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 پیشگفتار:

 توصیه مقام معظم رهبری به جوانان:

 تحصیل، تهذیب و ورزش 

 

تک تک مورد بررسی قرار دهیم بلکه به هم وابسته اند و اگر برای هر  قسمت هیم بدون شک جسم و روان از هم جدا نیستند که بخوا

ورزش عاملی است که می تواند جلوی بسیاری از بیماری های روحی و  مشکلی پیش آید روی قسمت دیگر هم تأثیر می گذارد.

ت روزمره نیز کمتر می تواند بر جسم و جسمی را بگیرد با تحرک و فعالیت بدنی جسمی سالم و روحی شاد خواهیم داشت و مشکال

 واست اجتماعی بشر طبیعتا موجودی چرا که ورزش به عنوان پدیده ای اجتماعی برای دوام جامعه الزم است  روان ما مستولی گردد.

ی را می توانند از طریق می خواهد با دیگران رابطه برقرار کند و دیگران هم به طور متقابل با او ارتباط داشته باشند. این غریزه اجتماع

ورزش بر آورده ساخت. با ورزش در زمینه نیل به ارزش های اجتماعی همچون کار گروهی، وفاداری و روحیه ورزشکاری می توان 

 .توفیق یافت. محیط صمیمانه و مطلوب ورزشی اغلب فرصتی مناسب برای ایجاد روابط انسانی و شکل گیری روحیات است

تاثیر می گذارد. و جامعه ، مستقیما بر تصویر کلی سالمت خانواده ان و جوانانیک از اعضای خانواده به ویژه زنهر  یسالمتاز طرفی  

نسبت به جسم و عملکرد فیزیکی بدنش در نگرش های کلی او تاثیر مستقیم دارد، زیرا سالمت جسم  جوانان و دانشجویان  نگرش کلی

می افزاید و بهترین نشانه  و جامعه ا شکل می دهد. امنیت عاطفی او بر امنیت کل خانوادهو روان او، روابط اجتماعی وی با دیگران ر

رشد و پختگی عاطفی او بر هوش و توانایی سازگاری با موفقیت های جدید، هنگام مواجهه با فشارها و ناراحتی ها با حداقل آسیب 

بیان کننده رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است. لذا افراد ورزشکار را از فردگرایی و  شخصیت اجتماعی. پذیری فردی و گروهی است

خود محوری خارج کرده و رشد روحیات طبیعی را در فرد بهبود می بخشد که در نتیجۀ شکوفا شدن این استعداد، فرد با سایر افراد 

اید. ورزش به عنوان واسطه و عامل ارتباط بین فرد با خودش یا دیگران اجتماع آسانتر ارتباط برقرار کرده و در کنار آنها زندگی می نم

است. این شناخت چند جنبه ای می تواند در سازگاری های اجتماعی و شخصیت دخیل باشد. تغییرات ناشی از ورزش در شخصیت، به 

که در مراحل مختلف زندگی را انشجویان دتامین بهداشت جسم و روان بنابراین  تدریج و به آهستگی و پس از سال ها روی می دهد.

چرا که جوانان سالم آینده ای بهتر برای جامعه خواهند ساخت آینده ای دور از  پشت سر می گذارند از اهمیتی واال برخوردار است

  زندگی ناسالم جسمی و اجتماعی.بیماری و هزینه های گزاف 

 ی زندگی استکه ورزندگی مایه       تن زنده واال به ورزندگی است

 که فرجام سستی سرافکندگی است      به ورزش گرای و سرافراز باش

 که بنیاد گیتی به کوشندگی است     ز ورزش میاسای و کوشنده باش

بنابراین با توجه به اهمیت ورزش در ترویج تندرستی اقشار مختلف جامعه، الزم است همه سازمان ها در راستای گسترش فرهنگ 

ایند. دانشگاه نیز یکی از سازمان های مهم جامعه است و در کنار پرورش علمی دانشجویان می تواند نقش بسزایی در ورزش تالش نم

بسط و توسعه ورزش در میان آنها ایفا کند برای همین منظور است که ادارات تربیت بدنی در همه دانشگاه های کشور شکل گرفته و 

ش می کند فرهنگ ورزش و بهداشت جسمانی را در میان دانشجویان، اساتید و کارکنان رسالت بزرگی برعهده دارند و سعی و تال

دانشگاه با برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در سطوح مختلف رواج داده و با فراهم آوردن اسباب و تجهیزات ورزشی ضمن پرکردن 

 اوقات فراغت دانشجویان و همکاران موجب سالمتی جسم و روح آنان نیز بشود.
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از منظر دیگر دانشگاه ما بعنوان دانشگاه هنری و اسالمی جلوه دیگری نیز می تواند به ورزش دانشجویان و همکاران ببخشد و آن زبان 

با تفاوتهای زبانی و فرهنگی مختلف.زبانی  ملتهامشترکی است که ورزش و هنر دارند، زبانی مشترک برای درکنار هم قرار دادن همه 

صلح و دوستی پایدار در دنیای آشفته امروزی. زبانی مشترک برای نوع دوستی و برای ترویج عدالت و برابری.  مشترک برای توسعه

همچنان که هنر با روح و احساس انسان سروکار دارد و بیان احساسات زیبای درونی اشرف مخلوقات می باشد ورزش نیز جلوه گر 

های رزمی، یوگا، باستانی، چوگان، تیراندازی شنا و.... که هم توصیه پیامبر اسالم احساسات درون افراد می باشد ورزشهایی مثل ورزش 

است و به باور دانشمندان علم ورزش عین هنر است، هنری که می تواند حس نوع دوستی، احترام به بزرگتر، منش پهلوانی، گذشت و 

 فداکاری را در وجود ورزشکار تقویت کند و آنرا در جامعه رواج دهد.

مید است در آینده نزدیک همه دانشجویان و دانشگاهیان و حتی تمامی افراد جامعه  هنر ورزش کردن را در سرلوحه زندگی روزمره ا

 خود قرار دهند و زکات جسم خود را با ورزش کردن بپردارند و گام اساسی در چشم اندازه توسعه همه جانبه کشور بردارند.

 

 

 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه
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 ورزش همگانی -9

 بخش برادران
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 9316–ها( همگانی )برنامهورزشجشنوارههای برنامهوها  فعالیتگزارشفرم

 بهار 

 کننده:شرکتدانشجويانتعداد0011:دانشگاهدانشجويانتعداددانشگاه هنر اسالمی تبریز:دانشگاه

 برگزارییها رشته ردیف
 پوشش)نفر(تحتجمعیت

 مکان
 مجموع دختران پسران

 028 08 08 کوهنوردی 0
 قلعه بابک پسران

 قله پیرموسی دختران

 محوطه دانشگاه 008 08 088 ورزش صبحگاهی 2

 اتاق تندرستی 08 08 08 ويزيت رايگان پزشک 3

 محوطه دانشگاه 57 ----- 57 فريزبی 4

 سالن ورزشی 00 ----- 00 مچ اندازی 5

 محوطه دانشگاه 02 ----- 02 دانشجوقويترين مردان  6

 خوابگاه دختران 28 28 ---- طنابزنی 7

 سالن ورزشی 20 20 ----- ايستگاه شادی 0

 سالن ورزشی 00 00 ---- وسطی 9

 سالن ورزشی 28 28 ----- طنابکشی 01

  700 282 007 ها و نفرات مجموع رشته

ارسلا  بلدنی تربيلت کل  ادارهبهراآنمستنداتکليه،گردیدهبرگزارجشنوارهدرباراولينبرایای رشتهیافعاليتچنانچهتوجه:

 گردد.

 ایستگاه شادی برای اولين بار برگزار شده است که مستندات آن الصاق می باشد.

 

 و فرهنگی دانشگاه دانشجويیمعاونامضاء                                بدنیتربیتمديرامضاء
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 ورزش صبحگاهی 1-1

  66اردیبهشت  6و  4زمان: دو شنبه و چهارشنبه مورخ 

 مکان: پردیس دانشگاه 

 

 نحوه اجرا:

بمناسبت گرامیداشت هفته سالمت و در راستای افزایش فعالیت       

جسمانی دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاه، ورزش صبحگاهی با 

نفر از دانشگاهیان در محوطه پردیس برگزار گردید. در این  011حضور 

برنامه صبحگاهی جهان پهلوان پرویز هادی )قهرمان جهان و پهلوان 

حضور یافته و به همراه بقیه حضار به ورزش صبحگاهی ایران( نیز 

 پرداختند.

 

 

 

 

قبل از اجرای ورزش صبحگاهی تست قند خون بصورت رایگان انجام 

گرفت و پس از اجرای ورزش صبحگاهی شرکت کنندگان بر صبحانه 

 سالمت میهمان اداره تربیت بدنی دانشگاه بودند.
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 ان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریزاردوی کوهنوردی دانشجوی( 2-1

 قلعه بابک

  66اردیبهشت  8زمان: جمعه 

 مکان: قلعه بابک 

 نحوه اجرا:

ساعته تبریز، کلیبر،  2صبح شروع و پس از طی مسیر  7نفر از ساعت  01اولین اردوی کوهنوردی دانشجویان پسر دانشگاه به استعداد       

ود دانشجویان در مسیر صعود از سمت جنگل به قلعه حرکت نمودند. با توجه به تعداد زیاد افراد شرکت کننده و لزوم حرکت هماهنگ مدت زمان صع

نی گردید. با تمهیدات انجام یافته و به لطف الهی همه دانشجویان به سالمت به قله رسیده و پس از اجرای سرود جمهوری اسالمی و عکس طوال

 در مقابل درب دانشگاه به اتمام رسید. 21یادگاری از مسیر پله ها به سمت اتوبوس ها حرکت آغاز گردید. این اردو ساعت 
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 قویترین مردان( 3-1

 جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز

  66اردیبهشت  22زمان: چهارشنبه مورخ 

 مکان: پردیس دانشگاه 

 نحوه اجرا:

نفر از دانشجویان در  02مسابقه قویترین دانشجوی دانشگاه با حضور       

کیلوئی به  211متر، غلتاندن تایر  31آیتم )کشیدن وسیله نقلیه به متراژ  5

کیلوئی،  031کیلوئی با آرنج باز، لیفت  01غلت، نگه داشتن وزنه  5تعداد 

قات که با استقبال متر( برگزار گردید. این مساب 5پرتاب تایر به ارتفاع 

بسیار باالی دانشجویان مواجه بود در سطح بسیار باالیی برگزار و به 

 نفرات برتر انتخاب و جوائز نقدی دریافت نمودند.

 

 

 امتیاز رشته / ورودی نام و نام خانوادگی مقام

 امتیاز 46 22فرش /  جواد مرادنژاد مقام اول

 امتیاز 60 22هنر اسالمی  کامران حاجی زاده مقام دوم

 امتیاز 34 26معماری  محمد بهمنی مقام سوم

 امتیاز 22 هنر اسالمی  امید آذرپیرا مقام چهارم
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 مچ اندازی( 4-1

  66اردیبهشت  22زمان: چهارشنبه مورخ 

 مکان: سالن ورزشی دانشگاه 

 نحوه اجرا:

مسابقه مچ اندازی از سری مسابقات جشنواره ورزش       

های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

+ 75و  -75رده وزنی  2نفر ورزشکار در  30با حضور 

راند  3راند برنده از  2برگزار گردید. این مسابقات بصورت 

 ار گردید که پس از اجرایم سابقات نتایج ذیل حاصل شد.حذفی برگز 2و در بخش راست دست بصورت ایستاده و در جدول 

 رشته / ورودی نام و نام خانوادگی مقام

 -25دسته 

 22هنر اسالمی  کامران حاجی زاده مقام اول

 22هنر اسالمی  مصطفی مرادخانی مقام دوم

 25طراحی صنعتی  هومن پورعباس مقام سوم

 +25دسته 

 کارشناسی ارشد فرش روح اهلل عبدلی مقام اول

 26چندرسانه ای  هیمن کافی مقام دوم

 22فرش  جواد مرادنژاد مقام سوم

 

 در خاتمه آقای روح اهلل عبدلی به عنوان قهرمان قهرمانان مسابقات دست یافت.
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 ویزیت رایگان و بررسی سالمت دانشجویان پسر( 5-1

  23/22/1366زمان برگزاری:

 مشاوره سالن تربیت بدنیمحل برگزاری: اتاق 

 نحوه اجرا:

شاوره در اتاق مپسر دانشگاه نفر از دانشجویان  31تعداد

از طرف پزشک  و تندرستی ضمن ویزیت رایگان

، مورد بررسی جناب آقای دکتر رامین فر دانشگاه

 Bodyتوسط دستگاه ترکیب بدنی 

Composition .تحلیل نتایج دستگاه و قرار گرفتند

تغذیه ای و برنامه تمرینی کاهش و ارائه مشاوره 

 افزایش وزن توسط آقای دکتر فراموشی قرار گرفتند.
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 فریزبی( 6-1

  66اردیبهشت  21شنبه مورخ مان: پنجز

 مکان: محوطه مقابل سلف غذاخوری

 نحوه اجرا:

 اولین مسابقه از سری مسابقات جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه با ورزش ساده، مفرح و جذاب فریزبی آغاز گردید. در این      

مجاز به نفر از دانشجویان شرکت نمودند. طبق قوانین این مسابقه هر نفر  011مسابقه که با استقبال بسیار خوب دانشجویان مواجه گردید، بیش از 

 بشقاب بود که مجموع امتیازات بشقاب ها، نتیجه کلی را رقم می زند. نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد. 5پرتاب 

 رتبه امتیاز رشته/ ورودی نام و نام خانوادگی

 اول 675 25طراحی صنعتی  هومن پورعباس

 دوم 611 )شیشه( 23هنر اسالمی  محمد تاژانی

 سوم  311 26مرمت آقار  محمد امین صباغیان
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 دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر کشور( 2-1

 

 0324مرداد ماه   6تیر ماه لغایت   31زمان: 

 دانشگاه تهرانمکان: 

 

 نحوه اجرا:

دومین المپیاد دانشجوئی ورزش های همگانی با هدف افزایش شور و نشاط دانشجوئی به میزبانی دانشگاه تهران برگزار گردید. 

ورزشکار با قدرت تمام شرکت نمود و دانشجویان پرتالش  7در این دوره از رقابتها تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز با 

پرچم دانشگاه هنر در میان همه دانشگاههای سراسر کشور، با موفقیت تمامی مراحل مسابقات  دانشگاه عالوه بر اهتزاز درآوردن

 را به اتمام رساندند. 

 سمت در تیم نام و نام خانوادگی
 ورزشکار امیر علی خالقی

 ورزشکار هومن پورعباس

 ورزشکار رضا خزائی

 ورزشکار امین مسرور

 ورزشکار جواد فالح

 ورزشکار هیمن کافی

 سرپرست کاظم قبادی

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 |  

 ( بازی های بومی محلی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز8-1

 وسطی

 

 24اسفند  زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاهمکان: 

 

 نحوه اجرا:

آغاز  وسطیدانشجویان پسر دانشگاه با ورزش ساده، مفرح و جذاب  زمستانی بومی محلیاولین مسابقه از سری مسابقات جشنواره ورزش های       

نفر از دانشجویان شرکت نمودند. طبق قوانین این مسابقه هر  01گردید. در این مسابقه که با استقبال بسیار خوب دانشجویان مواجه گردید، بیش از 

ایت تیم دانشکده معماری به سرپرستی عطا عظیم پور موفق به کسب تیم در مدت زمان مشخص و براساس قوانین موجود مسابقه دادند که در نه

 مقام قهرمانی شدند.

 اسامی تیم اول: عطا عظیم پور، قهرمانپور،بهنام عالی، سروش مختاری،عبدالرحمنی، ساالر حسن پور
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 ( بازی های بومی محلی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز6-1

 الک دولک

 66اسفند  زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاهمکان: 

 

 نحوه اجرا:

آغاز  الک دولک دانشجویان پسر دانشگاه با ورزش ساده، مفرح و جذاب زمستانی بومی محلیمسابقه از سری مسابقات جشنواره ورزش های  دومین

نفر از دانشجویان شرکت نمودند. طبق قوانین این مسابقه هر  71 گردید. در این مسابقه که با استقبال بسیار خوب دانشجویان مواجه گردید، بیش از 

موفق به  سپهر موحدیبه سرپرستی  طراحی صنعتیتیم در مدت زمان مشخص و براساس قوانین موجود مسابقه دادند که در نهایت تیم دانشکده 

 کسب مقام قهرمانی شدند.
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 ( بازی های بومی محلی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز 12-1

 هفت سنگ

 

 24اسفند  زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاهمکان: 

 

 نحوه اجرا:

. در این مسابقه هفت سنگ ادامه پیدا کرددانشجویان پسر دانشگاه با  زمستانی بومی محلیمسابقه از سری مسابقات جشنواره ورزش های  سومین

تیم در مدت زمان نفر از دانشجویان شرکت نمودند. طبق قوانین این مسابقه هر  41 که با استقبال بسیار خوب دانشجویان مواجه گردید، بیش از 

 هرمانی شدند.ادیب مدنی موفق به کسب مقام ق مشخص و براساس قوانین موجود مسابقه دادند که در نهایت تیم دانشکده شهرسازی به سرپرستی
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 ورزش قهرمانی -2

 بخش برادران

 درون دانشگاهی 

 مسابقات منطقه ای 
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 9316–ها( همگانی )برنامهورزشجشنوارههای برنامهوها  فعالیتگزارشفرم

 پاییز 

 کننده:شرکتدانشجويانتعداد0011:دانشگاهدانشجويان تعداددانشگاه هنر اسالمی تبریز:دانشگاه

 برگزارییها رشته ردیف
 پوشش)نفر(تحتجمعیت

 مکان
 مجموع دختران پسران

 سالن ورزشی 64 --- 64 فوتسال 1

 سالن ورزشی 46 28 18 بدمینتون 2

 سالن ورزشی 42 16 24 شطرنج 3

 سالن ورزشی 52 ---- 52 بازی های رایانه ای 4

 سالن ورزشی 64 ---- 64 فوتبالدستی 5

 سالن ورزشی 21 35 36 والیبال 6

 سالن ورزشی 32 32 ---- هندبال 2

 سالن ورزشی 22 22 ---- پرتاب شوت بسکتبال 8

      

      

  005 000 270 ها و نفرات مجموع رشته

ارسلا  بلدنی تربيلت کل  ادارهبهراآنمستنداتکليه،گردیدهبرگزارجشنوارهدرباراولينبرایای رشتهیافعاليتچنانچهتوجه:

 گردد.

 ایستگاه شادی برای اولين بار برگزار شده است که مستندات آن الصاق می باشد.

 

 و فرهنگی دانشگاه دانشجويیمعاونامضاء                       بدنیتربیتمديرامضاء
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9-2) 
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2-2) 
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 مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز( 5-2

 جشنواره ورزش های درون دانشگاهی

 

 1366آذرماه  14لغایت  6زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاهمکان: 

 

 نحوه اجرا:

بازیکن بصورت گروهی  4متشکل از تیم و هر تیم  4مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور 
نفره و بدون چرخش برگزار گردید. قضاوت این رویداد بر عهده  6قرعه کشی گردید. در این دور از رقابتها، مسابقات بصورت 

آقای دکتر صدری از مربیان و داوران استان و عضو هیأت علمی دانشگاه بهمراه اعضای انجمن نهضت داوطلبی و انجمن 
 شجویان برگزار گردید.والیبال دان

 لحاظ گردیده بود برگزار شد. 05که در ست آخر امتیاز نهایی  25ست و با امتیازهای  3ست برنده از  2این مسابقات بصورت 
 پس از انجام رقابتها در مرحله گروهی و حذفی نتایج ذیل حاصل گردید.

 تیم / اعضا مقام

 مقام اول
 هنر اسالمی

 عقوب زاده، میالد رفیعیین بیگلو، حسین موئی زاده، حامد یاژدری، امین حسعلی محمدپور، مهدی 

 مقام دوم
 معماری

 هرابی، پوریا محمدی، یاشار تفاقی، حسین همائی، سعید محمدزاده، علیرضا خدادادیعلی م

 مقام سوم
 طراحی صنعتی

 درضا حیدرآبادی، رجبی، امیر تقی پور، امیرمحمد غالمی، پیام کریمانی، حامد حیدر، محمعلی 
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 مسابقات بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز( 6-2

 جشنواره ورزش های درون دانشگاهی

 

 1366آبان ماه  28لغایت  22زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاهمکان: 

 

 نحوه اجرا:

نفر بصورت جدول دو حذفی طراحی و با مساعدت و  00 مسابقات بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور
 همکاری جناب آقای کامرانی داور ملی و اعضای نهضت داوطلبی و انجمن بدمینتون دانشجویان پسر برگزار گردید.

 در این مسابقات شرکت کنندگان با جدید ترین قوانین آشنا شده و با قوانین به روز به رقابت با یکدیگر پرداختند.

 

 رشته / ورودی نام و نام خانوادگی مقام

 طراحی صنعتی شاهین حسن زاده مقام اول

 22فرش /  جواد مرادنژاد مقام دوم

 هنر اسالمی  یاسر شامی مقام سوم
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 کشور  3مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ( 2-2

 

 1366تیر ماه  26لغایت  25زمان: 

 ارومیهدانشگاه مکان: 

 

 نحوه اجرا:

کشور با حضور دانشگاه های منطقه به میزبانی دانشگاه ارومیه  3مسابقات تکواندو قهرمانی دانشجویان دانشگاه های منطقه 

مدال بارزش دست  2شرکت کننده حضور یافت و توانست به  3برگزار گردید. در این مساباقت تیم دانشگاه هنر اسامی تبریز با 

 یابد.

با غلبه بر حریفان خود به فینال راه یافت که در مسابقه فینال علیرغم ارائه یک بازی  چهارمدر وزن  علی رجبی -

 و مدال نقره مسابقات را برگردن آویخت. در مقابل ورزشکاری از دانشگاه میزبان شکست خورده قدرتمندانه

 رنز دست یافتمحمدرضا مهدوی دیگر تکواندوکار موفق دانشگاه در این رقابتها به مدال ب -

 یاشار قلیزاده دیگر تکواندوکار دانشگاه از دور رقابتها خارج گردید.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 |  

 کشور  3مسابقات دومیدانی دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه (8-2

 0324تیرماه  07شنبه زمان: 

 دانشگاه تبریزمکان: 

 

 نحوه اجرا:

کشور با حضور دانشگاه های منطقه به میزبانی دانشگاه تبریز در زمین چمن  3مسابقات دومیدانی قهرمانی دانشجویان دانشگاه های منطقه        
رزش دست مدال با ا 6شرکت کننده حضور یافت و توانست به  7استادیوم تختی تبریز برگزار گردید. در این مسابقات تیم دانشگاه هنر اسامی تبریز با 

 یابد.

 جواد مراد نژاد در رشته پرتاب دیسک مقام سوم -

 جواد مرادنژاد در رشته پرتاب وزنه مقام سوم -

 جواد مرادنژاد در رشته پرتاب نیزه مقام دوم -

 متر مقام سوم 611کامران حاجی زاده در رشته دوی  -

 سمت در تیم نام و نام خانوادگی
 ورزشکار عطا عظیم پور

 ورزشکار جواد مرادنژاد

 ورزشکار هومن پورعباس

 ورزشکار مصطفی مرادخانی

 ورزشکار میالد نبی پور

 ورزشکار پویا فرحی

 ورزشکار کامران حاجی زاده

 مربی دکتر مهدی فراموشی

 سرپرست صابر هوشیار
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 کشور 3مسابقات شنا قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ( 6-2

 مدنی آذربایجاندانشگاه شهید 

 24تیرماه  25یکشنبه مورخ زمان: 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمکان: 

 نحوه اجرا:

تیم  01شناگر از  52کشور به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با حضور  3مسابقات شنا قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه       
متر کرال پشت  51شناگر حضور داشت که توانست در رشته  5ها تیم منتخب شنا دانشگاه هنر اسالمی تبریز با برگزار گردید.در این دوره از رقابت 

 پس از شناگران تیم های دانشگاه زنجان و دانشگاه صنعتی ارومیه به مقام سوم و مدال برنز دست یابد.

صدم ثانیه از رسیدن  23متر محتلط تیمی تنها با 011*6همچنین در ماده ثانیه توانست به این مقام دست یابد.  06/37هادی رمضانی با ثبت رکورد 
 به مدال برنز باز ماند.

 اعضای تیم منتخب شنا دانشجویان به شرح ذیل بودند:

 سمت در تیم نام و نام خانوادگی
 شناگر عطا عظیم پور

 شناگر هادی رمضانی

 شناگر محمد کارگر

 شناگر فردین ناصری

 شناگر زادهساالر محمد 

 مربی صدریایرج دکتر 

 سرپرست کاظم قبادی
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 کشور 3قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه  فوتسالمسابقات ( 12-2

 محقق اردبیلیدانشگاه 
 0324اسفند ماه  04لغایت  02زمان: 

 محقق اردبیلیدانشگاه مکان: 

 نحوه اجرا:

محقق اردبیلی با حضور تیمهای به میزبانی دانشگاه در گروه دوم کشور  3قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه  فوتسالمسابقات       
دانشگاه  فوتسالبرگزار گردید.در این دوره از رقابت ها تیم منتخب دانشگاه ارومیه، هنر اسالمی تبریز، بناب، شهید مدنی آذربایجان و محقق اردبیلی 

نتوانست بازی های در خور شایسته ای از خود به نمایش گذاشته و به حضور داشت که بازیکن و یک سرپرست و یک مربی  01هنر اسالمی تبریز با 
دی مسابقات راه مرحله نیمه نهایی مسابقات راه نیافت. در این رقابتها تیمهای دانشگاه ارومیه و محقق اردبیلی به عنوان تیمهای برتر به مرحله بع

راسر کشور یافتند که به همراه دو تیم برتر گروه الف به رقابت خواهند پرداخت و در انتها تیم اول سهمیه حضور در رقابت های المپیاد دانشجویان س
 اعضای تیم منتخب شنا دانشجویان به شرح ذیل بودند:را بدست خواهد آورد. 

 سمت در تیم نام و نام خانوادگی
 بازیکن ونسیميالد ی

 بازیکن سينا حقی سار

 بازیکن طارق محمدی

 بازیکن سيدوحيد فتاحی

 بازیکن سيدامين حسينی

 بازیکن علی امامعلی پور

 بازیکن طاها حسينی

 بازیکن محمد قاسمی

 بازیکن ميثم مردانه

 بازیکن یعقوب نبی زاده 

 مربی دکتر اميرحمزه صفابخش

 سرپرست کاظم قبادی
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 کشور 3قهرمانی دانشجویان دانشگاه های منطقه شطرنج مسابقات میزبانی ( 11-2
 

 0324اسفند ماه  04لغایت  02زمان: 

 هنر اسالمی تبریزدانشگاه مکان: 

 

 نحوه اجرا:

مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاه های منطقه سه وازرت علوم به میزبانی دانشگاه هنر اسالمی تبریز عصر روز سه 

دانشگاه با اهدای جوایز به نفرات برتر پایان یافت. در این مسابقات که در هردو   شنبه در محل نمایشگاه آثار هنری

اسفند  21بخش خواهران و برادران همزمان در دانشکده معماری)برادران( و سالن ورزشی دانشگاه)خواهران( از شنبه 

طقه شمالغرب از جمله دانشگاه های تبریز،ارومیه،شهید دانشجو از دانشگاه های مختلف من 06شروع شده بود 

 مدنی،محقق اردبیلی و... شرکت داشتند که در نهایت دانشگاه تبریز در هردو بخش به مقام اول نایل شد.

حضور ورزشکاران ملی پوش از جمله استاد بزرگ آقای اصغر گلی زاده از دانشگاه تبریز و رییس انجمن شطرنج وزارت 

د بزرگ احسان قایم مقامی در محل مسابقات و بازدید از اماکن دیدنی و موزه دانشگاه از نکات برجسته علوم استا

 میزبانی این راقاتها به شمار می رفت.
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 ورزش همگانی -3

 بخش بانوان 

 بخش

 بخش بانوان
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 ورزش صبحگاهی( 1-3

 24اردیبهشت  7زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاهمکان: 

 

 نحوه اجرا:                                                              

نفر  25بمناسبت گرامیداشت هفته سالمت و در راستای افزایش فعالیت جسمانی دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاه، ورزش صبحگاهی با حضور 

 گزار گردید.این مراسم به مناسبت هفته سالمت در سالن ورزشی دانشگاه بر

صبح ورزش صبحگاهی با حضور دانشجویان و مربیان برگزار شد و بعد از ورزش صبحگاهی به صورت رایگان صبحانه سالم بین شرکت  0در ساعت 

 کنندگان توزیع شد.
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 اردوی کوهنوردی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز( 2-3

 سالمت(قله پیرموسی )به مناسبت هفته 

 

 24اردیبهشت  0جمعه زمان: 

 قله پیرموسیمکان: 

 نحوه اجرا:

صبح از جلوی درب حکیم نظامی شروع  7نفر از دانشجویان دختر روز جمعه در اردوی کوهنوردی شرکت به عمل آوردند. اتوبوسها ساعت  61تعداد 

از رسیدن به قله در ابتدا مربی راهنمایی ها و تذکرات الزم را به  به حرکت کردند که ابتدا صبحانه و شیر و خرما در داخل اتوبوس صرف شد.پس

 دانشجویان گفت و پس از چند دقیقه حرکات کششی و نرمش به سمت قله کوه حرکت کردند . 

اره مسیر را به سمت سپس تا نزدیکی قله راه را پیمودند و با نشان دادن پالکارت های اردوی کوهنوردی قله پیرموسی دانشگاه هنراسالمی تبریز دوب

 عصر به جلوی درب حکیم نظامی رسیدیم. 4پایین طی کردند و در دامنه کوه به صرف ناهار پرداختند و سوار اتوبوس شدیم و برگشتیم . ساعت 
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 ایستگاه شادی( 3-3

 جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

 24 اردیبهشت 20زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاه مکان: 

 نحوه اجرا:

نفر شرکت کرده و  23مسابقه ایستگاه شادی از سری مسابقات جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور 

این مسابقه شناخته شدند .موارد ایستگاه شادی  به رقابت پرداختند . ورزشکاری که در مدت زمان کمتری موارد ایستگاه ها را طی کردند نفرات برتر

پرتاب مدیسن  -متر  21دوی  -دریبل بسکتبال  -پرتاب توپ والیبال در سبد  –دراز و نشست   -شامل این موارد می باشد : جابه جایی توپ تنیس 

شوت داخل دروازه -دریبل فوتبال  -بال   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 رشته / ورودی اسامی برندگان مقام

فتحیانفریبا  اول 22چوب   

23هنراسالمی طاهره غالمی دوم  

22چوب زهرا عباسی سوم  
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 طنابکشی( 4-3

 جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

 24اردیبهشت  26زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاهمکان: 

 نحوه اجرا:

نفر از دانشجویان دختردانشگاه هنر اسالمی تبریز دز این مسابقه شرکت کردند و با توجه به تعداد و بعد از وزن کشی دانشجویان   32تعداد         

ده نتایج ذیل نفره تقسیم بندی شدند و بعد از قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند .بعد از جمع بندی امتیازهای بدست آم 6گروه   0شرکت کننده به 

 حاصل شد.

 مقام اول مقام آوران

 اول بهاه ترابی  –ویرا رنجبر  –فرزانه احمدی  -مینا زاده کان

 دوم زهرا عباسی –شیوا کاشانی  –هانیه مهری  -وحیده قره خانلو

 سوم مهری کاظمی –فریبا فتحیان  –کبری دشمن فکن  –ساینا جاهدی 
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 طنابزنی( 5-3

 جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

  24اردیبهشت  4زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاهمکان: 

 نحوه اجرا:

نفر از  21مسابقه طنابزنی که از سری مسابقات جشنواره ورزش های همگانی می باشد درخوابگاه نگارستان دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور 

ان دختر برگزار شد که با ثبت رکورد بهترین زمان و حداکثر طناب زدن به ترتیب نفرات برتر مشخص شدند.دانشجوی  

 در پایان مسابقه، کارگاه آموزشی توسط خانم کریمی مشاور دانشگاه برگزار گردید که طی آن افراد حضور یافته به صرف سیب پذیرایی شدند.

 

 

 

 

 

   

 رشته  اسامی برندگان مقام

سعیدیژیال  اول  فرش 

 هنراسالمی حمیده سلطانی دوم

 چوب زهرا عباسی سوم
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 وسطی( 6-3

 جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 24اردیبهشت  20زمان: 

 سالن ورزشی دانشگاهمکان: 

 نحوه اجرا:

 7نفر از دانشجویان دختردانشگاه هنر اسالمی تبریز در این مسابقه شرکت کردند و با توجه به تعداد دانشجویان شرکت کننده به   20تعداد         

ذیل حاصل  نفره تقسیم بندی شدند و بعد از قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند .بعد از جمع بندی امتیازهای بدست آمده نتایج 6گروه تقسیم شدند

 شد.

 

 مقام اول مقام آوران

زهرا عباسی –مینا زاده کان  –طاهره غالمی  –طیبه غالمی   اول 

شیوا کاشانی –آرزو خواجوی –ساینا جاهد  –سهیال ابهری   دوم 

فریبا فتحیان –کبری دشمن فکن  –زینب مرادیان  –زهرا شهپری پور   سوم 
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 دانشجویان دختر دانشگاه های سراسر کشورالمپیاد ورزش های همگانی ( 2-3

 0324تیر ماه   27تیر ماه لغایت   26زمان: 

 دانشگاه تهرانمکان: 
ز اولین المپیاد دانشجوئی ورزش های همگانی با هدف افزایش شور و نشاط دانشجوئی به میزبانی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این دوره ا          

چم دانشگاه هنر ورزشکار شرکت نمود و دانشجویان پرتالش دانشگاه عالوه بر اهتزاز درآوردن پر 4رقابتها تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز با 
 در میان همه دانشگاههای سراسر کشور به رقابت پرداختند

جلسه ای برای مربیان و سرپرستان تشکیل شد  26/6/24شب روز  01دانشجویان به همراه مربی و سرپرست با قطار به مسابقات اعزام شدند .در روز 
 و بعد از افتتاحیه مسابقات شروع شد.

، فریزبی ، پرتاب شوت بسکتبال و طناب زنی از جمله موارد مسابقات المپیاد بودند. که دانشجویان با بال هدفمندقات هفت سنگ ، شوت فوتمساب
 حریفان خود به رقابت پرداختند.

شرکت کننده  دانشگاه 23دانشگاه برتر جوایزی اهدا شد و ببعد از جمع بندی امتیازها ، از بین  4تشکیل شد به  27/6/0324در مراسم اختتامیه که در 
 ام را کسب کرد. 34دانشگاه هنر اسالمی تبریز رتبه 

 سمت در تیم نام و نام خانوادگی
 ورزشکار کوثر پاکرو

 ورزشکار مینا زاده کان

 ورزشکار صبا پورجبار

 ورزشکار پریناز وحدانی

 ورزشکار معصومه زمانی

 ورزشکار زهرا شهپری پور

 سرپرست مریم بیک باباپور

 مربی نیک نیازینصیبه 

. 
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 ورزش قهرمانی -4

 بخش بانوان

 درون دانشگاهی 

 مسابقات منطقه ای 
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 بدمینتون( 1-4

 به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

 جشنواره ورزش های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
  

 04/2/0324پنج شنبه  زمان برگزاری: 

 سالن ورزشیمحل برگزاری: 

 نحوه برگزاری:

نفر از دانشجویان در این مسابقه  20برگزار شد .تعداد  02در این دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه ، ساعت  

بقات را بر عهده گرفت و دانشجویان بعد از شرکت کردند. این مسابقه که به صورت انفرادی برگزار شد . مربی بدمینتون خانم جواد داوری مسا

 قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند و پس از برگزاری مسابقه  نتایج ذیل حاصل گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته  اسامی برندگان مقام

 چندرسانه ای نسرین شاه بیگی اول

 هنر اسالمی مهسا رهنما دوم

 چندرسانه ای عرب شاهی سوم
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 بسکتبالپرتاب شوت ( 2-4

 به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

 جشنواره ورزش های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 

 04/2/0324پنج شنبه  زمان برگزاری: 

 سالن ورزشی محل برگزاری: 

 نحوه برگزاری:

نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت  22برگزار شد .تعداد  02ساعت  در این دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه ، 

دی امتیازها کردند. این مسابقه که به صورت انفرادی برگزار شد . دانشجویان از مناطق مختلف اقدام به پرتاب شوت بسکتبال کردند و در آخر با جمع بن

 .نتایج ذیل حاصل گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته  اسامی برندگان مقام

 چندرسانه ای نسرین شاه بیگی اول

 هنر اسالمی مهسا رهنما دوم

 چندرسانه ای عرب شاهی سوم
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 شطرنج( 3-4

 جشنواره ورزش های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 

 06/2/0324سه شنبه  زمان برگزاری: 

 سالن ورزشی محل برگزاری: 

 نحوه برگزاری:

نفر از دانشجویان در این مسابقه  05برگزار شد .تعداد  02دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه ، ساعت  در این 

 شرکت کردند. این مسابقه که به صورت انفرادی برگزار شد دانشجویان بعد از قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند و پس از برگزاری مسابقه 

 ذیل حاصل گردید.نتایج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته  اسامی برندگان مقام

 ارشد فلز الهه صیفی کار اول

 معماری مهدیه رنجبر دوم

 ----- شیرین کلیبر –سحر اسعدی  سوم
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 والیبال( 4-4

 به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

 جشنواره ورزش های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 

 04/2/0324پنج شنبه  زمان برگزاری: 

 سالن ورزشی محل برگزاری: 

 نحوه برگزاری:

نفر از دانشجویان در این  35برگزار شد .تعداد  02در این دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه ، ساعت  

تیم برگزار شد تیم ها بعد از قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند و پس از برگزاری مسابقه   5مسابقه شرکت کردند. این مسابقه که به متشکل 

 نتایج ذیل حاصل گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسامی برندگان مقام

 ندا نقدی –مهری کاظمی  –پریسا اصغری  –هانیه مهری  –وحیده قره خانلو  –مینا زاده کان  اول

 سما جعفری –الهه مختاری  –طاهره غالمی  –طیبه غالمی  –مرضیه آقایی  –هما قهرمانی  دوم

 فرزانه احمدی –مهسا میرزایی  –نوشین بنسلو  –هلیا پورباقریان  –نیلوفر سلطان وش  -زهرا جبارپور سوم
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 هندبال( 5-4

 های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریزجشنواره ورزش 
  

 20/2/0324پنج شنبه  زمان برگزاری: 

 سالن ورزشی محل برگزاری: 

 نحوه برگزاری:

نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت  30برگزار شد .تعداد  02در این دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه ، ساعت  

تیم به بازی پرداختند. بعد از قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند و پس از برگزاری  6کردند. این مسابقه که به صورت دوره ای برگزار شد دانشجویان با 

 مسابقه  نتایج ذیل حاصل گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 اسامی برندگان مقام

 سمیه نقوی –فائقه حسین پور  –فاطمه پورعلی  –رحیمه پورملک  –فاطمه زمانی  –فاطمه سالمت بخش  اول

 هما یکروی –نجمه احمدزاده  –زهرا آقاجانی  –مهری صبور  –زهرا احمدی  –سارا کاظمی  –حمیده سلطانی  دوم
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 کشور  3مسابقات شنا دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ( 6-4

  07/14/0324:  تاریخ

: دانشگاه شهید مدنی مکان  

: نحوه اجرا  

دانشجو در این مسابقات شرکت نمود . دانشگاه های شرکت کننده : دانشگاه تبریز ، دانشگاه ارومیه ، دانشگاه اردبیل  0دانشگاه هنر اسالمی تبریز با 

یز بودند.،دانشگاه صنعتی ارومیه ،  دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه هنر اسالمی تبر  

امی اذر ، تیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز متشکل از خانم ها : صبا پورجبار ، زهره علی نژاد ، ویرا رنجبر ، سمیه فیوضی ، آیدا بهروزی ، شبنم حم

 سحر نجفی و غزاله افتخاری بودند.

کرال  51ام سوم تیمی و خانم ویرا رنجبر در ماده مسابقات به صورت تیمی و انفرادی تشکیل شد.دانشگاه هنر اسالمی تبری زموفق به کسب مق

 پشت موفق به کسب مقام دوم شدند

 بعد از جمع بندی امتیازهای بدست آمده نتایج ذیل حاصل شد.

 

 دانشگاه مقام

 دانشگاه تبریز اول

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز دوم

 دانشگاه ارومیه سوم
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 کشور  3دانشگاه های منطقه مسابقات تکواندو دانشجویان دختر ( 2-4

 

  21/16/0324:  تاریخ

: دانشگاه تبریز مکان  

:نحوه اجرا  

 7دانشگاه هنر اسالمی تبریز تنها با شرکت خانم میترا محجل شمعی در این رقابتها شرکت کردند . خانم محجل شمعی در وزن                        

در یک روز در دانشگاه تبریز انجام شد.با حریفان خود به رقابت پرداختند که مسابقات   

ل حریف موفق ورزشکار ما به قید قرعه در رقابت اول با دانشگاه بناب بود که پیروز میدان شد و در بازی دوم با دانشگاه ارومیه بود که با باخت مقاب

 به کسب مدال دوم شد.
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 دانشگاههای شمالغرب کشورسابقات منطقه ای تیراندازی با تفنگ بادی م( 8-4

  07/16/0324:  تاریخ

: سالن تیراندازی ارومیه مکان  

: نحوه اجرا  
دانشجو در این مسابقات شرکت نمود . دانشگاه های شرکت کننده : دانشگاه تبریز ، دانشگاه ارومیه ، دانشگاه اردبیل  6دانشگاه هنر اسالمی تبریز با 

اسالمی تبریز بودند.، دانشگاه آذربایجان و دانشگاه هنر   
کوثر پاکرو در رشته تفنگ بادی و پریناز وحدانی در رشته کلت  –مینا جوزی  –تیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز متشکل از خانم ها : زهرا شهپری پور 

 .بادی بودند.دانشجویان به همراه مربی خود روز شنبه به مسابقات اعزام شدند و بعد از پذیرش باحریفان خود به رقابت پرداختند
های بدست آمده نتایج ذیل حاصل شد.تیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز  موفق به کسب مقام سوم شدند .  بعد از جمع بندی امتیاز  

 دانشگاه مقام

 دانشگاه ارومیه اول

 دانشگاه تبریز دوم

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز سوم

 

 

. 
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کشور  3مسابقات دوومیدانی دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ( 6-4  

  21/16/0324:  تاریخ

: سالن خسرو علی ابادی مکان  

: نحوه اجرا  

الهه –دانشجو در این مسابقات شرکت نمود .تیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز متشکل از خانم ها : زهرا شهپری پور  5دانشگاه هنر اسالمی تبریز با 

فایزه شجاعی و پریناز وحدانی بودند. –ویرا رنجبر  –صیفی کار   

متر برگزار شد و بعد از ظهر روز اول پرتابها در پیست دو میدانی  0511و  متر 611-متر  41مسابقات در دو روز انجام شد. در روز اول مسابقه دوی 

متر برگزار شد 3111متر و  011-ر مت 211انجام شد ، و در روز دوم دوی   
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کشور  3مسابقات شطرنج دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ( 12-4 —  

 02/02/0324سه شنبه  زمان برگزاری: 
 ورزشی دانشگاه هنر اسالمی تبریزسالن محل برگزاری: 

 نحوه برگزاری:

تیم  7وزارت علوم به میزبانی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در سالن ورزشی دانشگاه با حضور  3مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاه های منطقه 
، دانشگاه ارومیه ، دانشگاه صنعتی ارومیه ، نفر شطرنج باز بود برگزار گردید . دانشگاه های دانشگاه تبریز  6شرکت کننده که متشکل از 

ره دانشگاه اردبیل ، دانشگاه شهید مدنی ، دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هنر اسالمی تبریز حضور داشتند که در بخش استاندارد به صورت دو
صورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند. از دور با هم به رقابت پرداختند. تیمها که به  5ای و در بخش سریع و بلیتس به صورت سوییسی در 

دانشگاه هنر اسالمی تبریز خانم الهه صیفی کار و خانم صمدنژاد در میزهای خود موفق به کسب مدال برنز شدند . پس از برگزاری مسابقه  
 نتایج ذیل حاصل گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیازها برندگان مقام

 21 دانشگاه تبریز اول

 5/07 دانشگاه ارومیه دوم

 5/05 دانشگاه اردبیل سوم
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کشور  3مسابقات والیبال دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ( 11-4  

  14/02/0324:  تاریخ

: دانشگاه تبریز مکان  

تبریز با حضور تیمهای دانشگاه ارومیه، هنر کشور به میزبانی دانشگاه  3دانشگاه های منطقه  دخترقهرمانی دانشجویان  والیبالمسابقات : نحوه اجرا

برگزار گردید.در این دوره از اسالمی تبریز، بناب، شهید مدنی آذربایجان ، زنجان ، مراغه ، صنعتی سهند ، صنعتی ارومیه ، نبی اکرم و محقق اردبیلی 
 2و یک مربی حضور داشت . مسابقات به صورت دوره ای و بازیکن و یک سرپرست  01دانشگاه هنر اسالمی تبریز با  والیبالرقابت ها تیم منتخب 

ست برگزار شد که روز اول دانشگاه هنر اسالمی تبریز به دانشگاه صنعتی ارومیه بازی را واگذار کرد و در روز دوم بازی را به دانشگاه  3ست از 
 صنعتی سهند واگذار کرد و حذف شد.

 یل بودند:دانشجویان به شرح ذ والیبالاعضای تیم منتخب 

 سمت در تیم نام و نام خانوادگی
 بازیکن هانیه مهری

 بازیکن عرفانه سپهر

 بازیکن وحیده قره خانلو

 بازیکن راحله فصیحی

 بازیکن مرضیه آقایی

 بازیکن پریسا اصغری

 بازیکن ندا نقدی

 بازیکن مینا زاده کان

 بازیکن بهاره هاشمی

 بازیکن سما جعفری

 مربی نرگس سلیمی

 سرپرست مریم بیگ باباپور
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کشور  3مسابقات هندبال دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ( 12-4  

  02/02/0324:  تاریخ

: دانشگاه تبریز مکان  

تبریز با حضور تیمهای دانشگاه ارومیه، کشور به میزبانی دانشگاه  3دانشگاه های منطقه  دخترقهرمانی دانشجویان  هندبالمسابقات : نحوه اجرا

بازیکن و یک  01دانشگاه هنر اسالمی تبریز با  هندبالبرگزار گردید.در این دوره از رقابت ها تیم منتخب هنر اسالمی تبریز، زنجان و تبریز 
مقابل بازی با تیم زنجان بازی را واگذار  نتوانست به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کند. در روز اولحضور داشت که سرپرست و یک مربی 

بازی را واگذار کردیم. و بازی سوم در مقابل تیم دانشگاه تبریز بازی راواگذار  03/02/24صبح روز  2کرده و در روز دوم مقابل تیم ارومیه ساعت 
 دانشجویان به شرح ذیل بودند: اعضای تیم منتخب شناکردیم.در این رقابتها تیم دانشگاه زنجان موفق به کسب مقام اول شد. 

 

 سمت در تیم نام و نام خانوادگی

 بازیکن فاطمه پورعلی

 بازیکن مهری صبور

 بازیکن زهرا احمدی

 بازیکن سمیه نقوی

 بازیکن آنیتا قدسی خواه

 بازیکن نجمه احمدزاده

 بازیکن سمیرا بیک محمدی

 بازیکن هما یکروی

 بازیکن فاطمه سالمت بخش

 بازیکن مالییتینا 

 مربی مریم رحمانی

 سرپرست مریم بیگ باباپور
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 بالژدا( 13-4

 اولین المپیاد ورزشی همگانی

 به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر
 

 02/01/0324سه شنبه  زمان برگزاری: 

 سالن ورزشی محل برگزاری: 

 نحوه برگزاری:

سالگرد گرامیداشت دهه مبارک فجر از طرف اداره کل تربیت بدنی به میزبانی دانشگاه هنر اسالمی در این دوره از مسابقات که به مناسبت سی و نهمین 
 تبریز برگزار گردید.

تیم شرکت کننده شروع شد . ابتدا سرداور درمورد نحوه برگزاری و خطاها و امتیازها توضیحانی دادند که پس از  5صبح این مسابقه با حضور  2در ساعت 
 ها به رقابت پرداختند و پس از برگزاری مسابقه  نتایج ذیل حاصل گردید.قرعه کشی تیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسامی برندگان مقام

 اول
 دانشگاه علوم پزشکی

 77تیپ  دوم

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز سوم
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 طنابکشی( 14-4

 اولین المپیاد ورزشی همگانی

 به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر

  
 24/01/0324پنج شنبه  زمان برگزاری: 

 سالن ورزشیمحل برگزاری: 

 نحوه برگزاری:

در این دوره از مسابقات که به مناسبت سی و نهمین سالگرد گرامیداشت دهه مبارک فجر از طرف اداره کل تربیت بدنی به میزبانی دانشگاه 
 هنر اسالمی تبریز برگزار گردید.

تیم شرکت کننده شروع شد . ابتدا وزن کشی تک تک شرکت کنندگان و در نهایت جمعبندی وزن  5حضور صبح این مسابقه با  2در ساعت 
ری مسابقه  نتایج ذیل تیم شرکت کننده پس از قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند  پس از برگزا 5کل گروه توسط داورها صورت گرفت .

ن دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر فارغ و مدیریت تربیت بدنی جنا آقای دکتر بهمن ماه در مراسمی با حضور معاو 22حاصل گردید که 
 فراموشی از مقام آوران تجلیل شد.
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 توسعه اماکن و تجهیزات
 

 

 ورزش کارمندان و 

 اعضای هیأت علمی
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 کشور 3منطقه میزبانی مسابقات بدمینتون کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های ( 1-5

 

  66اردیبهشت  11زمان: دو شنبه مورخ 

 مکان: سالن ورزشی دانشگاه 

 

 نحوه اجرا:

تیم از دانشگاه های تبریز، صنعتی سهند،  7کشور با حضور  3مسابقات بدمینتون قهرمانی کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های منطقه       

اسالمی گروه قرعه کشی گردید. تیم منتخب دانشگاه هنر  2شهید مدنی آذربایجان، محقق اردبیلی، علوم پایه زنجان، مراغه و هنر اسالمی تبریز در 

شایسته با  تبریز در گروه الف این رقابت ها با تیم های شهید مدنی آذربایجان و علوم پایه زنجام هم گروه گردید که علیرغم ارائه بازی های در خور

 باخت مقابل حریفان از دور رقابت ها خارج گردید.

 یه زنجان مقام دوم و تیم محقق اردبیلی به مقام سوم دست یافتند.در این دوره از رقابت ها تیم دانشگاه تبریز مقام اول، دانشگاه علوم پا

 اعضای تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 صابر هوشیار -

 علیرضا پیران پور -

 رحمان محمدی -

 مقصود علیوند کامرانی )مربی( -

 کاظم قبادی )سرپرست( -
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 کشور 3های منطقه حضور در مسابقات کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ( 2-5

 فوتسال، والیبال

 

 نحوه اجرا:

کشور به صورت رفت و برگشت به میزبانی  3مسابقات ورزشی کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های منطقه       

ن اداره دانشگاه ها برگزار خواهد شد، که تیم های منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز با تمام توان و بر اساس برنامه ریزی مدو

تربیت بدنی در این دوره از رقاتب ها حضور خواهد یافت. در اولین روزهای برگزاری این مسابقات تیم های فوتسال اعضای 

 هیأت علمی و والیبال کارکنان توانستند با نمایش قابل قبول در مقابل حریف پرقدرت خود به برتری قابل توجهی دست یابند.
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 مسابقات طنابکشی قهرمانی کارمندان ادارات استان آذربایجان شرقی میزبانی( 3-5

 گرامیداشت هفته دولت

 66شهریور ماه  28زمان: سه شنبه مورخ 

 مکان: سالن ورزشی دانشگاه 

 

 نحوه اجرا:

گاه و با همکاری هیأت ورزش های مسابقات طنابکشی قهرمانی کارمندان ادارات استان آذربایجان شرقی به میزبانی مدیریت تربیت بدنی دانش      
راند برگزار  3راند برنده از  2همگانی استان با حضور تیم های منتخب ادارات دولتی برگزار گردید. این دوره از رقابت ها به روش دوره ای و بصورت 

 گردید. پس از برگزاری مسابقات در مرحله گروهی و حذفی نتایج ذیل حاصل شد.

 مقام اول: تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

 مقام دوم: تیم منتخب آموزش و پرورش استان

 مقام سوم: تیم منتخب اداره کل ورزش و جوانان استان
 اعضای تیم منتخب کارمندان دانشگاه به شرح ذیل بودند:

 سمت در تیم نام و نام خانوادگی

 ورزشکار صابر هوشیار

 ورزشکار سهراب جبارپور

 ورزشکار سعید سلطانی

 ورزشکار اسماعیل برزگر

 ورزشکار رضا بابائی

 ورزشکار اصغر خانی

 ورزشکار عوض حسن پور

 ورزشکار عباس عبادی

 ورزشکار محمد هادی سپید بر

 ورزشکار حسن جعفری

 مربی کاظم قبادی

 سرپرست دکتر مهدی فراموشی
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 کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریزمسابقات فوتبال گل کوچک ( 4-5

 گرامیداشت هفته دولت

 66مهر  24شهریور لغایت  24زمان: 

 مکان: سالن ورزشی دانشگاه 

 نحوه اجرا:

 قرعه گروه 2 در تیم 8 باحضور دولت شهدای وخاطره یاد داشت گرامی دانشگاه علمی هیأت واعضای کارمندان کوچک گل فوتبال مسابقات
 حراست الف آموزش،دفترریاست، دردورگروهی،تیمهای رقابتها این انجام از پس شد، یپیگیری خاص باشوروهیجان که مسابقات دراین .گردید کشی

 .گردید حاصل ذیل نتایج مرحله این رقابتهای ازانجام پس یافتندکه راه نهایی نیمه مرحله به ومالی اداری ومعاونت
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 المپیاد ورزش های همگانی در بخش طنابکشی و همکاری با هیأت ورزش های همگانی استانمیزبانی ( 5-5

 

 66اسفند ماه  6زمان: 

 مکان: سالن ورزشی دانشگاه 

 

 نحوه اجرا:

تبریز و به میزبانی کارکنان ادارات تبریز با همکاری هیأت ورزش های همگانی استان و اداره ورزش و جوانان شهرستان مسابقات طنابکشی       
کارکنان فرودگاه تبریز، اداره کل میراث حمزه آذربایجان،  20، لشکر نیروی انتظامی استان یگان ویژهتیم از  4دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور 

تیم برگزار گردید. در این دوره از رقابتها فرهنگی استان، آموزش و پرورش استان، اداره کل ورزش و جوانان استان، دانشگاه هنر اسالمی تبریز 
حمزه آذربایجان و یگان ویژه نیروی انتظامی به ترتیب مقام های دوم و سوم را به  20منسجم و یکدست فرودگاه تبریزمقام اول و تیم های لشکر 

 خود اختصاص دادند.
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 و مشاوره سالمت دانشجویان اندازه  گیری آنتروپومتری ارزیابی ترکیب بدنی ( 6

 

 66بهمن و اسفند زمان: 

 مرکز مشاوره دانشگاه )اتاق سنجش سالمتی سالن ورزشی دانشگاه(مکان: 

 

 نحوه اجرا:

مربوط خود در اتاق مشاوره با دستگاه آنالیز ترکیب بدن مورد  2و0همه دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید توسط اساتید دروس عمومی واحد های 
 د.سنجش قرار گرفتند و از درصد چربی و اضافه وزن خود مطلع شدند ضمنا در این طرح قند خون ناشتا و فشار خون استراحتی نیز اندازه گیری ش
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 ( تجهیز و راه اندازی رختکن مربیان، کارکنان و اعضای هیأت علمی2

 و اجرای طرح نقاشی دیوار در داخل سالن ورزشی فوتسال

 

 

 اتاق زیمنس –مکان: سالن ورزشی دانشگاه 

 

 نحوه اجرا:

توجه به اینکه مجموعه سالن های ورزشی دانشگاه در بافت  با      

میراث فرهنگی قرار گرفته و عمال امکان ساخت بخش قدیمی و 

های مختلف میسر و مقدور نمی باشد، لذا با امکانات موجود و 

از اتاق زیمنس که سابقا  شرایط ساختاری مجموعه ورزشی، بخشی

اتاق برق کارخانه چرم سازی بوده و به عنوان یکی از قدیمی ترین 

دستگاه های ژنراتور تولید برق در سطح کشور فعالیت داشته، 

بصورت پارتیشن بدنی درآمده و جهت استفاده به عنوان رختکن در 

 اختیار مربیان، کارکنان و اعضای هیأت علمی قرار گرفت.

کاشی شکسته و رنگ روغن  بزرگ دو طرح هنری ورزشیهمچنین 

در داخل  توسط دانشجویان سعید محمدی و مهدی کریمی غنچه

 .اجرا گردید دیواره سالن ورزشی فوتسال
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