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سال 9317
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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مسابقات قهرمانی کشور ،قهرمانی
دانشگاه های منطقه
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چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
دانشگاه شیراز
چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان وزارت علوم و دانشگاه های وابسته از اواسط تیرماه  17تا اواسط مرداد  17با حضور بیش از
 3033دانشجو و کادر همراه و بیش از  973دانشگاه در یازده رشته در دوبخش خواهران و برادران در دانشگاه شیراز برگزار شد.

این دوره از رقابتها بدلیل مجوز حضور دانشجویان ملی پوش و دانشجویان رشته تربیت بدنی از یکطرف و دانشجویان
دانشگاه های وابسته مثل علمی کاربردی ،فنی حرفه ای ،غیرانتفاعی و  ...از طرف دیگر باعث گردید مسابقات بسیار سطح باال
برگزار شو د بطوری که رقابت برای دانشجویان عادی بسیار دشوار بود .در این رقابتها هرچند دانشگاه هنر اسالمی پس از طی
مسابقات منطقه ای موفق شده بود  5سهمیه کسب نماید ولی یک سهمیه تکواندو بانوان بدلیل عدم تمرین و آمادگی الزم
دانشجو اعزام نشد و با فقط  4دانشجو در رشته های شنا،تکواندو و دو ومیدانی حضور پیدا کرد .در این مسابقات خانم ویرا
رنجبر در  55متر قورباغه توانست از بین حدود  55ورزشکار به فینال رقابت ها یعنی  8نفر برتر راه پیدا کند که در نهایت
هفتم شد .و آقای جواد مراد نژاد در ماده پرتاب نیزه دو ومیدانی از بین  88ورزشکار به فینال راه پیدا کرده و در نهایت با
رکورد بسیار خوب ششم شد(نتیجه آن در سایت رقابتها آمده است که پیوست گردیده است)  .البته اگر سطح مسابقات صرفا
دانشجویی می بود حتما این رکورد توام با مدال می شد.
در نهایت دانشگاه هنر با این امتیازات در بین حدود 075دانشگاه شرکت کننده در مقام  48و باالتر از دانشگاه هایی مثل
دانشگاه سهند ،مراغه دانشگاه هنر تهران قرار بگیرد و تنها چند پله پایین تر از دانشگاه شهید مدنی باشد.
الزم به ذکر است در رده بندی نهایی دانشگاه تهران ،دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه فردوسی مشهد به مقام های اول تا
سوم نایل شدند.
از همراهی و پشتیبانی مجموعه دانشگاه هیات رییسه محترم ،ریاست محترم دانشگاه ،معاون دانشجویی فرهنگی و معاونت اداری مالی نهایت
قدردانی را دارم.
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رده بندی نهایی دومیدانی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

رتبه نهائی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور

اسامی شرکت کننده گان دانشگاه هنر اسالمی تبریز در المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور
دانشجویان

مربی

سرپرست

دومیدانی(پسران)

جواد مرادنژاد

دکتر مهدی فراموشی

دکتر مهدی فراموشی

تکواندو(پسران)

علیرضا کوچک

محمد صادق فریمانی

دکتر مهدی فراموشی

خانم دخانچی

خانم مریم بیگ باباپور

شنا(خواهران)
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ویرا رنجبر
نسرین شاه علی بیگی

مسابقات نجات غریق قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاههای سراسر کشور

زمان 3 :لغایت  5بهمن ماه 7331
مکان :دانشگاه خوارزمی

نحوه اجرا:
اولین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاههای سراسر کشور با حضور  25ورزشکار از  31دانشگاه
کشور در استخر زیابی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید .در این دوره از رقابت ها که به اذعان مسئولین امر از سطح کیفی بسیار
باالئی برخوردار بود و قضاوت این مسابقات بر عهده کمیته داوران فدراسیون نجات غریق بود ،برگزار گردید .تیم منتخب
دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز با ترکیب کامل در این دوره از رقابتها حضور یافت و توانست رقابتهای قابل قبولی به
اجرا بگذارد .در نتیجه تیمی دانشگاههای صنعتی شریف ،خوارزمی و سیستان و بلوچستان توانستند به رتبه های اول تا سوم
مسابقات دست یابند.
اعضای تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز
ردیف
3
5
1
4
2

|5

نام و نام خانوادگی
فردین ناصری
محمد کارگر
هادی رمضانی
متین گلشنیان
کاظم قبادی

شماره دانشجوئی
62355559
62355935
62353155
61355332
*****

رشته تحصیلی
مرمت آثار
چندرسانه ای
طراحی صنعتی
معماری
*****

سمت
بازیکن
بازیکن
بازیکن
بازیکن
مربی  -سرپرست

