
  
  
  
  

ويژه دانشجويان دانشگاه هاي پانتوميم مجازي ه شركت در مسابق شيوه نامه اجرايي
  كشورسراسر 

  
راقبتي، سواد سالمت روان، ، خود مسالمت روان" مسابقات پانتوميم با محورزير و شرايط  برابر ضوابطهمياران سالمت روان دانشجويي كانون 

 ند.كميبرگزار  را "تاب آوريهمدلي و 

  

 نندگانك شركت 
 

 :الف. اجرا كننده
 ارسال مدارك (ارسال تصوير  و كه پس از ثبت نام سراسر كشور ، تحقيقات و فناوريدانشجويان دانشگاه هاي وزارت علوم

 مورد تاييد قرار گيرند. كارت دانشجويي)، 
  باشد.مي تيميمسابقات به صورت 
  تيم سه نفره جهت شركت در بخش  دهصالحيت سنجي نام كننده در اين مسابقه پس از  ثبت تيم هاياز بين تمامي

 د. نشواجراي مسابقات انتخاب مي
  

  حدس زننده:  ب.
 شركت كنندگان  شوند.از طريق دريافت لينك، وارد فضاي مجازي برگزاري مسابقات مي تمامي دانشجويان عالقمند كه

ه صورت تصادفي دسترسي صوتي در اختيار نظرات خود را به صورت پيام در فضاي اسكاي روم وارد مي كنند . و يا ب
  برخي قرار مي گيرد. 

  
 شرايط عمومي ثبت نام 

 
 مي توانند در اين مسابقات  ، تحقيقات و فناوريدانشجويان مشغول به تحصيل در هر يك از دانشگاه هاي وزارت علوم

 شركت كنند. 
  باشد.آقا مي  به صورت تيم هاي سه نفره خانم/در بخش اجرا ثبت نام افراد  
  كارت دانشجويي الزامي است.تصوير ارائه 
 اضيان مبلغ صد هزار تومان جهت تضمين حضور دريافت مي گردد. اين مبلغ پس از اتمام مسابقه به شركت قاز مت

بانك (شماره كارت  كنندگان باز مي گردد. الزم به ذكر است در صورت انصراف وجه به هيچ عنوان بازگردانده نخواهد شد
 به نام زهرا اطاعتي).  5859831166558261 :تجارت



 م به سايت مركز مشاوره دانشگاه تهران جهت ثبت نا https://counseling.ut.ac.ir مراجعه و موارد خواسته شده
  ارسال نماييد. salamatravan@ut.ac.irبه ايميل را تكميل و 

  ت نام كرده اند. ست كه زودتر ثباظرفيت ثبت نام محدود است و اولويت با تيم هايي 
 انصراف خود را اعالم نمايند.  از شروع مسابقات ساعت قبل 72 در صورت انصراف مي بايست حداقل متقاضيان 

 
 
 دانشجويي در اين مسابقات  ت اخالقي، اجتماعي و رعايت شئونحفظ سالم

 مورد بررسي ودانشگاهي  ايهطبق رويهموارد ذكر شده عدم رعايت ست. ا ضروري
 ار خواهد گرفت.رسيدگي قر

 
  

 فرايند كلي اجراي مسابقات  
  

دانشجويي كانون شود و دسترسي افراد از طريق لينك ارسالي از سمت برگزار مي ي مجازي اسكاي روممسابقات در فضا )1
 امكان پذير است.همياران سالمت روان 

 ينان حاصل كنند. شركت كنندگان موظف هستند قبل از مسابقه از سرعت اينترنت و وضوح تصوير خود اطم )2
 جلسه توجيهي قبل از شروع مسابقه براي شركت كنندگان برگزار مي شود.  )3
 گيرد.پس از ثبت نام و مشخص شدن اجرا كنندگان در اختيار آنها قرار ميمسابقات، آيين نامه  )4
 دارند.بر روند اجرا نظارت  ان در تمامي مراحل اجرا داور )5
 شود.اعالم مي ا متعاقباًالزم به ذكر است زمان برگزاري اجراه )6

  
  

  
 تماس حاصل نماييد.  09301663493ه توانيد با شمارجهت كسب اطالعات بيشتر مي

 


