باسمه تعالی
گزارش عملکرد فعالیتهای ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خرداد ماه 95
ردیف

عنوان برنامه

مناسبت  /تاریخ برگزاری

توضیحات

1

اعزام تیم والیبال (بانوان )کارکنان

شرکت در اولین دوره المپیاد

در این دوره ازمسابقات تعداد  33تیم

دانشگاه به مسابقات کشوری و کسب

ورزشی کارکنان وزارت

از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر

مقام سوم

بهداشت  ،درمان و آموزش

کشور شرکت داشتند و تیم والیبال

پزشکی

بانوان دانشگاه مقام سوم را به خود

 1خرداد ماه در خزرآباد ساری

اختصاص دهد.

اعزام تیم دارت بانوان دانشگاه به

شرکت در اولین دوره المپیاد

تعداد تیمهای حاضر دراین دروه از

مسابقات کشوری و کسب مقام سوم

ورزشی کارکنان وزارت

مسابقات  31تیم بود که تیم دارت

بهداشت  ،درمان و آموزش

بانوان دانشکاه موفق به کسب مقام

پزشکی

سوم گردید.

2

 1خرداد ماه در خزرآباد
ساری
3

نصب و راه اندازی اولین میز بیلیارد در

بمناسبت هفته خوابگاهها

جهت پرنمودن اوقات فراغت

خوابگاه شهید دستغیب(ره)

خرداد ماه

دانشجویان خوابگاهی و نشاط روح و
جسم آنان

مستندات

4

برنامه کوه پیمایی هفتگی بانوان دانشگاه

5

بر اساس تقویم سالیانه گروه

جهت آمادگی هر چه بیشتر افراد

کوهنوردی بانوان
دوشنبه هر هفته ساعت
 17.30بعدازظهر برگزار
میگردد
اعزام تیم تنیس روی میز( بانوان)

شرکت در اولین دوره المپیاد

درمسابقات تنیس روی میز  34تیم و

کارکنان دانشگاه به مسابقات کشوری و

ورزشی کارکنان وزارت

 100ورزشکار از دانشگاههای علوم

کسب مقام دوم تیمی و عنوان نایب

بهداشت ،درمان و آموزش

پزشکی سراسر کشور حضور داشتند و

قهرمانی در انفرادی این دوره از

پزشکی

تیم بانوان کارکنان دانشگاه با

مسابقات

خردادماه در خزرآباد ساری

شایستگی عنوان نایب قهرمانی را

برگزاری سومین جشنواره ورزشی

گرامیداشت روز جوان و میالد

مسابقات در مجموعه ورزشی خوابگاه

دانشجویان خوابگاههای دانشجویی

حضرت علی اکبر (ع)

شهید دستغیب(ره) با همکاری رابطین

دانشگاه

خرداد ماه

و کارشناسان مدیریت تربیت بدنی

کسب نمود و در مسابقات انفرادی
خانم منیره فیضی مقام دوم مسابقات
را بخود اختصاص داد.

6

دانشگاه و شورای صنفی خوابگاه
برگزارگردید .

7

اعزام تیم آمادگی جسمانی بانوان

شرکت در اولین دوره المپیاد

دراین دوره از رقابتها تعداد 100

کارمند دانشگاه به مسابقات کشوری و

ورزشی کارکنان وزارت

ورزشکار حضور داشتند و خانم زهرا

کسب مقام دوم انفرادی

بهداشت  ،درمان و آموزش

بحری در انفرادی عنوان نایب قهرمانی

پزشکی

را کسب کرد.

خرداد ماه در خزر آباد
ساری
8

برگزاری مسابقه کشتی دورن دانشگاهی

براساس تقویم ورزشی

این مسابقات جهت شناختن چهره

پسران دانشجو

مسابقات درون دانشگاهی

های برتر در بین دانشجویان و انتخاب

دانشجویان

و اعزام به المپیاد ورزشی دانشجویان

خردادماه

دانشگاههای علوم پزشکی
سراسرکشورکه در تابستان  95در
اصفهان می باشد برگزار می گردد.

9

صعود مشترک گروه کوهنوردی بانوان

بمناسبت بزرگداشت یاد و

قله شاهو از رشته کوههای زاگرس در

دانشگاه و گروه پیازدول پاوه به قله

خاطره بنیانگذار جمهوری

استان کرمانشاه با ارتفاع  3390متر

شاهو

اسالمی ایران

غرب ایران واقع شده است.

 13خردادماه

10

11

برگزاری مسابقه پاورلیفتینگ (پرس

بمناسبت والدت حضرت قائم

تعداد کثیری از دانشجویان

قدرتی ) ویژه دانشجویان

(عج)

خوابگاههای مختلف دانشگاه در سالن

مسابقات درون دانشگاهی

بدنسازی خوابگاه شهید دستغیب(ره)

 4خردادماه 9

به رقابت پرداختند.

برگزاری کارگاه های مدیریت کیفیت در

جهت برپایی سیتم مدیریت

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

کیفیت در مدیریت تربیت

جهت دریافت گواهینامه
iso 9001-2015

بدنی
خرداد ماه

