
 

م وعمل ((   3195گزارش عملکرد سال   ))اقتصاد مقاومتی ،اقدا

 72/2/95 : اترخی شاجراي مصوبات كميته ورزش رد خصوص طرح ساعت سالمتی و نشاط و زنگ ورزصورتجلسه :عنوان

د  :شرح رویدا

شت شهرستان،اي لکشتم از مدرییت رتبيت بدنیكميته 72/2/95رد مورهخ  مدرییت آموزشی با مسئولیت معاون دانشجویی  ، نماینده شبکه بهدا

مجتمع رپدیس 
 گردید.  ربگزارفرهنگی رد سالن جلسات معاونت دانشجویی فرهنگی 

تشکیل جلسه
گانی، ربانهم هدف از  ف وزارت متبوع رد خصوص فراگیر شدن ورزش هم اهي ورزشی رد دااگشنه و رزیي و اجراي طرحتحقق اهدا

 بود. اهدادکشنه

ي جلسه جناب آاقي دکتر شیخیان معاونت محترم دانشجویی فرهنگی هک ریاست جلسه را رب عهده دادنتش، دستور کار جلسه را با محوری  ت فراگیر رد ابتدا

گانی ورزش و شدن رد دااگشنه قراعت نمودند و رد اداهم پیشنهاداتی توسط اعضاي جلسه اراهئ گردید  طرح ساعات سالمتی و نشاط و زنگ ورزش هم

 هک رد نهایت منجر هب مصوبات ذیل گردید.

ی و زنگ ورزش هب مدت یک ساعت اختصاص هب طرح ساعات سالمت  صبح  13/2اهي یکشنبه رههفته رد ساعت روز مقرر گردید هک -3

  اجرا شود. اهي زریبطاه و مجموهع، معاونتاه. و رد کلیه دادکشنهیابد

مجتمع مذکور ربانهم ،رد روز اول هک دمقرر گردی -7
 ،هیئت رئیسه دااگشنه محترم اعضايبا حضور  هب صورت نمادین امکلوند رپدیس آموزشی رد 

 ردبصبح از  13/2از ساعت  رويربانهم ایپده و ربگزار گرددحضور  مدریان، سررپستان و معاونین ،اعضاي محترم هیئت علمی



 

 انجام شود.ات جلوي دادکشنه زپشکی  ورودي دااگشنه

تشکیل و  تحت عنوان کاروان نشاط و سالمتزبرگی  راهپیمایی 72/2/95 رد مورهخمقرر گردید  -1
محترم مدریان، اعضاي  ،با حضور رپسنل 

 .ربگزار گرددهیئت علمی دااگشنه رد اطراف ردیاهچ کیو اعضاي  هیئت رئیسه، دانشجویان و

کاران اهدا گردد. کاروان نشاط و سالمت مقرر گردید هک رد انتهاي ربانهم -4  جوازیي هب قید قرهع هب ورزش

، اداره کل رتبي  -5 هم  منظورهب  ت بدنی، آموزش و رپورش و . . . .مقرر گردید هک از ادارات و ارگانهاي حامی ورزش نظیر شهرداري

 هب عمل آید. دعوت کاري 

 را امضا نمودند.  رد پایان جلسه اعضاي كميته، مصوبات جلسه

 

 


