بیالن کار وگزارش مصور
عملکرد

سال 9317
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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فعالیت های ورزشی کارمندان و
اعضای هیأت علمی
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عنوان برنامه:
میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی کارمندان ادارات استان آذربایجان شرقی

زمان 79/01/01 :لغایت 79/01/82
مکان :سالن ورزشی دانشگاه
نحوه اجرا:
مسابقات والیبال قهرمانی کارمندان ادارات استان آذربایجان شرقی به میزبانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و با همکاری هیأت های ورزش
های همگانی و هیأت والیبال استان با حضور  61تیم از تیم های منتخب ادارات دولتی برگزار گردید .این دوره از رقابت ها به روش دوره ای و در 4
گروه  4تیمی قرعه کشی و بصورت  2راند برنده از  3راند برگزار گردید .تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز در این رقابتها به شایستگی حضور
یافت و پس از کسب  3برد متوالی در مقابل تیمهای دانشگاه فنی و حرفه ای استان ،اداره کل کار و امور اجتماعی استان و فرودگاه تبریز به مرحله
یک چهارم راه یافت که در این مرحله با انجام بازی بسیار درخشان و تنها بر اثر بدشناسی در مقابل تیم یکدست و پرقدرت نیروی انتظامی با
شکست مواجه و از ادامه رقابتها حذف گردید.
در انتها تیمهای آموزش و پرورش استان ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.
اعضای تیم منتخب کارمندان دانشگاه به شرح ذیل بودند:
نام و نام خانوادگی
صابر هوشیار
سعید سلطانی
عباس عبادی
رسول شاهد
سعید گرامی
رحمان محمدی
یاسر حمزوی
کاظم قبادی
دکتر ایرج صدری
کاظم قبادی
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از بخش
تربیت بدنی دانشگاه
حراست دانشگاه
حراست دانشگاه
حراست دانشگاه
کارگاه صنایع
حراست دانشگاه
امور اداری دانشگاه
تربیت بدنی دانشگاه
تربیت بدنی دانشگاه
تربیت بدنی دانشگاه

سمت در تیم
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
مربی
سرپرست

مسابقات پرتاب دارت قهرمانی کارکنان دولت در استان آذربایجانشرقی

زمان :پنجشنبه مورخ  81دی ماه 0979
مکان :سالن ورزشی شهید پورشریفی تبریز

نحوه اجرا:
مسابقات پرتاب دارت از سری مسابقات قهرمانی کارکنان دولت در استان آذربایجانشرقی با حضور  88ورزشکار در بخش بانوان بانوان و آقایان
در مجموع از  22اداره کل استان حضور داشتند .تیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز در بخش آقایان با  4ورزشکار شرکت نمود و شرکت کننده گان در
بخش انفرادی و تیمی به رقابت پرداختند که پس از انجام مسابقات در مرحله گروهی همه نفرات به دور حذفی راه یافته و توانستند سه مرحله در
دورهای حذفی در مقابل حریفان به پیروزی دست یابند.
در مرحله یک هشتم در مقابل تیم بسیار منسجم فرودگاه قرار گرفته و علیرغم انجام رقابت بسیار نزدیک ،با باخت مقابل این حریف از دور رقابتها
خارج شدند.
نتایج تیمی به شرح ذیل می باشد:
مقام اول تیم امور مالیاتی استان با  22امتیاز
مقام دوم تیم دانشگاه علوم پزشکی تبریز با  16امتیاز
مقام سوم تیم فرودگاه با  61امتیاز
اعضای تیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز
نام بازیکن
منوچهر شکرگزار
علی دهقان
حسن جعفری
کاظم قبادی
مربی و سرپرست

|4

از بخش
دفتر ریاست دانشگاه
روابط عمومی دانشگاه
امور اداری دانشگاه
تربیت بدنی دانشگاه
تربیت بدنی دانشگاه

سمت در تیم
بازیکن
بازیکن
بازیکن
بازیکن
کاظم قبادی

مسابقات فوتسال قهرمانی کارکنان دولت در استان آذربایجانشرقی
زمان 2 :لغایت  81دی ماه 0979
مکان :سالن ورزشی قطران تبریز
نحوه اجرا:
مسابقات فوتسال از سری مسابقات قهرمانی کارکنان دولت در استان آذربایجانشرقی با حضور  26تیم از ادارات مختلف استان در  8گروه 3
تیمی قرعه کشی و بصورت گروهی انجام گردید .تیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز در این مسابقات حضور یافته و علیرغم انجام بازیهای هماهنگ و در
خور تحسین ،نتوانست از دور گروهی صعود نماید .حضور بازیکنان شایسته و مطرح کشور در قالب تیمهای ادارات مختلف از نکات برجسته این رقاتها
بود.
در انتهای مسابقات ،تیم های همیاری شهرداری تبریز ،اداره اطالعات و نیروی انتظامی استان توانستند رتبه های برتر را به خود اختصاص دهند.
اعضای تیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز
نام بازیکن
عبداهلل میرزائی
فرهاد آخوندی
سیامک صفاپور
یاسر شهبازی
مسعود باقرزاده کثیری
رسول شاهد
مهدی یاوری
مهدی فراموشی
امیر حمزه صفابخش
کاظم قبادی
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از بخش
گروه آموزشی فرش
دفتر ریاست دانشگاه
معاونت اداری مالی
امور اداری
گروه آموزشی مرمت آثار
حراست دانشگاه
کارگاه طراحی صنعتی
تربیت بدنی دانشگاه
تربیت بدنی دانشگاه
تربیت بدنی دانشگاه

سمت در تیم
بازیکن
بازیکن
بازیکن
بازیکن
بازیکن
بازیکن
بازیکن
بازیکن
مربی
سرپرست

عنوان برنامه:
میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی بانوان کارمند ادارات استان آذربایجان شرقی

زمان 79/01/6 :لغایت 79/01/01
مکان :سالن ورزشی دانشگاه
نحوه اجرا:
مسابقات والیبال قهرمانی کارمندان ادارات استان آذربایجان شرقی در بخش بانوان به میزبانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و با همکاری
هیأتهای ورزش های همگانی و هیأت والیبال استان با حضور  4تیم از تیم های منتخب ادارات دولتی برگزار گردید .این دوره از رقابت ها به روش
دوره ای بصورت  2راند برنده از  3راند برگزار گردید.
در انتهای مسابقات ،تیم های آموزش و پرورش استان ،اداره مالیات ،اداره کل ورزش و جوانان استان به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.
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