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 بسوِ تعبلی

 هقذهِ :

ٍسصش یکی اص اسکبى اصلی صًذگی فشدی ٍ اجشوبػی اًسبى ٍ ػبهل اسبسی سالهز جسن ٍ 

ثب سبثیشار  ،داًطجَیبى ٍ گی ، سبهیي ًطبط ٍ ضبداثی ثِ ٍیژُ دس ًسل جَاى افضایص اهیذ ثِ صًذ

، جبهؼِ ای  داًطگبّیگسششدُ دس کبّص آسیت ّبی اجشوبػی ثِ ضوبس هی آیذ . جبهؼِ 

ٍ عشاٍر هب اهشٍص ثِ ایي ًطبط  داًطگبّْبیثب ًطبط ٍ صًذُ خَاّذ ثَد ٍ جبهؼِ  دشسالش

ًیبصهٌذ اسز ثذٍى سشدیذ سالش دس ساسشبی سَسؼِ ٍسصش دس سغح داًطگبُ ّب جضء ٍظبیف 

.دس ایي ساسشب ّیئز داًطجَیبى دس داًطگبُ ّب هی ثبضذاصلی ّوِ دسز اًذسکبساى اهَس 

ٍسصضی داًطگبُ ّبی اسشبى صًجبى ثِ ػٌَاى یک ثبصٍی قَی دس سبهیي ٍ اسسقبء سغح ػلوی ٍ 

ثِ هیضثبًی داًطگبُ ػلَم دضضکی صًجبى ٍ  یبى ، کبسکٌبى ٍ اسبسیذ دس ًظش داسدسالهز داًطجَ

ثب ّوکبسی ٍ ّن اًذیطی اداسُ کل هحششم ٍسصش ٍ جَاًبى ، داًطگبّْب ٍ هَسسبر آهَصش 

ػبلی اسشبى صًجبى اقذام ثِ ثشگضاسی اٍلیي دٍسُ الوذیبد ٍسصضی )ثصَسر هجبصی( دس اسدیجْطز 
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  اّذاف :

1 - ثب هبًذى دس خبًِ ٍ اًجبم حشکبر ٍسصضی ثب سقَیز سٍحیِ ٍسصضکبسی ٍ ثِ یبسی خذاًٍذ 

 هشؼبل ،کشًٍب سا ضکسز هیذّین.

، کبسکٌبى ٍ.. دس دٍساى قشًغیٌِ داًطجَیبى ٍ جلَگیشی اص فقش حشکشی  حفظ سالهشی - 2

. ٍ کوک ثِ قغغ صًجیشُ اًشطبس ٍیشٍس کشًٍب  خبًگی  

جلت هطبسکز داًطجَیبى ، کبسکٌبى ٍ اسبسیذ داًطگبّْب دس اجشای فؼبلیز ّبی ٍسصضی  - 3  

سَسؼِ ٍ گسششش فشٌّگ ٍسصش دس داًطگبُ ّبی اسشبى صًجبى  - 4  

افضایص جوؼیز داًطجَیبى ، کبسکٌبى ٍ اسبسیذ سحز دَضص ٍسصش ّبی ّوگبًی  - 5  

ایجبد صهیٌِ هسبػذ ثشای سضذ ٍ سَسؼِ اثؼبد جسوی ، رٌّی ٍ ػبعفی اص عشیق ّوگبًی  - 6

 کشدى ٍسصش دس ثیي آًبى 

سقَیز سٍحیِ ضَس ٍ ًطبط ٍ جلَگیشی اص سسشی دس ثیي داًطجَیبى ، کبسکٌبى ٍ اسبسیذ  - 7  

کبّص ػَاسض ًبضی اص فقش حشکشی دس ثیي داًطجَیبى ، کبسکٌبى ٍ اسبسیذ داًطگبُ ّبی  - 8

 اسشبى 

سقَیز سٍحیِ ّوکبسی ٍ خَدثبٍسی دس اًجبم کبسّبی سیوی - 9  

اسسقبء سالهز جبهؼِ - 10  

 

 



 رشته های ورزشی 

 خواهران برادران

 شطرنج سرعتی شطرنج سرعتی

 شنا روی زمین شنا روی زمین

 درازنشست  درازنشست

 بارفیکس بارفیکس

 روپایی روپایی

 دارت دارت
 

 شزایط بزگشاری الوپیبد ٍرسشی ) بِ صَرت هجبسی (

رعبیت حجبة ٍ شئًَبت اسالهی در اجزای حزکبت ٍرسشی الشاهی هیببشذ ٍ در صَرت رعبیت ًکزدى ، 

 فیلن ارسبلی حذف ٍ داٍری ًوی شَد .

 ّیچ شخصی بِ غیز اس داًشجَ ًببیذ در فیلن دیذُ شَد .

ارسبل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًشجَ ، شوبرُ توبس ، شوبرُ داًشجَیی ّوزاُ بب فیلن ارسبلی ، الشاهی 

 هیببشذ .

 ًحَُ فیلوبزداری ٍ ارسبل ٍیذیَ بصَرت افقی ٍ در قسوت پْلَی بذى قزار گیزد.

پسزاى بِ آقبی خذایی  ارسبل گزدد.  ٍیذیَ  ٍیذیَ دختزاى بِ خبًن ایذُ لَیی ،  

 داٍری فیلن ّبی ارسبل شذُ خَاّزاى تَسط کبدر داٍری خبًن قضبٍت خَاّذ شذ . 



 * هْلت ثبت ًبم : تب هَرخِ 1311/2/20 

ٌذ ٍ یب اص اسبسیذ داًطگبُ ّب ٍ هَسسبر کبسه ، داًطجَهیجبیسز  بىگ*سوبهی ضشکز کٌٌذ

اسشبى ثبضٌذ .آهَصش ػبلی   

ثشای داًطجَیبى ضشکز کٌٌذُ ٍ سصَیش کبسر  کبسر هلی ٍکبسر داًطجَیی اسائِ سصَیش  *

ٍ حکن کبسگضیٌی یشای کبسکٌبى ضشکز کٌٌذُ الضاهی هی ثبضذ. هلی  

* هذاسک رکش ضذُ اص عشیق ٍاسسبة ثِ ضوبسُ ّبی اػالم ضذُ اسسبل گشدد .) اسسبل آیذی 

 ایٌسشبگشام ثشای ضشکز کٌٌذُ ّبی ضغشًج الضاهی هیجبضذ( 

. ثشای ضشکز دس سضشِ ّبی رکش ضذُ ، هحذٍیشی ٍجَد ًذاسد *  
 

 شزایط اختصبصی ًحَُ بزگشاری رشتِ ّبی ٍرسشی :

 

( دراسًشست : 1  

 ایٌکِ دسشْب سا ثِ صَسر ضشثذسی ثِ سٍی سیٌِ قشاس دّیذ ٍ دس ٌّگبم ثلٌذ ضذى ثذٍى *

.،آسًج سا ثبال آٍسدُ ٍ صاًَ سا لوس کٌذ  دسشْب اص سٍی سیٌِ جذا ضَد  

 * کوش ًجبیذ اص صهیي جذا ضَد .

  .ًخَاّذ ضذ * دس صَسر داضشي خغب آى حشکز ضوبسش

.هیجبضذدقیقِ  یک * سبین  



 

( شٌب رٍی سهیي :  2  

ٍى قَس ٍ افشبدگی کوش ٍ لگي ثبضذ.ثذى صبف ٍ ثذ *  

.ثشخَسد کٌذدس اجشای حشکبر ساى ، ضکن ٍ سیٌِ دس یک ساسشب ٍ ثِ صهیي  *  

.  آهذى ، آسًج ّب کبهال صبف ثبضذ* ثِ ٌّگبم ثبال  

.هیجبضذدقیقِ یک  * سبین  

 

 

 

( ببرفیکس :  3  

.یکذیگش  ًگِ داسیذي ٍ هشوبیل ثِ *ضبًِ ّب سا دبیی  

*دس ٌّگبم اجشای حشکز ،دطز ٍ کوش ًجبیذ قَس داضشِ ثبضذ) ثذى دس یک ساسشب  

 ثبضذ (

.*ًجبیذ ثذى سبة ثخَسد  

بییي آهذى آسًج ّب * دس ٌّگبم ثبال آهذى ، چبًِ هیلِ ثبسفیکس سا سد کٌذ ٍ دس ٌّگبم د

.کبهال ثبص ضَد  

. ضذُ ، حشکز هزکَس ضوبسش ًخَاّذ ضذ * دس صَسر هطبّذُ خغبّبی رکش  

* جذا ضذى دسز ّب اص هیلِ ثبسفیکس خغب ثَدُ ٍ ثِ هٌضلِ دبیبى هسبثقِ هیجبضذ ) 

 ضوبسش هشَقف هیطَد ٍ ّوبى سکَسد ثجز هیطَد (

.هیجبضذدقیقِ  یک * سبین  



  ( رٍپبیی : 4

. سٍدبیی هحذٍد ثِ فضبی خبصی ًوی ثبضذصدى  *  

.اسشفبدُ کٌٌذ* ضشکز کٌٌذگبى اص ّش جبی ثذى ثِ جض دسز ّب هی سَاًٌذ   

.هی ثبضذ 5یب ضوبسُ  4سبیض سَح هَسد اسشفبدُ ضوبسُ   *  

د ثیي ّوبى ًفشار * اگش سؼذاد سٍدبیی ًفشار ضشکز کٌٌذُ هسبٍی ثبضذ ، هسبثقِ هجذ

. اًجبم خَاّذ ضذ  

.هیجبضذدقیقِ  یک * سبین  

 

( دارت : 5  

 * اسسفبع صفحِ داسر اص صهیي  1/73 هشش

       * فبصلِ جبیگبُ دشسبة سب صفحِ داسر 2/37 هشش 

صفحِ داسر ٍ جبیگبُ دشسبة ثغَس  (هشش 37/2)* دس ٌّگبم فیلوجشداسی ثب هشش فبصلِ 

  .کبهل ًطبى دادُ ضَد ٍ ثؼذ ثِ اداهِ هسبثقِ ثذشداصد

کِ دس ٌّگبم فیلوجشداسی ثبیذ سیش دشسبة ضذُ هذ ًظش خَاّذ ثَد  3هجوَع اهشیبص  * 

ًضدیک کٌیذ سب اهشیبصار سَسظ داٍساى ثِ صفحِ داسر  سا ثؼذ اص دشسبة سَم دٍسثیي

.ضوشدُ ضَد   

.طَد ،دشسبة ثبیذ اص اٍل ضشٍع ضَدچٌبًجِ دس ٌّگبم دشسبة ّب فیلن قغغ ث *  

* اگش هجوَع اهشیبص ًفشار ضشکز کٌٌذُ هسبٍی ثبضذ ، هسبثقِ هجذد ثیي ّوبى ًفشار 

 اًجبم خَاّذ ضذ. 
 



:  غیز هعوَل ( شطزًج 6  

ّذف اص اجشای ایي هسبثقِ ، قذسر حل هسبلِ ٍ سشػز ػول ضشکز کٌٌذگبى هی ثبضذ. *  

 *دَضص هٌبست ثشای اجشای حشکبر الضاهیسز.

 *هسبثقبر خَاّشاى دس هَسخِ 99/2/21 ساس سبػز 22:00دس ایٌسشبگشام  

 هسبثقبر ثشادساى دس هَسخِ 99/2/23 ساس سبػز22:00 دس ایٌسشبگشام 

 ثِ آیذی صیش ٍ ثِ صَسر الیَ ) صًذُ ( ثشگضاس خَاّذ ضذ

farzaneh.mousavi.chess  

ثبًیِ هی ثبضذ . 40*کل حشکبر اًجبم ضذُ ثِ هذر   

ثبًیِ ثشای آهبدُ ضذى فشصز خَاٌّذ داضز.10الیَ ، *ثبصیکٌبى اص صهبى ضشٍع   

ثبس هیشَاًذ ثبصی سا اًجبم دّذ ٍ ثْششیي ًشیجِ ثجز خَاّذ ضذ . 2ّش ثبصیکي *  

سٍص اًجبم  2ًفش ثبضذ هسبثقبر دس  300*دس صَسسی کِ سؼذاد ضشکز کٌٌذگبى ثبالی 

 خَاّذ ضذ .

اػالم کٌٌذ ٍ ساس سبػز  20/2/99*اٍلَیز ثب کسبًیسز کِ ثجز ًبم خَد سا سب سبسیخ 

دس هسبثقِ ضشکز کٌٌذ . 22:00  

*دس صَسر ّن اهشیبص ثَدى ًفشار ثشسش ثبصی ، صهبى آًْب سؼییي کٌٌذُ فشد ثشًذُ هیجبضذ 

ثبًیِ (. 40) کوشش اص   

*هسبثقِ هجذد صهبًی ثشگضاس خَاّذ ضذ کِ صهبى ٍ سؼذاد هْشُ ّبی ثبقی هبًذُ ضشکز 

 کٌٌذگبى ثشاثش ثبضذ.

دسکبًبل ّیبر ٍسصضْبی  ى ثِ کلیخ آهبدُ ضذُ*ثشای ضشکز دس هسبثقِ ٍ ًحَُ ی اجشای آ

.هشاجؼِ کٌیذ داًطگبّی  

 

 

ورزشهای دانشگاهی استان زنجانهیئت   -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان   


