
7931تربیت بدنی در سال  مدیریت گزارش عملکرد  

 جناب آقای دکتر رمضانی اومالی

 معاون محترم دانشجویی

 با سالم

) فعالیتهای ورزش دانشجویی، فعالیت های ورزشی کارکنان و بخشسه در 9317احتراما به استحضار می رساند گزارش عملکرد تربیت بدنی در سال   

صورتجلسه شورای ورزش دانشگاه  الی سی و هفتمین سومینبر طبق برنامه جامع و تقویم ورزشی  تربیت بدنی مصوب سی و  تجهیزاتی( -فعالیتهای عمرانی

 انجام گردید.

 :حیطه 5در  دانشجویی ورزشی فعالیت های -9

 : آموزشی -9-9

 نتونیو بدم سیل ،تنفوتسال ، بسکتبا بال،ی،وال التسیک،پیروبی)ا یمختلف ورزش یرشته ها یآموزش یدوره ها یبرگزار 

 نفر( 3623رشته، 99)پسران -(نفر 1399رشته، 91)دختران -کاراته تکواندو و....( یراندازی،ت

 : یش ها و جشنواره های ورزشی همگانیهما -9-2               

 نفر( 9993رشته، 2پسران) -نفر( 9933رشته، 2دختران) -جشنواره ورزشی بهاره )هفته خوابگاهها( 

 نفر( 21رشته، 3پسران) -نفر( 936رشته، 2دختران) -رزشی پاییزه)بومی و محلی(جشنواره و 

 نفر(161رشته، 7پسران) -نفر( 963رشته، 7دختران) -(17جشنواره ورزشی زمستانه)درون دانشگاهی فجر  

 17مهرماه -نفر(38رشته، 1پسران) -نفر(962رشته، 1دختران)-همایش پیاده روی هفته تربیت بدنی 

 :)مسابقات منطقه، المپیادهای کشوری(قهرمانی ورزش  -9-3                    

 17اردیبهشت ماه 92لغایت 99 -کسب عنوان نائب قهرمانی -نفر98 -کاشمر منطقه ای )فوتسال دختران( 

 دانشگاه 981با حضور  رازیش چهاردهم ادیالمپ 

 ه ناظمی کارشناس خواهرانو سرپرست کل کاروان : معصوم نفر 39با تعداد رشته1اعزام در دختران 

 :سوم تکواندوی، می: پنجم تبالیوالی، دوم دوبل و ششم انفراد  -یمی: سوم تنتونیبدم عناوین کسب شده دختران :

 17مرداد ماه  2 تیلغا ریت 25 -کشور یدانشگاهها 92 نگیرنک کسبی، و پنجم انفراد ی: دوم انفرادکاراتهی، انفراد

 و سرپرست کل کاروان : احمد خراطها کارشناس ورزش برادران نفر33د با تعدا رشته3اعزام در پسران 

 :کسبی، :مقام سوم و پنجم انفرادتکواندو، : مقام پنجمبسکتبالی، :مقام سوم و پنجمیکشت عناوین کسب شده پسران 

 17مرداد  91 تیمرداد لغا 9 -کشور یدانشگاهها 61 نگیرنک

 



 نی دانشگاه صنعتی شاهرودبه میزبا )تکواندو پومسه( یمسابقات کشور 

 (31-دانشگاه1دختران)17اسفندماه66لغایت61 -نفر 

 (37-دانشگاه99پسران)تیمی سه نفره(دانشگاه صنعتی شاهرود کسب مقام سوم-17اسفندماه68لغایت66 -نفر( 

 :یهمگان فراغتی– یحیتفر یورزشها-9-4                   

 66 تیلغا 61از ساعت  -نفر( 3311)رنف 91هر جلسه و  جلسه 380 -رشته4 -ییآزاد دانشجو یسانس ها 

 استخر نشاط-(نفر سانس 7962 -سانس در هفته 1پسران)-نفرسانس(9111-سانس در هفته3)دختران -استخر یحیتفر 

 -آمادگی جسمانیدر سه بخش شاخص های فیزیولوژیکی، اسکلتی و قامتی و -:انیدانشجو یسالمت جسمان و ارزیابی  شیپا -9-5                    

 17اردیبهشت و آبان ماه -نفر(963پسران) -نفر(937دختران)

 :حیطه4کارکنان در  ورزشی الیت هایعف -2                 

 آموزشی:- 2-9                              

 نفر(7281-شتهر99کارکنان آقا)-نفر(3267رشته، 3کارکنان خانم) -برگزاری دوره های آموزشی رشته های مختلف ورزشی 

 :همگانی یورزش یها و جشنواره ها شیهما -2-2                       

 17اردیبهشت ماه -نفر(331رشته، 2اعضای هیات علمی) -نفر(9911رشته، 2کارمندان) -هفته معلم یرو ادهیپ شیهما 

 3-رشته8اعضای هیات علمی) -نفر(311-رشته8کارمندان) -تربیت بدنی هفته یرو ادهیپ شیهما  

 17بهمن و اسفند-نفر(396رشته،91کارکنان آقا) -نفر(999رشته،2کارکنان خانم)-جشنواره ورزشی جام فجر 

 :)کارکنان  دولت سطح شهرستان و منطقه ای(قهرمانیورزش   -2-3                   

 سطح کارکنان دولت دانشگاه صنعتی شاهرود درمسابقات مقام سوم :کسبتان شاهرود مسابقات کارکنان دولت شهرس  

  مقام دوم : شرکت سیمان شاهرود  -مقام اول : دانشگاه علوم پزشکی -شهرستان

 (مجموع نفرات اعزامیکشی، داژبال، امادگی جسمانی،دارت،تنیس و بدمینتون طناب: رشته2کارکنان خانم . 

دوم  و اول مقام و یجسمان یدوم آمادگ مقام داژبال، دوممقام  ،یمقام اول طنابکش :نیکسب عناو -نفر(37

 17بهمن و اسفند -خواهران سیتن یسوم انفرادمقام  و  نتونیبدم یانفراد

 (86 .مجموع نفرات اعزامیسیبسکتبال و تن بال،فوتسال،یوالرشته 8کارکنان آقا)بهمن  -بسکتبال یکسب دوم -نفر

 17و اسفند 

 انی مسابقات منطقهقهرم 

 (نفر 99 تعداد نفرات اعزامی: ی،جسمان یرشته دارت و آمادگ 6کارکنان خانم)-  دوم  مقام سوم دارت و مقام کسب

 میزبان مسابقات  آمادگی جسمانی: دانشگاه و یسبزوار میدانشگاه حکمیزبان  مسابقات دارت :  -یجسمان یآمادگ

 17بهمن و اسفند ماه  -مشهد یفردوس



 

 سوم  مقام:نیکسب عناو -(نفر33 تعدا نفرات اعزامی : ،و فوتسال بالیوال نتون،یس،بدمیرشته شنا،تن 1کنان آقا)کار

میزبان مسابقات در سه رشته  -سوم فوتسال مقام و بالیسوم والمقام   نتون،یبدم سوممقام  س،یدوم تنمقام شنا، 

میزبان مسابقات  رجند،یب بقات والیبال:دانشگاه میزبان مسادانشگاه سمنان، شنا،تنیس روی میز و بدمینتون:

 17بهمن و اسفند ماه  -مشهد یفردوسفوتسال : دانشگاه 

 :یهمگان فراغتی– یحیتفر یورزشها -2-4                          

 در استخر نشاط 17در بخش کارکنان خانم و آقا در طول سال  استخر یحیتفر 

 17در طول سال  -نفر( 31)اطراف شاهرود،  -کوهنوردی آقایان 

 نفر(311-رشته8اعضای هیات علمی) -نفر(311-رشته8کارمندان) -تربیت بدنی هفته یرو ادهیپ شیهما 

 17بهمن و اسفند-نفر(396رشته،91کارکنان آقا) -نفر(999رشته،2کارکنان خانم)-جشنواره ورزشی جام فجر 

نفر از خانواده های  9611با حضور  68/6/11فته معلم مورخ هبرگزاری همایش پیاده روی کارکنان به مناسبت  گرامیداشت  

 همکاران همراه با جوایز و صرف صبحانه و ناهار

 ی:زاتیو تجه یعمرانفعالیت های  -3

از سالن  یشامل  افتتاح و بهره بردار یاماکن ورزش هیاز کل یعالوه بر اقدامات مربوط به نگهدار فعالیت های عمرانی -3-9

 باشد. یاستخر نشاط م ینگهدار راتیمو تع یآزاد یورزش

 لیاز قب یو قهرمان یمختلف در بعد آموزش یرشته ها ازیمورد ن زاتیو تجه لیوسا نیشامل تامالیت های تجهیزاتی عف -3-2

 دویست میلیون ریالمختلف  به مبلغ  یتوپ و تور رشته ها دیوخر  الیر اردیلیم کیبه مبلغ  یبدنساز یست کامل دستگاهها کی

 باشد. یم الیر

 

 محمد حسین رضوانی -باتشکر

 مدیر تربیت بدنی

 

 


