رئیس هحترم هیأت ورزش های دانطگاهی استاى -1 :آرربايجاى شرقي  -2آرربايجاى غربي –3اردبیل
 -4اصفْاى  -5البرز  -6ايالم  -7بَشْر  -8تْراى  -9چْارهحال ٍ بختیاری  -11خراساى رضَی  -11خراساى
شوالي  -12خراساى جٌَبي  -13خَزستاى  -14زًجاى  -15سوٌاى  -16سیستاى ٍ بلَچستاى  -17فارس
 – 18قسٍيي  -19قن  -21کرهاى  -21کرهاًشاُ  -22کردستاى  -23کْگیلَيِ ٍ بَير احوذ  -24گلستاى
 -25گیالى  -26لرستاى  -27هازًذراى  -28هرکسی ّ -29رهسگاى ّ -31وذاى  -31يسد

سالم علیکن
ًظش ثِ ثشگضاسی ثیست ٍ ًْویي یًَیَسسیبد داًطجَیی کِ هشدادهبُ سبل آیٌذُ دس کطَس تبیَاى ثشگضاس هی ضَد ،ثشاثش
تَافقبت ثعول آهذُ ثیي فذساسیَى ٍٍضَ ٍ فذساسیَى هلی ٍسصش ّبی داًطگبّی هقشس است تین ّبی هلی ٍٍضَ
داًطجَیبى دختش ٍ پسش دس ایي سٍیذاد ضشکت ًوبیٌذ.
لزا خَاّطوٌذ است ّیأت ٍٍضَ استبى ثب ّیأت ٍسصش ّبی داًطگبّی آى استبى ّوبٌّگی ّبی الصم سا هعوَل تب
صهیٌِ ثشگضاسی هٌبست هسبثقبت ثشاسبس هفبد هٌذسج دس ایي ثخطٌبهِ ثشای افشاد ٍاجذ ضشایظ فشاّن ضَد.
صهبى ثشگضاسی هسبثقبت آرسهبُ سبل جبسی خَاّذ ثَد .هکبى هسبثقبت ٍ قشعِ کطی پس اص ّوبٌّگی دٍ ّیأت
هطخع ٍ اعالم هی ضَد.
 -1زهاى و هکاى ثبت نام ،وزى کطی و قرعه کطی هسابقات هتعبقجبً اعالم خَاّذ ضذ.
 -2ثشاثش هقشسات فذساسیَى ثیي الوللی ٍسصش داًطگبّی  FISUهتَلذیي  67/10/11ثِ ثعذ هجبص ثِ ضشکت دس
هسبثقبت هی ثبضٌذ.
 -3هواد هسابقات :تبلَ ٍ سبًذا (ثخص ثبًَاى)
الف) ساندا :دس ٍ 2صى  -60 ٍ -52کیلَگشم ثشگضاس هی ضَدّ .ش استبى فقظ دس ٍ 2صى هی تَاًذ ضشکت
کٌٌذُ داضتِ ثبضذ ٍ دس یک ٍصى ًوی تَاًذ  2ضشکت کٌٌذُ داضتِ ثبضذ.
ب) اجرای فرم های تالو:
 -1چبًگ چَاى  -2هجوَع جیي ضَ ٍ چیبًگ ضَ  -3هجوَع ًبى چَاى ٍ ًي دائَ  -4هجوَع تبی چی
چَاى ٍ تبی چی جیي
 سقبثت ّبی ثخص تبلَ دس کلیِ فشم ّب ثب قَاًیي هذسى ٍ داسای سختی حشکبت اًجبم هی ضَد .سختی
حشکبت دس فشم ّبی ثب سالح ٍ ثذٍى سالح داسای ً 2وشُ است کِ  1/4آى هشثَط ثِ حشکبت سخت
اغلی ٍ  0/6آى هشثَط ثِ پیَستگی ّوبى حشکت هی ثبضذ .ایي تکٌیک ّب تَسظ ٍسصضکبساى دس ثشگ
هخػَظ سختی حشکبت اعالم گشدد.
 اجشای فشم ٍسصضکبساى دس فشم ّبی تبی چی چَاى ٍ تبی چی جیي ثبیذ ّوشاُ هَصیک ثبضذ ،دس غیش ایي
غَست  0/2اهتیبص کسش خَاّذ ضذ.
 -4پوضص هسابقات :داضتي پَضص (کالُ ،لثَِّ ،گَ ،کبح ٍ دستکص) دس ثخص سبًذا الضاهی ٍ ثش عْذُ
ضشکت کٌٌذگبى هی ثبضذ .ضشکت کٌٌذگبى هی ثبیست لجبس استبًذاسد سبًذا ضبهل ضَست ٍ سکبثی قشهض ٍ
هطکی ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ دس غیش ایي غَست حق ضشکت دس هسبثقبت سا ًخَاٌّذ داضت.
 -5ثب تَجِ ثِ ثشگضاسی هسبثقبت استبًی ّش ثخص هسئَلیت اسکبى داًطجَیبى خَیص سا عْذُ داس خَاّذ ثَد.

 -6سهویه هر استاى هجوَعبً ً 4فش هی ثبضذ( .سبًذا ٍ 2صى اص ٍ 2صى قبًًَی) ّیچ استبًی ًوی تَاًذ دس یک
ٍصى ً 2فش ضشکت کٌٌذُ داضتِ ثبضذ( .تبلَ ً 2فشّ ،ش ًفش هی تَاًذ دس یک ثخص اص ثٌذ ة ضشکت ًوبیذ).
ّ -7ش تین استبى هی تَاًذ دٍ هشثی داضتِ ثبضذ.
 -8هدارک هورد نیاز ثبت نام :هعشفی ًبهِ اص داًطگبُ هحل تحػیل ،هعشفی ًبهِ اص ّیئت استبى ،اغل ٍ
کپی ضٌبسٌبهِ ٍ کبست هلی ،یک قطعِ عکس  ، 3×4گَاّی سالهت (حذاقل سِ سٍص قجل اص هسبثقِ) ،کبست
َّضوٌذ هعتجش دس سبل ،1395کبست ثیوِ ٍسصضی سبل  1395کِ اص غذٍس آى  72سبعت گزضتِ ثبضذ ،تکویل
فشم تعْذ ًبهِ

دکتش هْذی علی ًژاد
سئیس فذساسیَى ٍٍضَ ایشاى ،غشة ٍ آسیبی هیبًِ
ًبئت سئیس فذساسیَى آسیب
عضَ ّیئت سئیسِ فذساسیَى جْبًی

دکتش هحوذسضب دّخذا
سئیس فذساسیَى هلی ٍسصش ّبی داًطگبّی

رئیس هحترم هیأت ورزش های دانطگاهی استاى -1 :آرربايجاى شرقي  -2آرربايجاى غربي –3اردبیل
 -4اصفْاى  -5البرز  -6ايالم  -7بَشْر  -8تْراى  -9چْارهحال ٍ بختیاری  -11خراساى رضَی  -11خراساى
شوالي  -12خراساى جٌَبي  -13خَزستاى  -14زًجاى  -15سوٌاى  -16سیستاى ٍ بلَچستاى  -17فارس
 – 18قسٍيي  -19قن  -21کرهاى  -21کرهاًشاُ  -22کردستاى  -23کْگیلَيِ ٍ بَير احوذ  -24گلستاى
 -25گیالى  -26لرستاى  -27هازًذراى  -28هرکسی ّ -29رهسگاى ّ -31وذاى  -31يسد

سالم علیکن
ًظش ثِ ثشگضاسی ثیست ٍ ًْویي یًَیَسسیبد داًطجَیی کِ هشدادهبُ سبل آیٌذُ دس کطَس تبیَاى ثشگضاس هی ضَد ،ثشاثش
تَافقبت ثعول آهذُ ثیي فذساسیَى ٍٍضَ ٍ فذساسیَى هلی ٍسصش ّبی داًطگبّی هقشس است تین ّبی هلی ٍٍضَ
داًطجَیبى دختش ٍ پسش دس ایي سٍیذاد ضشکت ًوبیٌذ.
لزا خَاّطوٌذ است ّیأت ٍٍضَ استبى ثب ّیأت ٍسصش ّبی داًطگبّی آى استبى ّوبٌّگی ّبی الصم سا هعوَل تب
صهیٌِ ثشگضاسی هٌبست هسبثقبت ثشاسبس هفبد هٌذسج دس ایي ثخطٌبهِ ثشای افشاد ٍاجذ ضشایظ فشاّن ضَد.
صهبى ثشگضاسی هسبثقبت آرسهبُ سبل جبسی خَاّذ ثَد .هکبى هسبثقبت ٍ قشعِ کطی پس اص ّوبٌّگی دٍ ّیأت
هطخع ٍ اعالم هی ضَد.
 -1زهاى و هکاى ثبت نام ،وزى کطی و قرعه کطی هسابقات هتعبقجبً اعالم خَاّذ ضذ.
 -2ثشاثش هقشسات فذساسیَى ثیي الوللی ٍسصش داًطگبّی  FISUهتَلذیي  67/10/11ثِ ثعذ هجبص ثِ ضشکت دس
هسبثقبت هی ثبضٌذ.
 -3هواد هسابقات :تبلَ ٍ سبًذا (ثخص آقبیبى)
الف) ساندا :دس ٍ 4صى  -80 ٍ -70 ، -60 ، -52کیلَگشم ثشگضاس هی ضَد ٍ ّش استبى دس یک ٍصى
ًوی تَاًذ  2ضشکت کٌٌذُ داضتِ ثبضذ.
ب) اجرای فرم های تالو:
 -1چبًگ چَاى  -2هجوَع دائَ ضٍَ گَئي ضَ  -3هجوَع ًبى چَاى ٍ ًي گَئي  -4هجوَع تبی چی
چَاى ٍ تبی چی جیي
 سقبثت ّبی ثخص تبلَ دس کلیِ فشم ّب ثب قَاًیي هذسى ٍ داسای سختی حشکبت اًجبم هی ضَد .سختی
حشکبت دس فشم ّبی ثب سالح ٍ ثذٍى سالح داسای ً 2وشُ است کِ  1/4آى هشثَط ثِ حشکبت سخت
اغلی ٍ  0/6آى هشثَط ثِ پیَستگی ّوبى حشکت هی ثبضذ .ایي تکٌیک ّب تَسظ ٍسصضکبساى دس ثشگ
هخػَظ سختی حشکبت اعالم گشدد.
 اجشای فشم ٍسصضکبساى دس فشم ّبی تبی چی چَاى ٍ تبی چی جیي ثبیذ ّوشاُ هَصیک ثبضذ ،دس غیش ایي
غَست  0/2اهتیبص کسش خَاّذ ضذ.
 -4پوضص هسابقات :داضتي پَضص (کالُ ،لثَِّ ،گَ ،کبح ٍ دستکص) دس ثخص سبًذا الضاهی ٍ ثش عْذُ
ضشکت کٌٌذگبى هی ثبضذ .ضشکت کٌٌذگبى هی ثبیست لجبس استبًذاسد سبًذا ضبهل ضَست ٍ سکبثی قشهض ٍ
هطکی ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ دس غیش ایي غَست حق ضشکت دس هسبثقبت سا ًخَاٌّذ داضت.
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ثب تَجِ ثِ ثشگضاسی هسبثقبت استبًی ّش ثخص هسئَلیت اسکبى داًطجَیبى خَیص سا عْذُ داس خَاّذ ثَد.
سهویه هر استاى هجوَعبً ً 4فش هی ثبضذ( .سبًذا ٍ 2صى اص ٍ 4صى قبًًَی) ّیچ استبًی ًوی تَاًذ دس یک
ٍصى ً 2فش ضشکت کٌٌذُ داضتِ ثبضذ( .تبلَ ً 2فشّ ،ش ًفش هی تَاًذ دس یک ثخص اص ثٌذ ة ضشکت ًوبیذ).
ّش تین استبى هی تَاًذ دٍ هشثی داضتِ ثبضذ.
هدارک هورد نیاز ثبت نام :هعشفی ًبهِ اص داًطگبُ هحل تحػیل ،هعشفی ًبهِ اص ّیئت استبى ،اغل ٍ
کپی ضٌبسٌبهِ ٍ کبست هلی – یک قطعِ عکس  ، 3×4گَاّی سالهت (حذاقل سِ سٍص قجل اص هسبثقِ) ،کبست
َّضوٌذ هعتجش دس سبل  ،1395کبست ثیوِ ٍسصضی سبل  1395کِ اص غذٍس آى  72سبعت گزضتِ ثبضذ ،تکویل
فشم تعْذ ًبهِ

دکتش هْذی علی ًژاد
سئیس فذساسیَى ٍٍضَ ایشاى ،غشة ٍ آسیبی هیبًِ
ًبئت سئیس فذساسیَى آسیب
عضَ ّیئت سئیسِ فذساسیَى جْبًی

دکتش هحوذسضب دّخذا
سئیس فذساسیَى هلی ٍسصش ّبی داًطگبّی

