
 راهنمای ثبت نام در آکادمی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد

 ایجاد یک حساب کاربری ضروری است. برای هر فرد توجه داشته باشید نکته:

  مرحله اول

 کنید.های ورزشی را انتخاب میشده و قسمت ثبت نام در کالس FUMsportacademy.um.ac.irابتدا وارد سایت 

 

  مرحله دوم

 :کنیدگزینه ایجاد حساب کاربری را انتخاب می

 
  مرحله سوم

ا سپس گزینه ثبت نام ر کنید.را بارگذاری می (به صورت پرسنلی و با کیفیتموارد خواسته شده را پر کرده و عکس )

 زنیدمی

 



 و...( ,Zahra Masoud, Aliبه صورت التین وارد شود )مانند:  حتماتوجه داشته باشید که نام کاربری 

 

  مرحله چهارم

ها الست کها را انتخاب نموده تا لیست کالسگزینه لیس های اوقات فراغتوقتی وارد پنل کاربری شدید در قسمت کالس

 را مشاهده کنید.

 
 

 

 

به صورت 

 التین

تاریخ تولد 

مانند نمونه پر 

 شود

، تا شودشماره حساب به صورت دقیق وارد 

عودت شود. در صورت لزوم هزینه پرداختی  



 مرحله پنجم 

های آن رشته نمایش زنید تا لیست کالسرا می( 3) جستجوکنید و (، رشته مورد نظر را انتخاب می1قسمت رشته )  در 

  :داده شود

 
 

 مرحله ششم 

  زنید.ا میر (2) زروو گزینه ر (1) رشته مورد نظر را انتخاب کرده
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 نیازی به انتخاب نیست
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1 

بعد از انتخاب رشته گزینه 

فراموش نشود جست و جو  



 

 مرحله هفتم 

 ورزشی اعمال خواهد شد.های بر روی سرویسبه صورت خودکار  هزینه بیمه ورزشی، رشته ورزشی ررزوبا 

 
 

 د.مراجعه کنی های ورزشیسرویساوقات فراغت دانشگاه فردوسی مشهد به قسمت  ی انتخاب خدمات ویژه رویکرد جدیدبرا

  
 

 

 

 

 

 

توانید رشته از این قسمت می

.کنید حذفظر را نمورد   



 دانشگاه فردوسی مشهد:اوقات فراغت رویکرد جدید های ورزشی آشنایی با سرویس 

 
 یارزیابی اولیه ترکیب بدن و ارائه توصیه های غذای

 نو ... با استفاده از دستگاه بادی کامپوزیش ناطالع از میزان چربی و آب بد         -

 نتحلیل اطالعات برآمده از آزمون ترکیب بد         -

 نارائه برنامه توصیه غذایی جهت افزایش و کاهش وز         -

 یدریافت برنامه تمرینی ورزشی از متخصص درصورت درخواست متقاض         -

  

 نپکیج ارزیابی روانی کودکا

 یشامل ارزیابی های هوش، شخصیت و استعدادیابی ورزش         -

  

 نپکیج ارزیابی روانی ورزشکارا

 یاستعدادیابی ورزشی از طریق ازمون های روان         -

 رارزیابی هوش و شخصیت ورزشکا         -

 یاستعدادیابی تحصیل         -

 سارزیابی سطح اضطراب و استر         -

 .و ..         -

  

 یپکیج استعدادیابی ورزش

 ؛رشته ورزشی از طریق تجزیه و تحلیل 20اولویت بندی 

 (آزمون های مورفولوژیک ) تحلیل و بررسی طول و عرض اندام         -

 (آزمون های فیزیولوژیک ) قدرت، استقامت ، چابکی، تعادل، سرعت و ...         -

 نآزمون ترکیب بد         -

 .و..         -



 مرحله هشتم

 برای قطعی کردن موارد انتخابی گزینه انتخاب را بزنید .قطعی نماییدرا موارد رزرو شده دقیقه فرصت دارید تا  10شما 

 

 
 

 مرحله نهم

 و تایید را بزنید.قیمت را چک کرده 

 
 مرحله آخر

 از طریق سایت پرداخت را انجام دهید

 

بیمه ورزشیهزینه و شده+ رزرکالس  هزینه  


