
                 

  )ندانشجویاتادان، کارمندان و اس(
 نام، ثبت جهت بایست می عالقمندان شرکت نمایند. و آموزشی ورزشی این رویدادد در شو میدعوت  انعالقمند تمامیاز 

 کامل مشخصات ارائه همچنین .نمایند ارسال موضوع قسمت در برنامه عنوان ذکر با زیر، الکترونیک پست آدرس به را خود مشخصات

 "سجاد" سامانه در درج جهت )تماس شماره و تحصیلی مقطع و رشته ملی، کد دانشجویی، شماره خانوادگی، نام و نام( دانشجویان گروه

  .است الزامی نام ثبت زمان در فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت

 sut.sportevents@gmail.com  :)و یا فیلم( ارسال مشخصات ثبت نام و آدرس پست الکترونیک جهت

  (حتماً عنوان برنامه در قسمت موضوع ذکر گردد.)

  خواهد شد. ءدرصد از شرکت کنندگان نیز با قید قرعه هدیه اي اهدا 10به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 مدیریت تربیت بدنی مراجعه فرمایید. و کانال تلگرامبراي آگاهی بیشتر از اخبار و اطالعیه هاي ورزشی به پایگاه اینترنتی 

sport.sharif.ir                                                   @sharifsports 

 مدیریت تربیت بدنی                                                                                                    23/7/99تاریخ انتشار:  

)استادان، کارمندان و دانشجویان( "ورزش و تغذیه سالم"کارگاه آموزشی مجازي با عنوان 

14تا  12:30ساعت   - 1399مهر ماه  29سه شنبه، :  زمان برگزاري* 

ساعت قبل از برگزاري 2حداکثر تا : مهلت ثبت نام و  ارسال مشخصات *

با ارائه گواهی شرکت در کارگاه *

)استادان، کارمندان و دانشجویان( "ورزش و بهداشت"کارگاه آموزشی مجازي با عنوان 

13تا  12ساعت   - 1399مهر ماه  30چهارشنبه، :  زمان برگزاري* 

1399مهر ماه  29حداکثر تا پایان وقت اداري سه شنبه، : مهلت ثبت نام و  ارسال مشخصات* 

با ارائه گواهی شرکت در کارگاه *

)دختران و پسران -دانشجویان (همایش دوچرخه سواري 

)با رعایت نکات بهداشتی و پوشش مناسب(در حال دوچرخه سواري یا یادگیري و یا آموزش آن به دیگران ) دقیقه 15حداکثر (ارسال فیلم ضبط شده از دانشجو : شرایط *

1399آبان ماه  1حداکثر تا پنجشنبه، : مهلت ارسال* 

)دختران و پسران -دانشجویان (بازي هاي بومی و محلی 

...) شامل قوانین، تعداد بازیکنان، تجهیزات مورد نیاز، اشعار، ضرب المثل هاي ویژه بازي و (ارسال فیلم ضبط شده از انجام یک بازي بومی و محلی با شرح مختصري از آن : شرایط* 

)با رعایت نکات بهداشتی و پوشش مناسب(دقیقه  4حداکثر در 

1399آبان ماه 2حداکثر تا جمعه، : مهلت ارسال* 

)استادان، کارمندان و دانشجویان( "اسپید کمر"برنامه کوهپیمایی تا 

حرکت از میدان مجسمه دربند -  6:30ساعت   -  1399آبان ماه  2جمعه، : زمان و مکان برگزاري* 

یک وعده ناهار سبک -ظرف آب  -کوله پشتی کوچک  -لباس و کفش مناسب  -ماسک : وسایل مورد نیاز* 

 nasirmountain@:  لینک ثبت نام* 


