
بسن اهلل السحوي السحین 

قابل تَجِ داًشجَیاى هحتسم 

تذیٌَسیلِ تِ اطالح هی رساًذ هساتمات آًالیي واراتِ لْزهاًی داًطجَیاى پسز داًطگاُ ّا ٍ 

. تزگشار هیگزدد (پلی تىٌیه)هَسسات آهَسش ػالی وطَر تَسط داًطگاُ صٌؼتی اهیزوثیز 

ػاللِ هٌذاى جْت ضزوت در هساتمات اػالم آهادگی لطؼی خَد را  حذاوثز تا تاریخ 

. اػالم ًواییذ  (اهَر فزٌّگی ) 8 داخلی 88775013 اس طزیك ضوارُ 30/6/1400

 

: قَاًیي هقسزات عوَهی

 یه لطؼِ ػىس ، تصَیز وارت داًطجَیی یا گَاّی اضتغال تِ تحصیل ػىس دار  -

 ارائِ وارت تیوِ ٍرسضی ٍ گَاّی تٌذرستی -

ارائِ اساهی ٍرسضىاراى ، هزتی ، سزپزست ٍ وِ تِ هْز ٍ اهضاء هؼاًٍیي داًطجَیی ٍ  -

 .هذیزیت تزتیت تذًی رسیذُ تاضذ 

 ًسثت تِ ثثت ًام ٍ 30/08/1400ولیِ ضزوت وٌٌذگاى هی تایست تا تاریخ : تذوز  -

تارگذاری هذارن فَق اس طزیك ساهاًِ ستاٍ داًطجَیی تِ آدرس 

https://setav.ir/user/championleague  الذام ًوایٌذ  . 

 

 (پسساى)هقسزات فٌی هسابقات هجاشی زشتِ کازاتِ 

.   تزگشار هی ضَد WKFهساتمات تزاساس لَاًیي ٍ همزرات ساسهاى فذراسیَى جْاًی  . 1

در دٍ ردُ ووزتٌذی سیزلَُْ ای ٍ لَُْ ای  (اًفزادی ٍ تیوی )هساتمات در رضتِ واتا  . 2

.  تزگشار خَاّذ ضذ 

. فمط سثه ّای وٌتزلی هجاس تِ ضزوت در ایي هساتمات هی تاضٌذ  . 3

https://setav.ir/user/championleague


. ضزوت ًوایٌذ  (اًفزادی ٍ تیوی  )ضزوت وٌٌذگاى هی تَاًٌذ در ّز دٍ تخص واتا .  4

. در ردُ لَُْ ای هطىی واتا تذٍى تىزار تایذ اجزا ضَد. 5

.  دٍر واتا تذٍى تىزار ٍ تؼذ اس آى ، تىزار یىثار هجاس است 5در ردُ سیز لَُْ ای . 6

ّیاى ضَداى ، ّیاى ًیذاى ، ّیاى ساى داى : اساهی واتاّای سیزلَُْ ای تزای سثه ضَتَواى - 

. ، ّیاى یَى داى ، ّیاى گَداى 

ّیاى ضَداى ، ّیاى ًیذاى ، ّیاى ساى داى : اساهی واتاّای سیزلَُْ ای تزای سثه ضیتَریَ - 

.  ، ّیاى یَى داى ، ّیاى گَداى 

ّ    ای تزای سثه ٍاداریَ -  ّیاى ضَداى ، ّیاى ًیذاى ، ّیاى ساى داى ، : اساهی واتاّای سیزلَْ

. ّیاى یَى داى ، ّیاى گَداى 

، گِ  (جَاى ، چَداى ، گذاى)تایىیَوَ : اساهی واتاّای سیزلَُْ ای تزای سثه گَجَریَ - 

 .  (ایچی ، ًی)گسای دای 

 

ٍزششکازاى هلصم بِ زعایت هَازد ذیل ّستٌد ٍ دز غیس ایي صَزت هَجب حرف * 

: شسکت کٌٌدُ اش هسابقات شدُ ٍ ًوسُ صفس تعلق هی گیسد 

.  رػایت وزدى ولیِ اصَل ٍ لَاًیي هساتمِ واتا جْت اخذ ًوزُ واهل  . 1

. اجزای واتا در هحیط سالي یا فضای هٌشل  . 2

. اجزای واتا تا لثاس رسوی واراتِ تذٍى آرم  . 3

.  تِ پایاى تزسذ "ری" ضزٍع ضَد ٍ تا "ری"اجزای واتا طثك لَاًیي تا  . 4

لثل اس ضزٍع واتا ٍ پیص اس ادای احتزام ، ًام ٍ ًام خاًَادگی ، ضوارُ داًطجَیی ٍ داًطگاُ  . 5

. هحل تحصیل خَد را اػالم وزدُ ٍ سپس واتا را اجزا ًوایذ 



.  تزداضتي ٍسایل اضافی در هحل اجزای واتا وِ هاًغ اس اجزای دلیك ٍ واهل واتا هی ضَد  . 6

.  ػذم استمادُ اس ػیٌه ، وفص ٍ جَراب در حیي اجزای واتا  . 7

 

: شسایط ٍ ًحَُ ازسال فیلن 

.  هی تاضذ 1400 آتاى 30 هْز تا 10سهاى تارگشاری ٍیذیَّا اس * 

 دلیمِ ٍ تا حجن ووتز اس 4ّز ضزوت وٌٌذُ تٌْا هجاس تِ ارسال یه فیلن تِ هذت حذاوثز * 

.  هگاتایت هی تاضذ 22

.  فیلن تایذ تا هَتایل تِ صَرت افمی تا ویفیت هٌاسة ارسال ضَد * 

فیلوثزداری تایذ اس رٍتزٍ تاضذ تِ ًحَی وِ دٍرتیي تِ صَرت ثاتت ًصة ضَد تا توام تذى در * 

. حیي اجزای تىٌیه ّا ٍاضح ٍ لاتل تطخیص تزای داٍراى تاضذ 

. تاػث حذف تاسیىي اس هساتمِ خَاّذ ضذ  (تذٍیي ٍ هًَتاص)ّزگًَِ تغییز در فیلن * 

 (....هَسیه تلَسیَى ٍ سایز افزاد ٍ)اس ًظز صَتی تٌْا صذای ٍرسضىار تِ دٍر اس سایز اصَات * 

. در فیلن ضٌیذُ ضَد 

ٍرسضىاراى هلشم تِ داضتي گَاّی سالهت وارت تیوِ هؼتثز اصل ٍ وپی حىن ووزتٌذ  : 1ًىتِ 

. واراتِ ٍ ّوچٌیي رضایت ًاهِ ضزوت در هساتمات هی تاضٌذ 

. تؼذاد ضزوت وٌٌذگاى آساد خَاّذ تَد  : 2ًىتِ 

. تاریخ لزػِ وطی یه ّفتِ لثل اس ضزٍع سهاى تزگشاری هساتمِ اػالم هی ضَد : 3ًىتِ 

.  تِ ولیِ ضزوت وٌٌذگاى در هساتمات گَاّی ضزوت اّذا هی گزدد * 

.  تِ ًفزات اٍل تا سَم در هساتمات حىن لْزهاًی اّذا هی گزدد * 

اهَز فسٌّگی ٍ پژٍّشی 


