بیالن کار وگزارش مصور
عملکرد

سال 9317
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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جشنواره ورزشی زمستانه
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فرمگزارشفعالیتهاوبرنامههايمسابقات درون دانشگاهی
دانشجویان پسر(برنامهها)–9317
زمستان 
دانشگاه :دانشگاه هنر اسالمی تبریز

تعداد دانشجویانشرکتکننده870 :

تعداد دانشجویان دانشگاه0011:
جمعیتتحتپوشش(نفر)

ردیف

رشتههايبرگزاري

1

فوتسال

401

2

والیبال

53

***

3

بدمینتون

82

***

82

4

بازی های رایانه ای

28

***

28

5

فوتسال کارمندان و اعضای

58

***

هیأت علمی

6

بدمینتون کارمندان و

مکان

پسران

دختران

مجموع

***

401

سالن ورزشی

53

سالن ورزشی
سالن ورزشی
سالن ورزشی

42

اعضای هیأت علمی

58

***

42

سالن ورزشی

سالن ورزشی

7

کارگاه آموزشی دارت

50

40

10

سالن دارت دانشگاه

8

والیبال

53

***

53

سالن ورزشی

9
11
582

امضاءمدیرتربیتبدنی
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40

572

امضاءمعاوندانشجویی و فرهنگی دانشگاه

مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
فوتسال
زمان 1 :دی لغایت  42دی ماه 1931
مکان :سالن ورزشی دانشگاه
نحوه اجرا:
مسابقات فوتسال از سری مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه با حضور  401ورزشکار در قالب  41تیم از
دانش کده های مختلف دانشگاه در محل سالن ورزشی برگزارگردید .این مسابقات که با قضاوت داوران لیگ برتی معرفی شده از
هیأت فوتبال و با حضور پزشکیار هیأت پزشکی ورزشی استان بصورت گروهی و در  1جدول برگزار گردید .پس از برگزاری دور
مقدماتی تیمهای راه یافته به مرحله یک چهارم بصورت ضربدری به رقابت پرداخته و سپس مسابقات در مراحل نیمه نهایی و
نهایی ادامه یافت .پس از انجام مسابقات رده بندی و فینال نتایج ذیل حاصل گردید.
الزم بذکر است گزارش برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و فوتسال دانشجویان در سایت اطالع رسانیو تربیت بدنی وزارت
علوم نمایه شده است.
مقام
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نام تیم

مقام اول

دانشکده معماری و شهرسازی
سینا مشتاقی ،علی امامعلی پور ،بردیا مروی ،امیر حسین علی محمدی ،علی
محرابی ،علی محمدزاده ،طاها حسینی ،سیدامین حسینی

مقام دوم

دانشکده چند رسانه ای
فاروق قاسم پور ،مسعود محمد نژاد ،اکبر منوچهری ،کامران حاجی زاده ،علیرضا
چائی ،فراز محسنی ،امیر مهدی همتی ،میثم مردانی

مقام سوم

تیم آرتاز دانشکده فرش
هادی صادقی ،امیر محمد اکبری ،علی بخشی ،یونس آقایان ،سیدامیرحسین
میرمعینی ،امیر حسین حسین پور ،محمد یوسفی
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مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
بدمینتون

زمان 5 :دی لغایت  12دی ماه 1931
مکان :سالن ورزشی دانشگاه

نحوه اجرا:
مسابقات بدمینتون از سری مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه با حضور  82بدمینتون باز در محل سالن ورزشی
دانشگاه به سرداو ری آقای کامرانی و با کمک اعضای نهضت داوطلبی بصورت جدول دو حذفی طراحی و اجرا گردید و در
نهایت نتایج ذیل حاصل گردید.
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مقام

نام و نام خانوادگی

امتیاز

مقام اول

جواد مراد نژاد

کارشناسی ارشد رنگرزی فرش 59

مقام دوم

محسن خلیل نژاد

طراحی صنعتی

مقام سوم

امیر ملکی

فرش

مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
بازیهای رایانه ای ()PES

زمان 93 :دی لغایت  5اسفند ماه 1931
مکان :سالن ورزشی دانشگاه

نحوه اجرا:
مسابقات بازیهای رایانه ای ( )PESاز سری مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه با حضور  28نفر از دانشجویان
پسر دانشگاه در محل سالن ورزشی دانشگاه با مساعدت دانشکده چندرسانه ای و به همت اعضای نهضت داوطلبی بصورت
جدول یک حذفی طراحی و اجرا گردید .در این دور از رقابتها که با استقبال بسیار زیاد دانشجویان مواجه گردید شرکت کننده
گان د ر دو تایم ده دقیقه ای به رقابت پرداخته و پس از انجام مسابقات در مراحل مختلف نتایج ذیل حاصل گردید.
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مقام

نام و نام خانوادگی

امتیاز

مقام اول

مسعود محمد نژاد

چند رسانه ای 59

مقام دوم

فاروق قاسم پور

هنر اسالمی 59

مقام سوم

علی ابراهیم زاده

مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز
گرامیداشت هفته تربیت بدنی
زمان 42 :دی لغایت  13بهمن ماه 1931
مکان :سالن ورزشی دانشگاه

نحوه اجرا:
مسابقه والیبال دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسالمی تبریز گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور  19نفر از
دانشجویان پسر در قالب  9تیم ورزشی برگزار گردید .در این رقایت ها که بصورت جدول دوره ای و با قضاوت آقای دکتر
صدری از داوران بنام هیأت والیبال استان برگزار گردید ،پس از انجام تعداد  40مسابقه نتایج ذیل حاصل گردید.

مقام

نام تیم  /اسامی بازیکنان

مقام اول

طراحی صنعتی
علی رجبی ،علی توانگر ،اویس آهنگر ،اصغر مختاری ،سیدعلی اشرافی ،محمد رضا عباسی ،عارف عزیزپور

مقام دوم

هنرهای اسالمی
حسین موئی زاده ،پویا محمدی ،یاشار تفاقی ،محمدرضاعبدالرحمانی ،ماهان رنجبر ،میالد شایسته

مقام سوم

فرش
علی محمد پور ،مهدی اژدری ،امین حسن بیگلو ،میالد اسماعیلی ،وحید فتاحی ،حامد یعقوب زاده
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کارگاه آموزشی پرتاب دارت

زمان 3 :اسفند ماه 1931
مکان :سالن پرتاب دارت دانشگاه هنر اسالمی تبریز

نحوه اجرا:
به همت تربیت بدنی دانشگاه و با همکاری انجمن دارت استان ،اولین دوره آموزشی این رشته مفرح و جذاب با حضور 10
نفر برگزار گردید .در این دوره آموزشی  2ساعته که با تدریس آقای دهقان نژاد مربی اسبق تیم ملی و با حضور مسئولین انجمن
دارت استان و مسئولین دانشگاه هنر اسالمی تبریز برگزار گردید ،شرکت کننده گان با فنون پرتاب دارت ،نحوه استایل و قوانین
و مقررات آموزشی و داوری این رشته آشنا شدند .الزم بذکر است که این کالس در دو بخش تئوری و عملی در محل سالن
تمرین دارت دانشگاه هنر اسالمی تبریز که در همین روز افتتاح شد ،برگزار گردید.
دکتر فراموشی مدیر تربیت بدنی دانشگاه در آئین افتتاح این کالس آموزشی ،ضمن تشکر از همکاری صمیمانه انجمن دارت
استان ،بر لزوم اجرای برنامه های مشترک در راستای هم افزایی و توسعه این رشته ورزشی تأکید فرمودند.
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مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز

زمان 5 :اسفند ماه 1931
مکان :سالن آمفی تئاتر بعثت

نحوه اجرا:
مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز با هدف ایجاد یک فضای شاد و مفرح و اهدای
احکام قهرمانی و جوائز نقدی نفرات برتر مسابقات درو ندانشگاهی و ورزش های همگانی و همچنین تجلیل از مربیان،
ورزشکاران و داوران اخالق مدار با حضور ریاست محترم دانشگاه ،معاون محترم دانشجوئی و فرهنگی جناب آقای دکتر فارغ و
جمعی از مسئولین استانی و دانشگاهی برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور معاون محترم فرهنگی ،و اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد ،از خانواده دو شهید
مدافع حرم ،شهیدان حاج اسماعیل ذاکر و شهید نومی گلزار تجلیل گردید.
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ،ورزشی از جمله اجرای مرشد خوانی و حرکات نمایشی توسط دوچرخه سواران منتخب
استان ،از دیگر برنامه های اجرا شده در این مراسم بود .آقای دکتر فراموشی مدیر تربیت بدنی دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از
برن امه های اجرا شده و حضور فعال دانشجویان در فعالیت های ورزشی دانشگاه ،تشکیل تیمهای منتخب ورزشی و میزبانی و
اعزام به رویدادهای منطقه ای و ملی را از برنامه های سال آتی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه عنوان نمودند .در انتهای مراسم از
مربیان ،اعضای نهضت داوطلبی و ورزشکاران مدال آور با اهدای حکم قهرمانی و جوائز نقدی تجلیل به عمل آمد.
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