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 بسمه تعالی

 

 مقدمه :

ٍرزش یکی از ارکاى اصلی زًذگی فردی ٍ اجتواػی اًساى ٍ ػاهل اساسی سالهت جسن ٍ 

تا تاثیرات گستردُ در کاّص آسیة ّای ، افسایص اهیذ تِ زًذگی ، تاهیي ًطاط ٍ ضاداتی 

تا ًطاط ٍ زًذُ خَاّذ تَد ٍ  ، جاهؼِ ای پرتالش داًطگاّیاجتواػی تِ ضوار هی آیذ . جاهؼِ 

ٍ طراٍت ًیازهٌذ است تذٍى تردیذ تالش در راستای اهرٍز تِ ایي ًطاط ،ها داًطگاّْایجاهؼِ 

ٍ داًطجَیاى تَسؼِ ٍرزش در سطح داًطگاُ ّا جسء ٍظایف اصلی ّوِ دست اًذرکاراى اهَر 

ت ٍرزضی داًطگاُ ّای استاى زًجاى تِ ا.در ایي راستا ّیدر داًطگاُ ّا هی تاضذکارکٌاى 

 ، کارکٌاى ٍ اساتیذ ٍ ارتقاء سطح ػلوی ٍ سالهت داًطجَیاىػٌَاى یک تازٍی قَی در تاهیي 

)تصَرت  دارتهساتقات ترگساری اقذام تِ داًطگاُ ػلَم پسضکی زًجاى  تِ هیستاًی در ًظر دارد

                                                     ًوایذ .  1399سال  ٍ آتاى هاُ  هاُ هْرهجازی( در 

 

 

 

 



  اهداف :

1 - تا هاًذى در خاًِ ٍ اًجام حرکات ٍرزضی تا تقَیت رٍحیِ ٍرزضکاری ٍ تِ یاری خذاًٍذ 

 هتؼال ،کرًٍا را ضکست هیذّین.

ٍ ّوچٌیي کوک تِ قطغ زًجیرُ  داًطجَیاىٍ جلَگیری از فقر حرکتی  حفظ سالهتی  - 2

. کرًٍا اًتطار ٍیرٍس   

.  اساتیذ داًطگاّْا در اجرای فؼالیت ّای ٍرزضی  ، کارکٌاى ٍجلة هطارکت داًطجَیاى  - 3  

  . استاى زًجاى فرٌّگ ٍرزش در داًطگاُ ّایتَسؼِ ٍ گسترش  - 4

  . تحت پَضص ٍرزش ّای ّوگاًی ، کارکٌاى ٍ اساتیذ افسایص جوؼیت داًطجَیاى - 5

ایجاد زهیٌِ هساػذ ترای رضذ ٍ تَسؼِ اتؼاد جسوی ، رٌّی ٍ ػاطفی از طریق ّوگاًی  - 6

.آًاى کردى ٍرزش در تیي   

  ، کارکٌاى ٍ اساتیذ .داًطجَیاىتقَیت رٍحیِ ضَر ٍ ًطاط ٍ جلَگیری از سستی در تیي  - 7

 اًطگاُ ّاید ، کارکٌاى ٍ اساتیذ داًطجَیاى کاّص ػَارض ًاضی از فقر حرکتی در تیي - 8

 استاى .

.تقَیت رٍحیِ ّوکاری ٍ خَدتاٍری در اًجام کارّای تیوی  - 9  

.ارتقاء سالهت جاهؼِ  - 10  

 

 



 شرایط برگزاری

* رعبیت حجبة ٍ شئًَبت اسالهی در اجزای حزکبت ٍرسشی الشاهی هیببشذ ٍ در صَرت رعبیت ًکزدى ، 

 فیلن ارسبلی حذف ٍ داٍری ًوی شَد .

 * ّیچ شخصی بِ غیز اس داًشجَ ًببیذ در فیلن دیذُ شَد .

 *ارسبل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ببسیکي ٍ شوبرُ توبس ّوزاُ بب فیلن ارسبلی ، الشاهی هیببشذ .

 * ًحَُ فیلوبزداری ٍ ارسبل ٍیذیَ بصَرت افقی ٍ در قسوت پْلَی بذى قزار گیزد.

 * فیلن ّبی ارسبل شذُ  خَاّزاى ،  تَسط کبدر داٍری خبًن قضبٍت خَاّذ شذ. 

 * هسببقبت در بیي داًشجَیبى ٍ کبرکٌبى بِ صَرت هجشا بزگشار هیشَد . 

 *فیلن ّبی ادیت شذُ داٍری ًویشَد.

 

 مهلت ثبت نام و ارسال ویدیو  تا مورخه 9911/8/99 

ٍ هَسسات  * تواهی ضرکت کٌٌذگاى هیثایست داًطجَ ، کارهٌذ ٍ یا از اساتیذ داًطگاّْا

 آهَزش ػالی استاى تاضٌذ .

ضرکت کٌٌذُ ٍ تصَیر کارت  ترای داًطجَیاى کارت هلی ٍکارت داًطجَیی ارائِ تصَیر  *

                         کٌٌذُ الساهی هی تاضذ.ضرکت  هلی ٍ حکن کارگسیٌی ترای کارکٌاى 

.* هذارک رکر ضذُ از طریق ٍاتساب تِ ضوارُ ّای اػالم ضذُ ارسال گردد   

 

 



   قَاًیي ٍ هقزرات

   هتر  37/2 فاصلِ جایگاُ پرتاب تا صفحِ دارت *

هتر 73/1ارتفاع صفحِ دارت از زهیي *   

هتر ( صفحِ دارت ٍ جایگاُ پرتاب تَسیلِ هتر تطَر  37/2*در ٌّگام فیلوثرداری فاصلِ )

ضَد ٍ تؼذ تِ اداهِ هساتقِ تپردازد .  ًُطاى دادکاهل   

تیر پرتاب ضذُ هذًظر خَاّذ تَد کِ در ٌّگام فیلوثرداری تایذ تؼذ از  9*هجوَع اهتیاز 

 پرتاب سَم دٍرتیي را تِ صفحِ دارت ًسدیک کٌیذ تا اهتیازات تَسط داٍراى هحاسثِ ضَد .

تازیکي ٍ صفحِ دارت کاهال هطخص  تِ طَری کِ ، * فیلوثرداری تایذ از پطت سر تازیکي

 تاضذ .

 * در ٌّگام فیلوثرداری رٍ تِ دٍرتیي خَدتاى را تا رکر ًام داًطگاُ هؼرفی کٌیذ. 

 * چٌاًچِ در ٌّگام پرتاب ّا فیلن قطغ تطَد ، پرتاب تایذ از اٍل ضرٍع ضَد .

* اگر هجوَع اهتیاز ًفرات ضرکت کٌٌذُ هساٍی تاضذ ، هساتقِ هجذد تیي ّواى ًفرات اًجام 

 خَاّذ ضذ . 
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