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 تیراندازي و فریزبی 
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 کوهنوردي و صعودهاي ورزشی استان آذربایجان شرقی

دانشگاههاي کشور طی نامه شماره دوتقدیر و تشکر جناب آقاي دکتر مهرداد عنبریان دبیر محترم منطقه    - 19
 شهید مدنی آذربایجانتوسعه ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه در خصوص 11/3/93مورخه  11/33- 321
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تقدیر و تشکر جناب آقاي دکتر محمد پورکیائی مدیر کل محترم تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و  - 21
هاي مربوط به هفته در خصوص ارسال گزارش 31/03/93مورخه  206974/1/41- 56564فناوري  طی نامه 

 خوابگاهها ،چشنواره ورزش هاي همگانی

تربیت بدنی خواهر و بردار دانشگاه در گردهمایی سرپرستان کل دانشگاههاي کشور شرکت کارشناسان   - 22
در  در دانشگاه شهید بهشتی تهران ویزه دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر و پسر سراسر کشور 

 93مرداد ماه

ي مختلف مثل بازتاب خبري فعالیت هاي تربیت بدنی در روزنامه هاي سراسري مثل ارك و خبرگزاري ها  - 23
 93مرداد ماه  ایسنا ،اسانیوز،نصر نیوز ،تحلیل آناج
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رزشی دانشجویان سراسر کشور توسط .اي  دانشجویان پسر در دوازدهمین المپیاد وکسب مقام سومی شن - 29
 1393مهدي معز اردالن در دانشگاه شهید بهشتی تهران در مرداد و شهریور ماه 

 93اعزام گروه کوهنوردي کارکنان برادر به آبشار عیش اباد در مرند در ششم شهریور ماه  - 30

 93ر به آبشار عیش اباد در مرند در سیزدهم شهریور ماه اعزام گروه کوهنوردي کارکنان خواه - 31

 93شهریور ماه  20اعزام گروه کوهنوردي کارکنان خواهر به آبشار گل آخر در ورزقان در  - 32

 93در بیست و هفتم  شهریور ماه  اسیاب خرابه اعزام گروه کوهنوردي کارکنان برادر به  - 33
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عملکرد ساالنه مدیریت تربیت بدنی جهت نصب در قسمت هاي مختلف دانشگاه براي دید عموم  بنرتهیه  - 35
 93شهریور  –در چل ایتم 

  93تمدید قرارداد استخر فجر دانشگاه براي استفاده همکاران در کل طول تابستان  - 36

اذربایجانشرقی جناب اقاي اسبقیان از فعالیت هاي ورزشی تقدیر و تشکر مدیر کل ورزش و جوانان استان  - 37
صورت گرفته در دانشگاه شهید مدنی از ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم دانشجویی و مدیر تربیت 

 93شهریور  بدنی

 تغییر کاربري و ایجاد محوطه دارت و راه اندازي رشته دارت بصورت دایمی در سالن شماره یک  - 38
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انجمن ورزشی دختران و پسران  14اري وسایل ورزشی و تجهیزات ورزشی براي ساخت کمد نگهد - 39
 93دانشجو در سالن شماره یک در شهریور 

 و نصب در اماکن ورزشی 5/4در  4تهیه بنر اهم عملکرد ساالنه مدیریت تربیت بدنی  در ابعاد  - 40

ربیت بدنی توسط معاونت مترم صدور ابالغ معاونت تربیت بدنی بنام خانم رباب امین از همکاران محترم ت - 41
 93دانشجویی در شهریورماه  

تبدیل وضعیت استخدامی خانم رقیه محمدي از همکاران محترم تربیت بدنی از نیروي روز مزد به نیروي  - 42
 93شرکتی در مرداد ماه 

 93دانشگاه در شهریور ساختمان کل استخر عدد کمد رختکن ها و  30تعمیر و رنگ کاري بیش از  - 43

  93عقد قرارداد  بیمه مسئولیت مدنی کلیه اماکن ورزشی در شهریور  - 44

 در دو نیم متر  3در  5حرفه اي در ابعاد دارت سالن شماره یک با تابلو هاي دیجیتالی  خانه ایجاد و تجهیز  - 45

  94 - 93تکمیل فرم پیشسنه ورزشی توسط دانشجویان جدید الورود در اغاز سال تحیصلی  - 46

 93شهریور  دانشگاه و صدور ابالغ براي اعضاء محترم شورا بدنی  تشکیل شوراي تربیت - 47

 93رشته ورزشی از مهرماه  20شروع فعالیت هاي فوق برنامه پسران و دختران دانشجو در  - 48

الزهراو (میلیون تومان براي خوابگاههاي دختران 7و شش نفره به ارزش  12خرید دو دستگاه فوتبال ایستاده  - 49
  93در مهرماه ) قدس

شته ربرگزاري مسابقات ویژه کارکنان خواهر و برادر به مناسبت هفته تربیت بدنی  بصورت جشنواره در - 50
تیرو کمان ،دو همگانی ،دارت،شطرنج،تدارکاتی والیبال ،شنا،دوچرخه سواري ،امادگی جسمانی (ورزشی 

 93در پاییز  .)،فوتسال و بدمینتون

به مناسبت هفته تربیت بدنی  بصورت جشنواره دررشته برگزاري مسابقات ویژه دانشحویان  دخترو پسر  - 51
در پاییز .  .فوتبال ایستاده در خوابگاهها ،فوتسال ،دوچرخه سواري ،دارت ،تیرو کمان ودو همگانی ورزشی

93 

در ایجاد و تجهیز اتاق انجمن هاي ورزشی در سالن شماره یک به دستگاه فاکس ،کامپیوتر ،اینترنت وکمد  - 52
 93در پاییز . دیریت تربیت بدنی سالن شماره یک م
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 برگزاري مسابقات تیراندازي به مناسبت هفته بسیج براي کارکنان برادر دانشگاه  - 58

 یم بسیج اساتید و کارمندان برگزاري مسابقه فوتسال بین ت - 59
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 93اذر  هزار تومانی 200تقدیر و کارت هدیه 
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فوق برنامه ورزشی الزم به توضیح است که کلیه برنامه هاي تایید شده قبلی از جمله فعالیت هاي  

براي تامین اعتبار و دریافت بودجه از وزارت  رایزنی و مکاتبه ،برای دانشجویان پسر و دخرت
طرح استعداد  فعالیتهاي ورزشي دراتاق هاي تندرسيت خوابگاهها ، ،علوم
تامین مربی  ،برگزاري جلسات با اعضاي انجمن هاي ورزشی  ،،ثبت نام نهضت داوطلبی ورزش دانشجویی یابی

راه اندازي رشته هاي  ، ایشان و نظارت بر عملکرد آنهادر رشته هاي مختلف فوق برنامه ورزشی و عقد قرارداد با 
تهیه  ،برگزاري تایم آموزشی شنا  ، سرپوشیده و روباز فضاهاي ورزشی سرانه پیگیري جهت افزایش ، جدید ورزشی

 ،ورزشکار دانشجویان برنامه ریزي براي افزایش جامعه آماري ،بدنی و تدوین برنامه راهبردي مدیریت تربیت
 .این مدیریت نیزدر حال اجراء میباشد ...وهاي ورزشی هاي دانشجویی براي شرکت در فعالیتبا تشکلهمکاري 

 


