
شماره : ٩٨٣/١٢/٣٥٨٢
تاریخ : ١٣٩٨/١٠/١١

پیوست : دارد

شیراز، میدان ارم، مجتمع پردیس ارم، معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی

کدپستی  : ٧١٩٤٧٨٧٤٣٥

 تلفن : ٣٦١٣٥٢١٠-  ٠٧١ 

 دورنگار: ٣٦٢٦٣٠٩٤-٠٧١

www.shirazu.ac.ir

معاونین محترم دانشجویی دانشگاههای منطقه ۷ کشور

معاون محترم دانشجویی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا

با سالم و احترام،                                                              اصالحیه
با توجه به میزبانی دانشگاه شیراز در مسابقات قهرمانی بدمینتون، شنا، دوومیدانی ( دختران )، بسکتبال، والیبال، 
فوتسال ، جودو (پسران) دانشجویان دانشگاههای منطقه ٧ کشور  و اعالم آمادگی آن دانشگاه در یکی از 

رشته های مندرج در جدول، بدینوسیله آیین نامه عمومی و فنی مسابقات تقدیم حضورتان می گردد. 
خواهشمند است دستور فرمایید مسئولین امر ضمن مطالعه ، نسبت به پذیرش ورزشکاران  آن دانشگاه اقدامات 

الزم را مبذول فرمایند . 
پیشاپیش از همکاری جنابعالی تشکر می گردد . 

قوانین و مقررات عمومی: 
ارائه یک قطعه عکس، گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار ممهمور به مهر آموزش دانشگاه و کارت دانشجویی  -

معتبر
ارائه کارت بیمه ورزشی و گواهی تندرستی -

ارائه اسامی ورزشکاران، مربی، سرپرست که به مهر و امضاء  معاون آموزشی،  معاون دانشجویی و مدیریت  -
تربیت بدنی  دانشگاه رسیده باشد. 

تذکر مهم: لیست معرفی دانشجویان می بایست بدون هرگونه خدشه و با درج شماره دانشجویی ورزشکار به 
کمیته پذیرش ارائه گردد.

ارائه اصل و تصویر رسید بانکی حق شرکت کاروان ورزشی ( سرپرست، مربی، ورزشکاران )واریزی به حساب  -
بانک ملت شماره  ۵۶۹۸۷۵۹۷۸۲  شعبه کوی دانشگاه به شماره شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۱۶۸۱۰۹ به نام  دانشگاه 

شیراز به شماره شبا ۳۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۶۹۸۷۵۹۷۸۲

( جهت پرداخت حق سرانه  درج شماره شناسه الزامی است )  -

نحوه پرداخت سرانه جهت حضور در مسابقات :
نحوه محاسبهنوع شرکت در مسابقات 

٠٠٠ /٣٠٠ ریال  × تعداد روز× تعداد نفراتشرکت در مسابقات بدون هزینه اسکان و تغذیه   
شرکت در مسابقات با هزینه تغذیه 

( یک وعده نهار ) 
٠٠٠ /٤٥٠ریال  × تعداد  روز× تعداد نفرات

٠٠٠ /٦٠٠ ریال  × تعداد  روز× تعداد نفراتشرکت در مسابقات با هزینه اسکان و تغذیه
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تاریخ برگزاری مسابقات  قهرمانی منطقه :
تعداد روز  تاریخ ورود و برگزاری مسابقات  رشته 

٧ روز ٩٨/١١/١٣ لغایت ٩٨/١١/١٩  فوتسال پسران
٦ روز  ٩٨/١١/١٢ لغایت ٩٨/١١/١٧  بسکتبال پسران 
٣ روز  ٩٨/١١/١٥ لغایت ٩٨/١١/١٧ جودو پسران
٦ روز  ٩٨/١٢/١٣ لغایت ٩٨/١٢/١٨ والیبال پسران 
٤ روز ٩٨/١١/٢٩ لغایت ٩٨/١٢/٢ بدمینتون دختران 
٤ روز ٩٨/١١/٢٩ لغایت ٩٨/١٢/٢ دوومیدانی دختران 
٣ روز ٩٨/١١/٣٠ الی ٩٨/١٢/٢ شنا دختران 

پذیرش حضوری تیم ها : تاریخ ورود مسابقات در محل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شیراز  (ساعت ٨ صبح  
الی  ١٧ )

وزن کشی و جلسه فنی  مسابقات جودو : در تاریخ ٩٨/١١/١٥  ساعت ١٩ مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه  
سالن وحدت اسالمی 

ساعت برگزاری جلسات فنی دیگر رشته ها   : ساعت ١٨ روز ورود در محل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه  
شیراز 

الزم به ذکر است تیم های شرکت کننده بدون سرپرست  مرتبط پذیرش نخواهند شد .  

کلیه تیم ها موظفند قبل از تشکیل جلسه مربیان  به محل برگزاری مسابقات رسیده باشند چنانچه سرپرست 
تیم های اعزامی درحین اعزام به علت بروز مشکالت ناشی از ایاب و ذهاب نتواند به موقع در جلسه فنی و عمومی 
حضور یابند می بایست قبل از تشکیل جلسه، ورود قطعی خود را به اطالع مسئول برگزاری  مسابقات برسانند و 

تابع تصمیمات مربوطه خواهند بود. 


