
 1394سال  برايآموزش و پژوهش مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هاي پیش بینی برنامه

ف
ردی

  

گستره   مجري  زمان  تعداد نفرات تحت پوشش  عنوان فعالیت
  فعالیت

  توضیحات  هدف کمی
  پسر  دختر

  -  به تعداد مورد نیاز  دانشجویان  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  200  200  هاي مربیگري، داوري و کارگاه هاي آموزشی برگزاري کالس  1
  -  -  دانشجویان  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  50  500  برگزاري کالس هاي آموزشی شنا مقدماتی و پیشرفته  2
برگزاري کالس هاي فوق برنامه ورزشی آموزشی براي مبتدیان و تیم ها   3

  )تاکرا و راگبیتیروکمان، تیراندازي، اسکواش، سپک (
توسعه ورزش   -  دانشجویان  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  300  200

  همگانی
  دانش افزایی  -  دانشجویان  مدیریت تربیت بدنی  طول سال   50  50  برگزاري جلسات و کارگاه آموزشی نهضت داوطلبی در ورزشی  4
  توسعه ورزش  -  دانشجویان  بدنیمدیریت تربیت   طول سال  450  500  دایر کردن رشته هاي ورزشی جدید  5
  توسعه ورزش  -  دانشجویان  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  1000  1000  توسعه ورزشهاي همگانی با خرید تجهیزات الزم و جدید  6
شهریور و   800  1500  سنجش پیشینه و عالیق ورزشی دانشجویان و استعدادیابی  7

  مهر 
  تکمیل فرم  پرسشنامه  دانشجویان  مدیریت تربیت بدنی

  افزایش کارایی    کارکنان  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   بازبینی شرح وظایف کارکنان مدیریت تربیت بدنی  8
توسعه ورزش   -  دانشجویان  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   توسعه آثار مکتوب و مصور در اطالع رسانی و جذب دانشجویان به ورزش  9

  دانشجویی
          

            
  محمد احمد آباديدکتر                                                                                               یوسف اقدمی                                

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان معاون محترم دانشجویی                                                    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان       مدیر تربیت بدنی 
  
  



  1394سال  برايتجهیز فضاها و اماکن ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برنامه هاي پیش بینی 

ف
ردی

  

  هدف کمی  عنوان فعالیت
  )به درصد( 

  توضیحات  بندي پروژهزمان

  پیش بینی خاتمه  شروع
  سالن ها  94  94  %80  رشته هاي فوق برنامه ورزشی دایر در دانشگاه تجهیز  1
  خوابگاه ها  94  94  %85  تجهیز اتاقهاي تندرستی خوابگاه هاي پسران و دختران  2
  پیست دوومیدانی  94  94  %50  تجهیز حاشیه پیست دوومیدانی به وسایل جاده تندرستی  3
  3سالن    94  94  %100  )مقاوم سازي(تغییر کاربري سوله درب ورودي به سالن ورزشی   4
  خوابگاه ها  94  94  %50  تغییر کاربري موتورخانه جنب اتاق تندرستی پسران به اتاق تندرستی در خوابگاه   5
  سالن ها  94  94  %50  )اماکن و استخر و خوابگاه ها(تجهیز سالن هاي بدنسازي   6
  خوابگاه ها  94  94  %85  تجهیز حاشیه خوابگاه ها به وسایل ورزشهاي همگانی   7
  سالن یک  94  94  %100  تعمیر پارکت هاي سالن شماره یک  8
  سالن ها  94  94  %40  ایجاد سالن زودبازده در حاشیه اماکن ورزشی  9

  سالن یک  94  94  %100  تجهیز اتاق مشاوره دانشجویی  10
  کلیه اماکن ورزشی  94  94  %100  فیزیکی پروژه هاي مدیریت تربیت بدنیبرگزاري جلسات ماهانه با ریاست محترم دفتر فنی در رابطه با پیشرفت   11
  کلیه اماکن ورزشی  94  94  %100  تعیین شاخص هاي نظارت و ارزیابی و استانداردهاي مهندسی و ایمنی براي اماکن ورزشی دانشگاه  12
  دستگاه هاي دولتی  94  94  %80  نامه استفاده از اماکن ورزشی سایر ارگانها و دستگاههاي دولتی با اجراي تفاهم  13
  خیرین شهرستان و برگزاري جلسات  94  94  %90  بهره برداري از حمایت هاي خیرین و حامیان مالی  14

           
  محمد احمد آباديدکتر                                                                                               یوسف اقدمی                                

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان معاون محترم دانشجویی                                                    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان       مدیر تربیت بدنی 
  



  1394سال  برايمدنی آذربایجان بدنی دانشگاه شهیددانشگاهی مدیریت تربیتهاي همگانی و درونورزش بینیهاي پیشبرنامه

ف
ردی

  

  مجري  میزبان  زمان  تعداد نفرات تحت پوشش  عنوان فعالیت
  پسر  دختر

  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  بهار  8  8  اعزام تیم هاي ورزشی دانشگاه به دومین المپیاد ورزشهاي همگانی به دانشگاه مازندران  1
رشته ورزشی براي دختران در  10رشته براي پسران و  10برگزاري جشنواره ورزشهاي همگانی  2

  خوابگاه هاي دانشجویی
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  بهار  500  600

  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  200  500  برگزاري بازیهاي بومی و محلی در خوابگاه هاي دانشجویان دختر و پسر  3
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  بهار  200  200  )دو برنامه براي پسران و دو برنامه براي دختران(برگزاري اردوهایی گلگشت و کوهپیمایی  4
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  بهار  400  500  ورزشی براي دخترانرشته  5رشته براي پسران و  5برگزاري جشنواره ورزشی هفته خوابگاهها در   5
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  250  500  برگزاري مسابقه به مناسبت هاي مختلف  6
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  زمستان  200  200  برگزاري مسابقه آدم برفی و اسکی  7
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  500  500  کالس هاي فوق برنامه ورزشی در خوابگاه هاي دانشجوییبرگزاري   8
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  بهار و پاییز  500  500  برگزاري اردوي پیش دانشگاهی براي دانشجویان جدیدالورود  9

  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  300  400  برگزاري فعالیت هاي ورزشی صبحگاهی براي دانشجویان   10
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   توسعه روابط بین دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار در داخل دانشگاه  11
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   اداره تربیت بدنی توسعه روابط بین دانشجویان با کارکنان  12
هیئت هاي ورزش و اداره (همکاري با سازمانهاي متولی ورزشی در سیاست گذاري و برنامه ریزي   13

  )ورزش و جوانان
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   - 

  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   هاي برون دانشگاهی در توسعه ورزش همگانی ایجاد همگرایی و بهره گیري از طرفییت  14
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   افزایش و توسعه بازي هاي بومی و محلی در خوابگاهها  15
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   شناسایی ناهنجاري هاي جسمانی و تالش براي درمان آنها  16

  محمد احمد آباديدکتر                                                                                               یوسف اقدمی                                
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان معاون محترم دانشجویی                                                    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان       مدیر تربیت بدنی 



  1394سال  برايهاي قهرمانی و مناطق مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ورزشهاي پیش بینی برنامه

ف
ردی

  

  مجري  میزبان  زمان  تعداد نفرات تحت پوشش  عنوان فعالیت
  پسر  دختر

  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  300  200  رشته براي دانشجویان دختر و پسر 18برگزاري کالس هاي فوق برنامه ورزشی در حدود   1
  تربیت بدنیمدیریت   مدیریت تربیت بدنی  طول سال  150  100  برگزاري مسابقات تدارکاتی براي تیم هاي اعزامی به مسابقات منطقه اي  2
  2دانشگاه هاي منطقه   2منطقه   طول سال  100  80  اعزام تیم ها به مسابقات منطقه اي  3
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  100  30  کشور 2میزبانی مسابقات منطقه اي دانشگاه هاي منطقه   4
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  و پاییزبهار   10  10  تشویق از مدال آوران مسابقات ورزشی در تمامی سطوح  5
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  پاییز و زمستان  300  200  برگزاري جشنواره درون دانشگاهی در تمامی رشته ها  6
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -  -   تهیه فرم ارزیابی عملکرد مدیریت تربیت بدتی  7
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  150  200  مسابقات ورزشی دانشجویی بصورت لیگ برگزاري  8
  مدیریت تربیت بدنی  هاي همجواردانشگاه  طول سال  50  50  برگزاري مسابقات با تیم هاي دانشگاه هاي کشورهاي هم جوار  9

  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  سال طول  10  15  برگزاري جلسات با انجمن هاي ورزشی دختران و پسران  10
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  بهار و پاییز  -   -   برگزاري جلسات شوراي عالی ورزشی دانشگاه  11
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   ري براي کاهش هزینه هااستفاده از دانشجویان داراي کارت مربیگ  12
براي جذب هرچه بیشتر دانشجویان ) اطالع رسانی، تبلیغات و تشویق(ایجاد تمهیدات الزم  13

  براي فعالیت هاي ورزشی
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   - 

  مدیریت تربیت بدنی   مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   متناسب سازي تعداد کارشناسان زن و مرد با تعداد دانشجویان  14
  مدیریت تربیت بدنی  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   استفاده از ظرفیت فکري و تجارب پیشکسوتان عرصه ورزشی  15
همراه ساختن بخشهاي مختلف دانشگاه از جمله انجمن هاي دانشجویی براي توسعه ورزش   16

  و حذف کار موازي
  تربیت بدنیمدیریت   مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   - 

  دکتر محمد احمد آبادي        یوسف اقدمی                                                                                                                      
  معاون محترم دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان      مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                                                      



  1394سال  برايمدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  هايقراردادها و تفاهم نامههاي پیش بینی برنامه

ف
ردی

  

  مجري  زمان  تعداد نفرات تحت پوشش  عنوان فعالیت
  پسر  دختر

  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   عقد قرارداد با مربیان مجرب براي اداره فعالیت هاي فوق برنامه  1
  مدیریت تربیت بدنی  پاییز  -   -   )بیمه مسئولیت مدنی(عقد قرارداد بیمه اماکن ورزشی  2
  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   نامه هاي ورزشی با هیئت هاي ورزشیعقد تفاهم   3
  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   عقد قرارداد با شرکت نگهداري استخر دانشگاه  4
  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   عقد قرارداد براي کوددهی و بذرپاشی و نگهداري زمین چمن فوتبال  5
  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   نمودن مشارکت و ایجاد تعامل با سایر نهادهاي دولتی و غیردولتیبسترسازي و نهادینه   6

  
  

  محمد احمد آباديدکتر                                                                                               یوسف اقدمی                                
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان معاون محترم دانشجویی                                                    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان       مدیر تربیت بدنی 

  
  
  
  
  
  
  
  



  1394سال  برايمدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  فعالیت هاي ورزشی کارکنانهاي پیش بینی برنامه
  مجري  زمان  تعداد نفرات تحت پوشش  عنوان فعالیت  ردیف

  پسر  دختر
  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  200  200  برگزاري کالس هاي ورزشی براي کارکنان خواهر و برادر  1
  مدیریت تربیت بدنی  بهار  200  100  برگزاري مسابقات ورزشهاي همگانی کارکنان خواهر و برادر  2
  مدیریت تربیت بدنی  تابستان  200  100  برگزاري مسابقات ورزشی به مناسبت هفته دولت براي کارکنان خواهر و برادر  3
  مدیریت تربیت بدنی  تابستان  200  100  برگزاري مسابقات ورزشی به مناسبت جام رمضان براي کارکنان خواهر و برادر  4
  مدیریت تربیت بدنی  زمستان  200  100  کارکنان خواهر و برادر برگزاري مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر براي  5
  مدیریت تربیت بدنی  پاییز  200  100  برگزاري مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی براي کارکنان خواهر و برادر  6
  مدیریت تربیت بدنی  زمستان  100  50  برگزاري مسابقات ورزشی به مناسبت روز بسیج براي کارکنان خواهر و برادر  7
  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  20  10  اعزام به مسابقات منطقه اي براي کارکنان خواهر و برادر  8
  مدیریت تربیت بدنی  پاییز  10  10  اعزام به مسابقات هفته دولت براي کارکنان خواهر و برادر  9
  مدیریت تربیت بدنی  زمستان  20  10  اعزام به مسابقات دهه فجر براي کارکنان خواهر و برادر  10
  مدیریت تربیت بدنی  بهار و تابستان  150  150  برگزاري اردوهاي گلگشت و کوهپیمایی براي کارکنان خواهر و برادر  11
  مدیریت تربیت بدنی  تابستان  200  100  برگزاري کالس هاي آموزشی براي فرزندان کارکنان در طول تابستان   12
  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  200  100  براي فرزندان کارکنانبرگزاري مسابقات ورزشی   13
  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  -   -   برگزاري جلسات کمیته ورزشی کارکنان  14
  مدیریت تربیت بدنی  طول سال  30  50  برگزاري فعالیت هاي ورزشی صبحگاهی براي کارکنان  15

  
  محمد احمد آباديدکتر                                                                                               یوسف اقدمی                                

  آذربایجاندانشگاه شهید مدنی  معاون محترم دانشجویی                                                    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان       مدیر تربیت بدنی 
  


