاری فرم در سایت ارسال فرم براساس امضایی رش

اقدام نمایند. الزم به ذکر است که بارگذاری فرم مالی به منزله اعالم آمادگی و شرکت ( JPG یا PDF)فرمت مندرج در سایت

  در مسابقات محسوب می گردد.

  


