
رشته تربیت  ادامه تحصیل متقاضیان استفاده از سهمیه قهرمانان ورزشی جهت ورودبهموردنیاز و مدارک شرایط

 ( بدون کنکور)دانشگاهها  بدنی در
 شرایط عمومی:

  یتحصیل رکامدمعتبر بودن  .1

 صیل نداشتن منع قانونی برای ادامه تح .2

 ورود به دوره کارشناسی جهت کاردانیپیش دانشگاهی یا فارغ التحصیلی ارائه مدرک  .3

 شرایط اختصاصی:      

 قهرمانی بازیهای المپیک یا آسیایی ومسابقات جهانی ، قهرمانی آسیا،  حکم ارائه  کاردانی  مقطع .1

 ارتشهای جهان و دانش آموزان جهان

 قهرمانی آسیابازیهای المپیک یا آسیایی ومسابقات جهانی ،  حکم قهرمانیارائه  کارشناسیمقطع  .2

 ، ارتشهای جهانو

متقاضیانی که واجد دوسال عضویت در تیم ملی یا کسب سه بار عنوان قهرمانی کشور باشند ، مشروط به ارائه 
  مدرک پیش دانشگاهی یا فوق دیپلم مجاز به ورود در دانشگاه پیام نور یا غیرانتفاعی خواهند بود.

آسیایی ، مسابقات  بازیهای المپیک یا هایارائه حکم قهرمانی بازی:  و دکتریارشدکارشناسی مقطع .3

 ویونیورسیاد جهانی دانشجویان جهان دانشجویانقهرمانی 

 (در دوره دکتری الزامی است پذیرش متقاضی فقت کتبی دانشگاه مبنی برموا )

 ثبت نام:مراحل 

برای پیگیری  ودریافت کدرهگیری پیش از تحویل مدارک بخش پذیرش قهرمانان ثبت نام در سامانه سجاد -1

 https://portal.saorg.irهای بعدی 

 سازمان اموردانشجویان  بررسی درخواست توسط -2

 سامانه اعالم تاریخ تحویل اصل مدارک به متقاضی از طریق -3

 مدارک مورد نیاز:
 با تایید فدارسیون وارگان ذیربط  حکم قهرمانیبرابر اصل کپی واصل   .1

 دیپلممقطع تا   مقاطع تحصیلیتمام  فارغ التحصیلیمدارک برابر اصل  کپیاصل و .2

 مبنی برتایید حکم قهرمانینامه دفترامورمشترک فدراسیونها  .3

ومعاونت تندرستی  ورزش دانشگاهی ملی فدراسیون ،  به ترتیب ودانش آموزی فیزو رویدادهای توضیح :مرجع معرفی متقاضیان 
 وتربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش می باشند

 ارائه نامه تعهد از فدراسیون ذیربط .4

 وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیکسازمان سنجش وتایید توسط  ثبت نامتکمیل  فرم  .5

 تصویر شناسنامه و کارت ملی .6

 4*3قطعه عکس اداری  چهار .7

 (پس از موافقت کمیسیون قهرمانی)سازمان سنجش وآموزش کشور به جهت ارائه دانشجو  هزینه گزینشواریز تکمیل فرم گزینش و  .8

از سوی سازمان سنجش  صرفا در مهرماه )نیمسال اول سال تحصیلی( تحصیلیطع امق تمامورود  شایان ذکراست
 امکان پذیراست.
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