
 

 

 

 

 

  جام خلیج فاسس هساتقات سٌگٌَسدی سالٌی اطالعیِ دٍهیي دٍسُ

 97تشاصجاى آرس هاُ 
 

تا ّوکاسی ّیات تِ آگاّی هی سساًذ کویتِ هساتقات ٍ لیگ ّیات کٌََّسدی ٍ صعَد ّای ٍسصضی ضْشستاى دضتستاى 

 دٍهیي دٍسُس سضتِ سٌگٌَسدی سالٌی ، هطاتق تا تقَین ٍسصضی سال جاسی ٍ دس جْت تَسعِ ٍ سضذ پایذااستاى تَضْش 

دس گشایص سشطٌاب ٍ دس دٍ تخص پسشاى ٍ    C   ٍDٍ ًَجَاًاى   A  ٍB هساتقات جام خلیج فاسس ، سدُ سٌی ًًَْاالى 

: دختشاى تِ ضشح صیش تشگضاس هی ًوایذ 
 

: صهاى پزیشش ٍ تشگضاسی 
 

 هشاسن اختتاهیِ ٍ اّذای هذال ساعت ضشٍع هساتقِ ساعت ضشح تاسیخ تخص

 -------  14-18 پزیشش چْاسضٌثِ 21/9/97 پسشاى

----- --  7:30-8:30پزیشش پٌجطٌثِ  22/9/97

 20:00 9:00 8:30 جلسِ فٌی پٌجطٌثِ 22/9/97

 -------  14-18 پزیشش پٌجطٌثِ 22/9/97 دختشاى

----- --  7:30-8:30پزیشش جوعِ  23/9/97

 20:00 9:00 8:30 جلسِ فٌی جوعِ 23/9/97
 

هساتقات  جذٍل سدُ سٌی ایي دٍسُ

 

سال تشگضاسی  Cًَجَاًاى  Dًَجَاًاى  Aًًَْاالى  Bًًَْاالى 

1390-1391 1388-1389 1386-1387 1384-1385 1397 
 

 

 

دفتش ّیات کٌََّسدی ٍ صعَد ّای ٍسصضی ضْشستاى دضتستاى ، ( سُ ) استادیَم اهام خویٌی  : هحل پزیشش * 

: هذاسک هَسد ًیاص دس ٌّگام ثثت ًام * 

ی ًاهِ اص ّیات یا تاضگاُ هعشف – 1

اصل ضٌاسٌاهِ  – 2

کاست تیوِ ٍسصضی داسای اعتثاس  – 3

گَاّی صحت سالهت اص پضضک  – 4

گَاّی تحصیلی عکسذاس اص هذسسِ  -5

استاى ،  سضایت ًاهِ ٍالذیي هٌذسج دس ضیَُ ًاهِ هساتقات هوَْس تِ هْش ّیات کٌََّسدی ٍ صعَد ّای ٍسصضی – 6

  ضْشستاى ٍ یا تاضگاُ



سیال    600000: ّضیٌِ ثثت ًام * 

ّای ٍسصضی ضْشستاى دضتستاى  صعَد  تِ ًام ّیات کٌََّسدی ٍ 0109872619001ٍاسیض تِ ضواسُ حساب تاًک هلی * 

. دس ٌّگام پزیشش حتوا اصل فیص ٍاسیضی سا ّوشاُ داضتِ تاضیذ *

ضٌثِ تا پایاى ٍقت اداسی  17/9/97:هْلت ثثت ًام * 

سیال هی تاضذ   800000اقذام تِ ثثت ًام ًواییذ هثلغ  رکش ضذُ دس صَستی کِ تعذ اص هْلت * 

 

 

: ثثت ًام دس ایي دٍسُ اص هساتقات  ضشایط ٍ ضَاتط
 

 .ًواییذ خَدداسی پایاًی سٍصّای دس ًام ثثت اص هطکل، گًَِ ّش تشٍص اص جلَگیشی جْت لطفاً *

 .ًویثاضذ پزیش اهکاى ًام ثثت اص پس ٍجِ تاصگطت گًَِ ّش* 

 .هیگشدد اّذا قْشهاًی احکام ٍ هذال سٌی سدُ ّش ٍ تخص ّش تشتش ًفشات تِ *

 .گشدد هی هحاسثِ تیوی تٌذی سدُ تشای سٌی سدُ ّش تخص ٍ  ّش دس تین ّش تشتش ًفش 3 اهتیاصهجوَع  *

 .ًوایٌذ استفادُ هتحذالطکل لثاس اص هیتَاًٌذ ّا تین هساتقات اص دٍسُ ایي دس *

 .تاضذ هشتَطِ استاًذاسد داسای ٍ سالن تایست هی کٌٌذگاى ضشکت استفادُ هَسد فٌی صملَا *

تواهی ٍسصضکاساى هی تایست تا پَضص هٌاسة فصل ٍ اسالهی هَسد تاییذ ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًاى دس ایي دٍسُ اص * 

( ضلَاس ، تًَیک ، هقٌعِ ٍسصضی تشای تاًَاى ) .هساتقات ضشکت ًوایٌذ 

. تِ عْذُ هیضتاى هی تاضذ ضشکت کٌٌذگاى سٍص هساتقِ  ًْاستاهیي * 

. آقای ثٌایی تواس حاصل فشهاییذ  09027700406سصسٍ خَاتگاُ تا ضواسُ جْت * 

. سیال هی تاضذ  150000 ٍ ّش ًفش ّضیٌِ خَاتگاُ تشای ّش ضة* 

صعَد  قَاًیي هام ٍ آضٌا تِسال ت 25حذاقل سي ) دس ایي دٍسُ هساتقات ّش تین هی تایست یک ًفش سشپشست یا هشتی *

. سا تِ ّوشاُ تین اعضام ًوایٌذ ( ّای ٍسصضی 

  .تواس حاصل فشهایٌذ   09385200905آقای ساساى خادهی تِ ضواسُ ّوشاُ جْت ّواٌّگی ٍ کسة اطالعات تیطتش تا * 
 


