ششمیه المپیاد يرزشی کارکىان ي اعضاء َیات علمی داوشگاٌ علًم پسشکی ایران
گرامی داشت دٍَ مبارک فجر( بُمه ) 1931

مقررات عمًمی
هؼبثمبت ٍسصؿی ثوٌبػجت گشاهیذاؿت ایبم دِّ هجبسن فجش ٍیظُ وبسوٌبى ٍاعضبء عیبت علوی داًـگبُ ثوٌظَس
تَػعِ ٍ تعوین فشٌّگ ٍسصؽ ٍ ّوگبًی ًوَدى آى دس ثیي لـش وبسهٌذ جْت افضایؾ ثْشُ ٍسی ٍ ایجبد ؿبداثی ٍ
ًـبط ثشگضاس هی گشدد.
 هؼبثمبت دس  7سؿتِ ٍسصؿی ثبًَاى ٍ آلبیبى ثشگضاس هی گشدد. وبسوٌبى داًـگبُ وِ ثصَست سػوی ،پیوبًی ٍ لشاسدادی وِ دس ولیِ ٍاحذّبی تحت پَؿؾ داًـگبُ هـغَل ثِخذهت هی ثبؿٌذ هی تَاًٌذ ثعٌَاى ثبصیىي دس هؼبثمبت ؿشوت ًوبیٌذ (وبسوٌبى ثخؾ خصَصی ،ؿشوتی،
سٍصهضد ٍ پشٍطُ ای حك ؿشوت دس هؼبثمبت سا ًذاسًذ).
 هشثی ٍ ػشپشػت ثعٌَاى ثبصیىي حك ؿشوت دس هؼبثمبت سا ًذاسًذ . اسائِ آلجَم (جْت ٍسصؿىبساى تیوی ٍ اًفشادی) تىویل ؿذُ ثب روش عٌَاى ٍ الصبق عىغ ٍسصؿىبس ،هشثی ٍػشپشػت هوَْس ثِ هْش وبسگضیٌی ٍاحذ ثِ تفىیه سؿتِ الضاهیؼت ( .بر ريی َر یک از عکس َای شرکت کىىدگان
در آلبًم باید مُر زدٌ شًد )

 وبست ؿشوت دس هؼبثمبت (پغ اص تىویل آلجَم ٍ اسائِ ثِ ػتبد پزیشؽ) تَػظ وویتِ پزیشؽ صبدس هی گشددٍ ؿشوت وٌٌذگبى صشفبً ثب داؿتي ایي وبست حك ؿشوت دس هؼبثمبت سا داسًذ.
 ّشیه اص ثبصیىٌبى هجبص ثِ ؿشوت دس یه سؿتِ تیوی ٍ یه سؿتِ اًفشادی هی ثبؿٌذ (دس صَستیىِ ثبصیىٌی دس 2سؿتِ اًفشادی یب تیوی ؿشوت ًوبیذ ثب هحشٍهیت یه ػبلِ اص هؼبثمبت ثعذی ٍ ثب حزف همبم وؼت ؿذُ
اًفشادی ٍ تیوی جشیوِ خَاّذ ؿذ)
 دس سؿتِ ّبی تیویٍ ،احذّب هی تَاًٌذ فقط از یک بازیکه مُمان اص ٍاحذّبی صیش هجوَعِ داًـگبُ وِ دس آىسؿتِ ؿشوت ًىشدُ ٍ تین ًذاؿتِ اًذ ،عجك هىبتجِ اداسی دعَت ثِ ّوىبسی ًوبیٌذ.

مدارک مًرد ویاز:
 فتَوپی آخشیي حىن وبسگضیٌی تىویل فشم ثجت ًبم ٍ آلجَم هـخصبت ؿشوت وٌٌذگبى یه لغعِ عىغ (جْت صذٍس IDوبست) ّوشاُ داؿتي وبست پشػٌلی  ،وبست هلی ٍ  IDوبست دس عَل هؼبثمِ الضاهی هی ثبؿذ ولیِ ؿشوت وٌٌذگبى (ثبصیىي -هشثی -ػشپشػت) هلضم ثِ داؿتي وبست ثیوِ ٍسصؿی هی ثبؿٌذ .دس غیشایٌصَستػتبد ثبصیْب دس صَست ثشٍص حبدثِ ّیچ گًَِ هؼئَلیتی ًؼجت ثِ ّضیٌِ ّبی دسهبًی احتوبلی ثِ عْذُ ًخَاّذ
داؿت)
 تْیِ هلضٍهبت ؿشوت وٌٌذگبى ،ایبة ٍ رّبة ،پزیشایی دس صهبى هؼبثمبت ثِ عْذُ ٍاحذ ؿشوت وٌٌذُ هی ثبؿذ. اعتشاضبت دس ّش هؼبثمِ ثِ صَست هىتَة ٍ ثب الصبق هجلغ 000/000سیبل تَػظ ػشپشػت تین ثالفبصلِ پغ اصپبیبى ثبصی ٍ لجل اص خشٍج اص ػبلي هؼبثمِ لبثل ثشسػی ٍ سػیذگی هی ثبؿذ (ًتیجِ سػیذگی عی  22ػبعت
تَػظ وویتِ فٌی لجل اص ثبصی ثعذی ثِ تین هعتشض اسائِ خَاّذ ؿذ) دس غیش ایٌصَست اعتشاض ّبی پغ اص
هْلت همشس وبى لن یىي تلمی هی گشدد.
 هؼبثمبت دس دٍ ػبلي پشدیغ ؿْیذ ّوت ٍ داًـىذُ هذیشیت ٍ پشػتبسی ثشگضاس هی گشدد . ؿشوت وٌٌذگبى دس ولیِ سؿتِ ّبی اًفشادی ٍ تیوی هی ثبیؼت یه ػبعت لجل اص ػبعت اعالم ؿذُ دس جذٍلثبصیْب دس ػبلي هؼبثمِ حضَس یبثٌذ .ثبصیْب سأع ػبعت اًجبم خَاّذ ؿذ دس صَستیىِ تین ثب تأخیش ثِ هحل
هؼبثمِ ثشػذ ًتیجِ هؼبثمِ ثب تَجِ ثِ سعبیت ٍلت لبًًَی ثِ ًفع تین حبضش ثجت ٍ اعالم خَاّذ ؿذ.
 ثشًبهِ صهبًجٌذی هؼبثمبت ثعذ اص لشعِ وـی دس ػبیت خجشی داًـگبُ ٍ هعبًٍت داًـجَیی فشٌّگی ٍ تشثیتثذًی اعالم هیگشدد.

زمان قرعٍ کشی مسابقات يالیبال باوًان  ،يالیبال آقایان ي فًتسال آقایان َمسمان
با جلسٍ رابطیه يرزشی در تاریخ  31/10/19ساعت  19برگسار میگردد.
محل قرعٍ کشی ساله يرزشی شُید َمت می باشد.

تًجٍ :
 هؼبثمبت تیوی حذالل ثب  2تین لبثل ثشگضای خَاّذ ثَد. هؼبثمبت اًفشادی حذالل ثب ً 10فش ثشگضاس خَاّذ ؿذ.جْت ّش گًَِ اعالعبت ثیـتش ثب ؿوبسُ تلفي 620 – 80860868 :ػشوبس خبًن ًجبتی صادُ توبع حبصل ًوبییذ.

