بیالن کار وگزارش مصور
عملکرد

سال 9316
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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توسعه اماکن و تجهیزات
ورزش کارمندان و
اعضای هیأت علمی

|2

 )5-1میزبانی مسابقات بدمینتون کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های منطقه  3کشور

زمان :دو شنبه مورخ  11اردیبهشت 69
مکان :سالن ورزشی دانشگاه

نحوه اجرا:
مسابقات بدمینتون قهرمانی کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های منطقه  3کشور با حضور  7تیم از دانشگاه های تبریز ،صنعتی سهند،
شهید مدنی آذربایجان ،محقق اردبیلی ،علوم پایه زنجان ،مراغه و هنر اسالمی تبریز در  2گروه قرعه کشی گردید .تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی
تبریز در گروه الف این رقابت ها با تیم های شهید مدنی آذربایجان و علوم پایه زنجام هم گروه گردید که علیرغم ارائه بازی های در خور شایسته با
باخت مقابل حریفان از دور رقابت ها خارج گردید.
در این دوره از رقابت ها تیم دانشگاه تبریز مقام اول ،دانشگاه علوم پایه زنجان مقام دوم و تیم محقق اردبیلی به مقام سوم دست یافتند.
اعضای تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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-

صابر هوشیار

-

علیرضا پیران پور

-

رحمان محمدی

-

مقصود علیوند کامرانی (مربی)

-

کاظم قبادی (سرپرست)

 )5-2حضور در مسابقات کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های منطقه  3کشور
فوتسال ،والیبال

نحوه اجرا:
مسابقات ورزشی کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های منطقه  3کشور به صورت رفت و برگشت به میزبانی
دانشگاه ها برگزار خواهد شد ،که تیم های منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز با تمام توان و بر اساس برنامه ریزی مدون اداره
تربیت بدنی در این دوره از رقاتب ها حضور خواهد یافت .در اولین روزهای برگزاری این مسابقات تیم های فوتسال اعضای
هیأت علمی و والیبال کارکنان توانستند با نمایش قابل قبول در مقابل حریف پرقدرت خود به برتری قابل توجهی دست یابند.
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 )5-3میزبانی مسابقات طنابکشی قهرمانی کارمندان ادارات استان آذربایجان شرقی
گرامیداشت هفته دولت
زمان :سه شنبه مورخ  22شهریور ماه 69
مکان :سالن ورزشی دانشگاه
نحوه اجرا:
مسابقات طنابکشی قهرمانی کارمندان ادارات استان آذربایجان شرقی به میزبانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و با همکاری هیأت ورزش های
همگانی استان با حضور تیم های منتخب ادارات دولتی برگزار گردید .این دوره از رقابت ها به روش دوره ای و بصورت  2راند برنده از  3راند برگزار
گردید .پس از برگزاری مسابقات در مرحله گروهی و حذفی نتایج ذیل حاصل شد.
مقام اول :تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز
مقام دوم :تیم منتخب آموزش و پرورش استان
مقام سوم :تیم منتخب اداره کل ورزش و جوانان استان
اعضای تیم منتخب کارمندان دانشگاه به شرح ذیل بودند:
نام و نام خانوادگی

صابر هوشیار
سهراب جبارپور
سعید سلطانی
اسماعیل برزگر
رضا بابائی
اصغر خانی
عوض حسن پور
عباس عبادی
محمد هادی سپید بر
حسن جعفری
کاظم قبادی
دکتر مهدی فراموشی
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سمت در تیم

ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
ورزشکار
مربی
سرپرست

 )5-4مسابقات فوتبال گل کوچک کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
گرامیداشت هفته دولت
زمان 24 :شهریور لغایت  24مهر 69
مکان :سالن ورزشی دانشگاه
نحوه اجرا:
مسابقات فوتبال گل کوچک کارمندان واعضای هیأت علمی دانشگاه گرامی داشت یاد وخاطره شهدای دولت باحضور  8تیم در  2گروه قرعه
کشی گردید .دراین مسابقات که باشوروهیجان خاص یپیگیری شد ،پس از انجام این رقابتها دردورگروهی،تیمهای آموزش،دفترریاست ،حراست الف
ومعاونت اداری ومالی به مرحله نیمه نهایی راه یافتندکه پس ازانجام رقابتهای این مرحله نتایج ذیل حاصل گردید.
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 )5-5میزبانی المپیاد ورزش های همگانی در بخش طنابکشی و همکاری با هیأت ورزش های همگانی استان
زمان 9 :اسفند ماه 69
مکان :سالن ورزشی دانشگاه
نحوه اجرا:
مسابقات طنابکشی کارکنان ادارات تبریز با همکاری هیأت ورزش های همگانی استان و اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز و به میزبانی
دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور  6تیم از یگان ویژه نیروی انتظامی استان ،لشکر  22حمزه آذربایجان ،کارکنان فرودگاه تبریز ،اداره کل میراث
فرهنگی استان ،آموزش و پرورش استان ،اداره کل ورزش و جوانان استان ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز برگزار گردید .در این دوره از رقابتها تیم
منسجم و یکدست فرودگاه تبریزمقام اول و تیم های لشکر  22حمزه آذربایجان و یگان ویژه نیروی انتظامی به ترتیب مقام های دوم و سوم را به
خود اختصاص دادند.
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 )9ارزیابی ترکیب بدنی اندازه گیری آنتروپومتری و مشاوره سالمت دانشجویان
زمان :بهمن و اسفند 69
مکان :مرکز مشاوره دانشگاه (اتاق سنجش سالمتی سالن ورزشی دانشگاه)
نحوه اجرا:
همه دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید توسط اساتید دروس عمومی واحد های 2و 2مربوط خود در اتاق مشاوره با دستگاه آنالیز ترکیب بدن مورد
سنجش قرار گرفتند و از درصد چربی و اضافه وزن خود مطلع شدند ضمنا در این طرح قند خون ناشتا و فشار خون استراحتی نیز اندازه گیری شد.
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 )7تجهیز و راه اندازی رختکن مربیان ،کارکنان و اعضای هیأت علمی
و اجرای طرح نقاشی دیوار در داخل سالن ورزشی فوتسال

مکان :سالن ورزشی دانشگاه – اتاق زیمنس
نحوه اجرا:

با توجه به اینکه مجموعه سالن های ورزشی دانشگاه در بافت
قدیمی و میراث فرهنگی قرار گرفته و عمال امکان ساخت بخش
های مختلف میسر و مقدور نمی باشد ،لذا با امکانات موجود و
شرایط ساختاری مجموعه ورزشی ،بخشی از اتاق زیمنس که سابقا
اتاق برق کارخانه چرم سازی بوده و به عنوان یکی از قدیمی ترین
دستگاه های ژنراتور تولید برق در سطح کشور فعالیت داشته،
بصورت پارتیشن بدنی درآمده و جهت استفاده به عنوان رختکن در
اختیار مربیان ،کارکنان و اعضای هیأت علمی قرار گرفت.
همچنین دو طرح هنری ورزشی بزرگ کاشی شکسته و رنگ روغن
توسط دانشجویان سعید محمدی و مهدی کریمی غنچه در داخل
دیواره سالن ورزشی فوتسال اجرا گردید.
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