سرفصل فعالیت های تربیت بدنی دانشگاه مذاهب اسالمی
ردیف
1

عنوان
تجهیز باشگاه بدنسازی

توضیحات
زیر زمین ساختمان شهید سعید


مرکز مشاوره ورزشی

2

ایجاد و توسعه پایگاه سالمت



تشکیالت برنامه ریزی و هدایت ورزش
دانشجویی

3

تشکیل انجمن تربیت بدنی و ورزش
دانشجویی



بدنه دانشجویی تربیت بدنی و بازوی اجرایی
دانشگاه در این حوزه

4

تدوین آیین نامه های مربوط به
فعالیتهای ورزشی






آیین نامه تشکیالتی انجمن
آیین نامه اردوها
آیین نامه مسابقات
آیین نامه انضباطی

5

ارائه طرح و اجرای اردو های چند
منظوره

6

ویژه برنامه های مناسبتی

7

نصب تابلوهای راهنمای ورزشی

8

برگزاری مسابقه دوی همگانی

تاریخ
 1382تا 1394
 1384تا 1394

 1385تا 1394

1386

 آیین نامه تبلیغات و اطالع رسانی
 آیین نامه جوایز و احکام
با استفاده از امکانات رایگان شهری در پارک سرخه حصار
گلفوتیوادو:
 گلگشت





فوتبال
تیراندازی
والیبال
دوچرخه سواری



مسابقات هفته وحدت
(فوتسال و آمادگی جسمانی)



مسابقات هفته خوابگاه ها
(فوتبالدستی و دارت و مچ اندازی)

 هفته ترب یت بدنی(فروش ویژه البسه ورزشی و
بامدد نشاط(ورزش صبحگاهی با مرشد و صرف
صبحانه) و اردوی تفریحی(پارک آبی یا پینتبال))

 1388تا 1390

 1384تا 1394



روز خودسازی و تعهد  -سالروز در گذشت
جهان پهلوان تختی(اهداء غذای دانشجویان به
موسسه خیریه – کمک نقدی به موسسه
نگهداری از کودکان به صورت چندبار در سال
– تشکیل حلقه جوانمردان(باستانیکاران
دانشگاه)



طراحی و چاپ و آماده سازی تابلوهایی با
مضمون نرمشهای روزانه جهت نصب در محوطه
های خوابگاهی

1387



مسیر :اتوبان خلیج فارس – به مقصد حرم امام
(ره) – با شرکت  6دانشگاه اسالمی استان
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9

10

تهران
 اختتامیه در حرم امام با مراسم ویژه
با شرکت چهار دانشگاه اسالمی تهران
( تشکیل چارت کامل برگزاری یک رویداد ورزشی با
برگزاری مسابقه چهار جانبه فوتسال
استفاده از پتانسیل بسیج و هالل احمر و انجمن تربیت
بدنی)
در پی شرکت در کارگاه این رشته در وزارت علوم و به
برگزاریمسابقه
شکل سازگار شده با حال و هوای جبهه در شهرک
( Orientiringجهت یابی)
سینمایی دفاع مقدس

11

آموزش شنا

12

فروش بلیت استخر

13

پازل توسعه ورزش دانشگاه

14

فعالیت های فرهنگی و نشر

15

برگزاری اردوها و جشنواره ها

سالیانه و با عقد قرارداد با هیئت شنای تهران – با یارانه
دانشگاه
نیم بهاء و همیشگی


عضویت و فعالیت در اتحادیه ورزشی دانشگاه
های وابسته
ساخت و تجهیز سالن ورزشی پردیس
خوابگاهی دانشگاه
تدوین تقویم مشترک ورزشی برای شعب
چهارگانه



توسعه ورزش و سالمت کارکنان و
خانوادهایشان




عضو هیئت تحریریه و مسئول سرویس ورزشی مجله
همراز(نشریه اداره کل امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مذاهب اسالمی دارای رتبه در جشنواره نشریات
دانشجویی)


ایجاد غرفه ورزشی در جشنهای فارغ التحصیلی




برگزاری اردوهای نوروزی دانشجویان خارجی
عضو کمیته برگزاری برنامه های هفته خوابگاه
ها

1389

1390
1392- 1391 – 1390
 1385تا 1394

 1386تا 1390

 1386تا 1394

