بزازر گزاهی جٌاب آقای زکتز پَرکیاًی ،هسیزکل هحتزم تزبیت بسًی ساسهاى اهَر زاًشجَیاى
بزازر گزاهی جٌاب آقای زکتز زازگاى ،هعاٍى هحتزم تزبیت بسًی زاًشگاُ آساز اسالهی
بزازر گزاهی جٌاب آقای زکتز ًصیزسازُ ،هسیزکل هحتزم تزبیت بسًی زاًشگاُ پیام ًَر
بزازر گزاهی جٌاب آقای هٌْسس شید ربیعی ،سزپزست هحتزم ازارُ کل اهَر زاًشجَیی زاًشگاُ جاهع علوی کاربززی
بزازر گزاهی جٌاب آقای زکتز ًژاز جَاز ،هسیزکل هحتزم اهَر زاًشجَیی ٍسارت بْساشت  ،زرهاى ٍ آهَسش پششکی

سالم علیکن؛
احتشاهاً ًظش بِ اعضام تین هٌتخب کطتی آصاد ٍ فشًگی داًطجَیاى بشای ضشکت دس دٍاصدّویي دٍسُ هسابقات کطتی داًطجَیاى جْاى
کِ اص  4تا  9آباى هاُ دس کطَس تشکیِ بشگضاس خَاّذ ضذ خَاّطوٌذ است هساعذت فشهاییذ بشابش هَاسد دسخَاستی صیش ًسبت بِ هعشفی
افشاد ٍاجذ ضشایط تا تاسیخ  95/6/23اقذام الصم بعول آیذ.
اٍساى
کشتی آساز

کشتی فزًگی

 576616656706746866976125کیلَگشم

 596666716756806856986130کیلَگشم

شزایط عوَهی
 -1بشابش قَاًیي ٍ هقشسات ) (FISUهتَلذیي  1366/10/11بِ بعذ حق ضشکت دس هسابقات سا داسًذ.
 -2داضتي هعشفیًاهِ هعتبش اص داًطگاُ هشبَطِ
-3اسائِ کاست داًطجَیی هعتبش
ًفزات ٍاجس شزایط شزکت زر ایي هسابقات
 ًفشات اٍل هسابقات قْشهاًی سال ٍ 95صاست علَم تحقیقات ٍ فٌاٍسی 6داًطگاُ آصاد اسالهیٍ 6صاست بْذاضت 6دسهاى ٍ آهَصشپضضکی 6پیام ًَس ٍ داًطگاُ جاهع علوی کاسبشدی دس ّش ٍصى
هسارک السم
 اصل ضٌاسٌاهِ عکس داس 6کاست هلی 6کاست داًطجَیی ٍ گزسًاهِ هعتبش(حذاقل  6هاُ اعتباس) یک قطعِ عکس 3*4جذیذ کاست بیوِ ٍسصضی سال 1395بزًاهِ بزگشاری هسابقات:
رزیف

جسٍل سهاى بٌسی
پزیشش

هَرخ
95/06/24

ساعت
14:00 -17:00

هحل
خاًِ کطتی ضواسُ 2

2

کلیٌیک داٍساى

95/06/24

16:00 -17:00

خاًِ کطتی ضواسُ 2

3

تست پضضکی

95/06/24

17:00 -18:00

خاًِ کطتی ضواسُ 2

4

ٍصى کطی کلیِ اٍصاى(آصاد ٍ فشًگی)

95/06/24

18:00 -18:30

خاًِ کطتی ضواسُ 2

5

کلیٌیک هشبیاى

95/06/24

19:00 -20:00

خاًِ کطتی ضواسُ 2

6

هسابقات کلیِ اٍصاى

95/06/25

09:00 -14:00

خاًِ کطتی ضواسُ 2

7

هسابقات

95/06/25

16:00 -20:00

خاًِ کطتی ضواسُ 2

1

سایز هَارز

-

ٍس

اسکاى ٍ تغزیِ تین ّا بشابش اساهی اعالم ضذُ اص ضام هَسخِ  95/06/24لغایت ضام هَسخِ  695/06/25اص سَی ستاد اجشایی
بشگضاسی هسابقات فذساسیَى کطتی تاهیي ٍ تذاسک دیذُ خَاّذ ضذ.
حضَس کلیِ هشبیاى دس کلیٌیک هشبیگیشی الضاهی است .الصم بِ رکش است اص فعالیت هشبیاًی کِ دس ایي کلیٌیک حضَس ًذاضتِ
باضٌذ دس کٌاس تطک بِ عٌَاى هشبی جلَگیشی بعول خَاّذ آهذ.
کلیِ سشپشستاى هَظفٌذ اصل هذاسک کطتی گیشاى هشبَطِ سا جوع آٍسی ٍ حذاکثش تا ساعت  17:00سٍص  95/06/24جْت کٌتشل
ٍ ثبت ًام بِ دبیشخاًِ فٌی هسابقات اسائِ ًوایٌذ .بذیْی است پس اص صهاى هزکَس 6اص کطتی گیشاى ٍ تین ّا پزیشش ًخَاٌّذ ضذ.
کلیِ بخص ّا بِ هٌظَس دسیافت کاست ضشکت دس هسابقات بایذ ًسبت بِ تْیِ یک جذٍل اص اطالعات اعضای تین ّای خَد( بِ
ضشح ریل) دس یک فایل  ٍ wordاسسال آى حذاکثش تا تاسیخ  95/06/23بِ دٍ پست الکتشًٍیکی فذساسیَى ّای کطتی ٍ
داًطجَیی بِ آدسس  irannusf@yahoo.com ٍ koshti.iran@gmail.comاقذام ًوایٌذ.
ًام ٍ ًام ذاًَازگی

ى

تارید

شوارُ شٌاسٌاهِ

هحل صسٍر

کس هلی

ًام پسر

تلفي

تَلس

-

ًفشات اٍل تا سَم ایي هسابقات 6بالفاصلِ پس اص اتوام سقابت ّای اًتخابی 6اٍلیي اسدٍی آهادُ ساصی خَد سا جْت اعضام بِ
هسابقات جْاًی داًطجَیاى دس خاًِ کطتی ضواسُ  2بشگضاس هی ًوایٌذ.

تعساز هزبیاى زر ّز رشتِ
 1تا  3کطتی گیش
 4کطتی گیش بیطتش

یک هشبی
 2هشبی

هکاى :هحل ذاًِ شوارُ  2هجوَعِ آسازی تْزاى
سهاى هسابقات 25 ٍ 24 :شْزیَر هاُ
ضوٌاً ایي هسابقات بصَرت زٍرُ ای با  2کیلَ گزم ارفاق ٍسى ،زر اٍساى هذکَر بزگشار ذَاّس شس.
جْت ّواٌّگی با ضواسُ تلفي  96664378آقای بخشدی تواس حاصل فشهاییذ.

هحوسرضا زّرسا
رئیس فسراسیَى

