
  1395ماهه اول سال  6فرم گزارش عملکرد تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 

  زمان اجراي برنامه  تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه  نوع فعالیت هاي ورزشی قهرمانی  ردیف

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  پسر  دختر

        *  180  150  ورزشیهاي ورزشی در تمامی رشته هاي فوق برنامهبرگزاري کالس  1

      *    14  20  برگزاري اردوي تدارکاتی براي تیم هاي اعزامی به المپیاد  2

        *  10  10  برگزاري انتخابات انجمن هاي ورزشی  3

هاي مشارکتی، نیمه مشارکتی و عمومی براي دانشجویان در رشته شنا، برگزاري کالس  4

  ایروبیک و بدنسازي

350  250  *        

مسابقات بین نیم هاي فوق برنامه دانشگاه به مناسبت روز معلم و ازادسازي برگزاري   5

  خرمشهر

85  48  *        

        *  -  30  آمادگی جسمانی ویژه دختران دو دوره 3برگزاري کالس مربیگري درجه   6

      *  *  -  -  ....خرید و تجهیز اماکن ورزشی به وسایل ورزشی اعم از دوچرخه ثابت، ترازو و   7

      *    -  8  دختران به سیزدهمین المپیاد ورزشیدومیدانی و تکواندو  -اعزام تیم هاي شنا  8

دوومیدانی و تنیس روي میز پسران  به سیزدهمین  –تکواندو  -اعزام تیم هاي کشتی  9

  المپیاد ورزشی

-  10    *      

      *    -  -  دانشگاه هاي سراسر کشور 2شرکت در جلسات منطقه   10

        *  30  18  آوران دانشجو در  مسابقات منطقه اي تجلیل از مقام  11

        *  12  8  قرارداد با مربیان مجرب در رشته هاي ورزشی  12

      *    1  1  شرکت در کارگاه هاي آموزشی مشاوره و تندرستی  13

      *    350  450  برگزاري طرح سنجش عالیق و پیشینه ورزشی دانشجویان جدیدالورود دکتري و ارشد  14

مدال طال و نقره توسط دانشجویان دختر در سیزدهمین المپیاد ورزشی  کسب دو  15

  دانشجویی

2  -    *     

کسب دو مدال طال و نقره توسط دانشجویان پسر در سیزدهمین المپیاد ورزشی   16

  دانشجویی

-  2    *     

     *  *  -  -  سهمیه حضور در مسابقات المپیاد دانشجویان سراسر کشور 36کسب   17

  محمد احمد آبادي یوسف اقدمی                                                                                                               دکتر

  دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                                                          معاون 

 



  

  1395ماهه اول سال  6فرم گزارش عملکرد تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 

  زمان اجراي برنامه  تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه  هاي مربوط به آموزشنوع فعالیت  ردیف

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  پسر  دختر

      *    -  -  عالی ورزش دانشگاه برگزاري شوراي  1

ر رکت مدیر و معاون ورزشی خواهران دش  2

  کارگاه آموزشی مشاوره و تندرستی
1  1    *     

      *    2  2  شرکت کارشناسان در کارگاه هاي آموزشی  3

و  تنظیم برنامه ساالنه و تقویم ورزشی ساالنه  4

  جدول کارنما
    *        

  

  محمد احمد آبادي یوسف اقدمی                                                                                                               دکتر

  ی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                                                          معاون دانشجوی

  

 

 

 

  

  



  1395ماهه اول سال  6فرم گزارش عملکرد تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 

  زمان اجراي برنامه  تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه  هاي ورزشی کارکناننوع فعالیت  ردیف

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  پسر  دختر

        *  45  -  ز معلم و آزادسازي خرمشهربین کارکنان به مناسبت روسابقات برگزاري م  1

برگزاري کالس هاي عمومی والیبال، شنا، فوتسال، بدمینتون، بدنسازي براي   2

  کارکنان

400  270  *        

        *  150  100  برگزاري اردوي کوهنوردي هفتگی به عون بن علی برادران و خواهران  3

        *  40  -  برگزاري اردوي کوهنوردي هفتگی به آبشار التون برادران   4

        *  -  50  برگزاري اردوي کوهنوردي هفتگی به منطقه میشو  خواهران  5

        *  -  -  خرید تجهیزات ورزشی  6

      *  *  -  40  برگزاري کالس هاي آموزشی شنا براي کارکنان خواهر  7

براي کارکنان خواهر و ) فریزبی، دارت و فوتسال(برگزاري مسابقات جام رمضان   8

  برادر

98  1-48    *      

      *    24  12  تجلیل از مقام آوران مسابقات جام رمضان  9

      *  *  40  50  تخفیف ٪50ارائه کارت استخر پیام و اذر آبادگان با   10

عقد تفاهم نامه همکاري با مدارس فوتبال و والیبال استان جهت استفاده   11

  فرزندان کارکنان

30  25    *      

  

  محمد احمد آبادي یوسف اقدمی                                                                                                               دکتر

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

 

 

 

 

 

 



  

  1395ماهه اول سال  6فرم گزارش عملکرد تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 

  اجراي برنامهزمان   تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه  هاهاي مربوط به تفاهم نامه ها و قراردادها با سایر ارگاننوع فعالیت  ردیف

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  پسر  دختر

      *  *  -  -  واگذاري سالن ورزشی خطیب از طریق عقد قرارداد به بخش خصوصی  1

عقد قرارداد و  تفاهم نامه همکاري  با اداره کل ورزش و جوانان استان   2

  شرقی.آ

-  -    *      

بولینگ و بیلیارد استان عقد قرارداد و  تفاهم نامه همکاري  با هیئت   3

  شرقی.آ

-  -    *      

      *    -  -  عقد قرارداد واگذاري استخر به بخش خصوصی  4

      *        عقد قرارداد نگهداري استخر در تابستان  5

  

  محمد احمد آبادي یوسف اقدمی                                                                                                               دکتر

  ی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                                                          معاون دانشجوی

 

 

 

 

 

  

  



  

  1395ماهه اول سال  6فرم گزارش عملکرد تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 
  زمان اجراي برنامه  تعداد نفرات تحت پوشش هر برنامه  هاي ورزش همگانی نوع فعالیت  ردیف

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  پسر  دختر

رشته خوابگاه  4رشته در خوابگاه الزهرا دختران،  5(هاي همگانی  ورزش برگزاري جشنواره  1

  )رشته خوابگاه المهدي پسران 4قدس دختران و 

500  408  *        

رشته خوابگاه قدس  7رشته در خوابگاه الزهرا دختران،  7(هفته خوابگاهی برگزاري جشنواره   2

  )رشته خوابگاه المهدي پسران 6دختران و 

407  399  *        

        *  150  200  برگزاري بازي هاي بومی و محلی در خوابگاه ها  3
        *  2  2  عقد قرارداد با مربی ورزش همگانی در خوابگاه هاي دانشجویی  4
        *  10  12  .برگزاري جلسات و آموزش به همکارانی که در زمینه ورزش همگانی فعالیت می کنند  5
        *  -  -  ...اعم از چرخ تانک، شاربولینگ و خرید تجهیزات مربوط به ورزش همگانی   6
پارك آبی، قلعه چاي، اردوگاه  - عون بن علی(برنامه براي دختران 4(برگزاري اردوي کوهنوردي   7

  )ورزشی

200  250  *        

      *  *  80  120  تجلیل از مقام آوران مسابقات همگانی و هفته خوابگاه ها  8

  

  

  

  

  محمد احمد آباديیوسف اقدمی                                                                               دکتر 

  هید مدنی آذربایجانمدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                                                          معاون دانشجویی دانشگاه ش

  

  


