بیالن کار وگزارش مصور
عملکرد

سال 9316
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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 -2ورزش قهرمانی
بخش برادران
 درون دانشگاهی
 مسابقات منطقه ای
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فرمگزارشفعالیتهاوبرنامههایجشنوارهورزشهمگانی (برنامهها)–9316
پاییز 

دانشگاه:دانشگاه هنر اسالمی تبریزتعداد دانشجوياندانشگاه0011:تعداددانشجويانشرکتکننده:
ردیف

رشتههایبرگزاری

جمعیتتحتپوشش(نفر)

مکان

پسران

دختران

مجموع

1

فوتسال

46

---

46

سالن ورزشی

2

بدمینتون

11

21

64

سالن ورزشی

3

شطرنج

26

14

64

سالن ورزشی

6

بازی های رایانه ای

04

----

04

سالن ورزشی

0

فوتبالدستی

46

----

46

سالن ورزشی

4

والیبال

34

30

11

سالن ورزشی

1

هندبال

----

34

34

سالن ورزشی

1

پرتاب شوت بسکتبال

----

22

22

سالن ورزشی

652

131

383

مجموع رشتهها و نفرات

توجه:چنانچهفعاليتیارشتهایبرایاولينباردرجشنوارهبرگزارگردیده،کليهمستنداتآنرابهادارهکل تربيلتبلدنیارسلا
گردد.
ایستگاه شادی برای اولين بار برگزار شده است که مستندات آن الصاق می باشد.

امضاءمديرتربیتبدنی
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امضاءمعاوندانشجويی و فرهنگی دانشگاه
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 )2-0مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
جشنواره ورزش های درون دانشگاهی
زمان 4 :لغایت  16آذرماه 1334
مکان :سالن ورزشی دانشگاه
نحوه اجرا:
مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور  6تیم و هر تیم متشکل از  6بازیکن بصورت گروهی
قرعه کشی گردید .در این دور از رقابتها ،مسابقات بصورت  4نفره و بدون چرخش برگزار گردید .قضاوت این رویداد بر عهده
آقای دکتر صدری از مربیان و داوران استان و عضو هیأت علمی دانشگاه بهمراه اعضای انجمن نهضت داوطلبی و انجمن
والیبال دانشجویان برگزار گردید.
این مسابقات بصورت  2ست برنده از  3ست و با امتیازهای  22که در ست آخر امتیاز نهایی  52لحاظ گردیده بود برگزار شد.
پس از انجام رقابتها در مرحله گروهی و حذفی نتایج ذیل حاصل گردید.
مقام
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تیم  /اعضا

مقام اول

هنر اسالمی
علی محمدپور ،مهدی اژدری ،امین حسین بیگلو ،حسین موئی زاده ،حامد یعقوب زاده ،میالد رفیعی

مقام دوم

معماری
علی مهرابی ،پوریا محمدی ،یاشار تفاقی ،حسین همائی ،سعید محمدزاده ،علیرضا خدادادی

مقام سوم

طراحی صنعتی
علی رجبی ،امیر تقی پور ،امیرمحمد غالمی ،پیام کریمانی ،حامد حیدر ،محمدرضا حیدرآبادی،

 )2-4مسابقات بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
جشنواره ورزش های درون دانشگاهی
زمان 24 :لغایت  21آبان ماه 1334
مکان :سالن ورزشی دانشگاه

نحوه اجرا:
مسابقات بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور  51نفر بصورت جدول دو حذفی طراحی و با مساعدت و
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.

مقام
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نام و نام خانوادگی

رشته  /ورودی

مقام اول

شاهین حسن زاده

طراحی صنعتی

مقام دوم

جواد مرادنژاد

فرش 22 /

مقام سوم

یاسر شامی

هنر اسالمی

 -4ورزش قهرمانی
بخش بانوان
 درون دانشگاهی
 مسابقات منطقه ای
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 )6-1بدمینتون
به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

جشنواره ورزش های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
زمان برگزاری :پنج شنبه 5326/2/56
محل برگزاری :سالن ورزشی
نحوه برگزاری:

در این دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه  ،ساعت  52برگزار شد .تعداد  21نفر از دانشجویان در این مسابقه
شرکت کردند .این مسابقه که به صورت انفرادی برگزار شد  .مربی بدمینتون خانم جواد داوری مسابقات را بر عهده گرفت و دانشجویان بعد از
قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند و پس از برگزاری مسابقه نتایج ذیل حاصل گردید.
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مقام

اسامی برندگان

رشته

اول

نسرین شاه بیگی

چندرسانه ای

دوم

مهسا رهنما

هنر اسالمی

سوم

عرب شاهی

چندرسانه ای

 )6-2پرتاب شوت بسکتبال
به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

جشنواره ورزش های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
زمان برگزاری :پنج شنبه 5326/2/56
محل برگزاری :سالن ورزشی
نحوه برگزاری:
در این دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه  ،ساعت  52برگزار شد .تعداد  22نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت
کردند .این مسابقه که به صورت انفرادی برگزار شد  .دانشجویان از مناطق مختلف اقدام به پرتاب شوت بسکتبال کردند و در آخر با جمع بندی امتیازها

نتایج ذیل حاصل گردید.
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مقام

اسامی برندگان

رشته

اول

نسرین شاه بیگی

چندرسانه ای

دوم

مهسا رهنما

هنر اسالمی

سوم

عرب شاهی

چندرسانه ای

 )6-3شطرنج
جشنواره ورزش های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز

زمان برگزاری :سه شنبه 5326/2/54
محل برگزاری :سالن ورزشی
نحوه برگزاری:

در این دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه  ،ساعت  52برگزار شد .تعداد  52نفر از دانشجویان در این مسابقه
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
نتایج ذیل حاصل گردید.
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مقام

اسامی برندگان

رشته

اول

الهه صیفی کار

ارشد فلز

دوم

مهدیه رنجبر

معماری

سوم

سحر اسعدی – شیرین کلیبر

-----

 )6-6والیبال
به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

جشنواره ورزش های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
زمان برگزاری :پنج شنبه 5326/2/56
محل برگزاری :سالن ورزشی
نحوه برگزاری:

در این دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه  ،ساعت  52برگزار شد .تعداد  35نفر از دانشجویان در این
مسابقه شرکت کردند .این مسابقه که به متشکل  2تیم برگزار شد تیم ها بعد از قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند و پس از برگزاری مسابقه
نتایج ذیل حاصل گردید.
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مقام

اسامی برندگان

اول

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

دوم

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

سوم

زهرا جبارپور -نیلوفر سلطان وش – هلیا پورباقریان – نوشین بنسلو – مهسا میرزایی – فرزانه احمدی

 )6-0هندبال
جشنواره ورزش های درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
زمان برگزاری :پنج شنبه 5326/2/25
محل برگزاری :سالن ورزشی
نحوه برگزاری:
در این دوره از مسابقات که به مناسبت روز دانشجو در سالن ورزشی دانشگاه  ،ساعت  52برگزار شد .تعداد  30نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت
کردند .این مسابقه که به صورت دوره ای برگزار شد دانشجویان با  4تیم به بازی پرداختند .بعد از قرعه کشی با هم به رقابت پرداختند و پس از برگزاری
مسابقه نتایج ذیل حاصل گردید.
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مقام

اسامی برندگان

اول

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

دوم

حمیده سلطانی – سارا کاظمی – زهرا احمدی – مهری صبور – زهرا آقاجانی – نجمه احمدزاده – هما یکروی

