بیالن کار وگزارش مصور
عملکرد

سال 9317
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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 -9جشنواره ورزشی بهاره
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فرمگزارشفعالیتهاوبرنامههايمسابقات درون دانشگاهی دانشجویان پسر(برنامهها)–9317
بهار پاییز و زمستان 

دانشگاه:دانشگاه هنر اسالمی تبریز تعداد دانشجوياندانشگاه0011:تعداددانشجويانشرکتکننده:
جمعیتتحتپوشش(نفر)

ردیف

رشتههايبرگزاري

0

فريزبی

35

2

فوتبالدستی

52

-0

3

تیراندازی با تفنگ بادی

00

0-

00

4

کارگاه آموزشی فريزبی

53

50

23

5

نمايشگاه عکس کاروان

حوضخانه دانشکده معماری و

دوچرخه سواری

شهرسازی دانشگاه

پسران

دختران

مجموع

22-

53

محوطه دانشگاه

52

محوطه دانشگاه
سالن ورزشی
سالن آمفی تئاتر

6

طنابزنی

0

51

51

7

بدمینتون

0

22

22

0

بسکتبال

0

22

22

9

والیبال

0

22

22

01

صعود به قلعه ضحاک

0

35

35

500

522

522

مجموع رشتهها و نفرات

امضاءمديرتربیتبدنی
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مکان

امضاءمعاوندانشجويی و فرهنگی دانشگاه

جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
مسابقه جذاب و مفرح فریزبی
زمان 42 :اردیبهشت 7931
مکان :محوطه مقابل سلف غذاخوری

نحوه اجرا:
جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز با هدف افزایش شور و نشاط دانشجویی در
رشته های مختلف همگانی طراحی گردید که افتتاح این مسابقات با رقابت های پرهیجان و جذاب فریزبی همراه بود .تعداد 35
نفر از دانشجویان در این رقابت حضور یافتند .مسابقات فریزبی با قوانین ساده و تسهیل شده بصورت پرتاب  3بشقاب به دوائر
متحدالمرکز طراحی شده بود که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و پس از انجام این رقابتها نتایج ذیل حاصل شد.
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مقام

نام و نام خانوادگی

امتیاز

مقام اول

فاروق قاسم پور

573

مقام دوم

محمد تاژانی

573

مقام سوم

مصطفی مرادخانی

573

جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
مسابقه فوتبالدستی
زمان 42 :اردیبهشت 7931
مکان :سالن ورزشی دانشگاه
نحوه اجرا:
دومین مسابقه از سری مسابقات جشنواره ورزش های همگانی که توسط نهضت داوطلبی و دانشجویان عالقمند به فعالیت
های ورزشی و تحت نظارت کارشناسان تربیت بدنی طراحی و اجرا گردید ،رشته بسیار جذاب فوتبالدستی بود که با حضور 51
تیم دو نفره و بصورت  5تایم  5دقیقه ای با محدودیت تفاضل  5گل طراحی و اجرا گردید.
این مسابقات که با استقبال پر شور دانشجویان مواجه گردید ،با هدف افزایش شور و نشاط دانشجویان و ترغیب دانشجویان به
فعالیت های جسمانی سالم و شاداب با همراهی و همکاری نهضت داوطلبی در حال اجرا می باشد.
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مقام

نام و نام خانوادگی

مقام اول

محمد تاژانی ،هیوا حسن زاده

مقام دوم

علی محمد پور ،مهدی اژدری

مقام سوم

محمد قلی زاده ،یونس آقایان

جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
مسابقه تیراندازی باتفنگ بادی
زمان 42 :اردیبهشت 7931
مکان :محوطه ورزشی روباز دانشگاه

نحوه اجرا:
جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز با برگزاری رقابت های تیراندازی باتفنگ بادی
ادامه یافت .در این رقابت های پرهیجان که بسیار مورد عالقه دانشجویان شرکت کننده قرار گرفت ،تعداد  16نفر از دانشجویان
حضور داشتند که هر شرکت کننده  5تیر به هدف که در مسافت  56متری قرار داشت ،شلیک نمودند .نهضت داوطلبی و
دانشجویان عالقمند به فعالیت های ورزشی عهده دار اجرای این مسابقات زیر نظر کارشناسان ورزشی دانشگاه بودند که این
رقابت ها در حد بسیار مطلوب ارزیابی گردید.
پس از برگزاری مسابقات نتایج ذیل حاصل گردید.
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مقام

نام و نام خانوادگی

امتیاز

مقام اول

محمد رضا شیرین نیا

51

مقام دوم

آرمین موسی خانی

53

مقام سوم

یاسر شامی

53

کارگاه آموزشی فریزبی
ویژه مدیران و کارشناسان ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان آذربایجان شرقی
زمان :دوشنبه 31/9/1
مکان :سالن الغدیر دانشگاه

نحوه اجرا:
اولین کارگاه آموزشی رشته فریزبی با همکاری هیأت ورزش های همگانی استان در محل سالن الغدیر دانشگاه و با حور مدیران و کارشناسان
تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی استان آذربایجان شرقی برگزار گردید .در این کارگاه آموزشی  5ساعته شرکت کنند گان با نحوه
آموزش و اجرای رشته جذاب و مفرح فریزبی بصورت چند رسانه ای آشنا شدند .در ابتدای این کارگاه آقای دکتر فارغ معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه و آقای دکتر فراموشی مدیر تربیت بدنی دانش گاه ضمن خیرمقدم گویی به شرکت کنندگان از اهتمام دانشگاه هنر اسالمی تبریز در راستای
رشد و توسعه رشته های ورزشی همگانی خبر داده و افزودند که دانشگاه هنر اسالمی تبریز با داشتن دانشجویان هنرمند آماده همکاری در راستای
فرهنگ سازی و تولید محتوای فرهنگی برای رشد و توسعه ورزش در سطح جامعه می باشد.
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نمایشگاه عکس کاروان دوچرخه سواری اعزامی به حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)

زمان :پنجشنبه  31/9/71لغایت دوشنبه 31/9/47
مکان :حوضخانه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه

نحوه اجرا:
نمایشگاه عکس کاروان دوچرخه سواری اعزامی به حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) در حوضخانه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه به
همت مدیریت تربیت بدنی و همکاری امور فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.
در این نمایشگاه بیش از  56عنوان عکس از فعالیت های  53ساله این کاروان ،به نمایش در آمده است .در آئین افتتاح این نمایشگاه که با حضور
اعضای محترم هیأت رئیسه و ریاست محترم دانشگاه و جمعی از مسئولین و مدیران دانشگاه صنعتی سهند و هنر اسالمی تبریز برگزار گردید ،ریاست
محترم دانشگاه بر ادامه فعالیت و اعزام کاروان دوچرخه سواری با هدف تجدید میثاق با آرمان های واالی امام و انقالب تأکید فرمودند.
در ادامه این مراسم ،شرکت کننده گان و بازدیدکنندگان بصورت دسته جمعی در آئین راهپیمائی روز قدس شرکت نمودند.
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