
پیش بینی مقدارواحدزمستان پاییز تابستان بهار منطقه دانشگاه ستاد

برآورد

تنظیم برنامه عملیاتی توسعه ورزش دانشگاه
PP

0%1100اقدام برنامه عملیاتی تنظیم گردید

 نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی توسعه ورزش و 

پیگیری میزان تحقق برنامه ها در دانشگاه رازی 

و دانشگاه های منطقه پنج ورزش کشور

PPPPPP

نظارت و پیگیری های الزم 

.صورت گرفت 
0%6100دانشگاه 

پیگیری ارتقای ساختار تشکیالتی مدیریت 

تربیت بدنی دانشگاه رازی
PPPPP0 0%150دانشگاه

پیگیری تکالیف و اجرای وظایف مدیریت تربیت 

بدنی دانشگاه های منطقه و پیش بینی میزان 

تحقق برنامه ها
PPPPPP

جلسات جهت پیگیری فعالیت 

  3تعداد )ها تشکیل گردید

 درصد 90و برنامه ها تا  (جلسه 

.تحقق پیدا کرد

1,000%4100جلسه

بازدید و نظارت بر عملکرد مدیریت تربیت بدنی 

و دریافت گزارش های عملکرد دانشگاه های 

منطقه پنج
PPPP

گزارش های الزم از همه 

دانشگاه های تابعه دریافت 

.گردید

3,000%6100دانشگاه 

تقدیر از برترین دانشگاه های منطقه پنج بر 

PPاساس ارزیابی عملکرد و اجرای برنامه  ها

از کلیه مدیران دانشگاه ها و 

کارشناسان از طریق لوح تقدیر 

.قدردانی گردید

5,000%290دانشگاه 

بودجه پیش 

بینی شده به 

ده هزار ریال

اهداف کمی زمانبندی اجرا گسترده فعالیت  عنوان ردیف 

برنامه

98عملکرد سال شرح مختصر فعالیت 
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1399جدول نمایه برنامه عملیاتی دانشگاه رازی در سال 
نظارت و ارزیابی  : عنوان برنامه 



پیش بینی مقدارواحدزمستان پاییز تابستان بهار منطقه دانشگاه ستاد

برآورد

پیگیری وارد کردن اطالعات مربوط به فعالیت 

های ورزشی دانشگاه ها در سامانه سجاد
PPPPPP

به طور کامل گزارش فعالیت ها 

0%6100دانشگاه در سامانه ثبت گردید

شرکت در کارگاه های مربوط به ورزش 

دانشجویی از طرف اداره کل تربیت بدنی وزارت 

...علوم و
PPPPPP 5,000%1100اقدام  گارگاه شرکت گردید2در

نظارت بر فعالیت های  انجمن های ورزشی و 

PPPPPPداوطلبی دانشجویی دانشگاه

پیگیری های الزم و انتخاب 

0%60100نفرانجمن ها صورت گرفت

بیان شرح وظایف مربیان کالس های فوق برنامه 

و پیگیری و نظارت بر آنها و ارزیابی مربیان و 

فعالیت های آنها
PPP

 جلسه در دو نیمسال 2تعداد 

.تحصیلی تشکیل گردید
3,000%2100جلسه 

عنوان ردیف 

برنامه

گسترده فعالیت شرح مختصر فعالیت 

1

بودجه پیش اهداف کمی 98عملکرد سال زمانبندی اجرا 

بینی شده به 

ده هزار ریال
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1399جدول نمایه برنامه عملیاتی دانشگاه رازی در سال 
نظارت و ارزیابی  : عنوان برنامه 



پیش بینی مقدارواحدزمستان پاییز تابستان بهار منطقه دانشگاه ستاد

برآورد

11رشته ورزشی

500نفر

11رشته ورزشی

80نفر 

18رشته ورزشی

180نفر

5رشته ورزشی

50نفر

6رشته ورزشی

80نفر

14دختران رشته ورزشی

14پسران رشته ورزشی

70,000%1100مراسمیک مراسم تجلیل برگزار گردیدPPPتجلیل از قهرمانان ورزشی 

2
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80%47,000

100%70,000 PP

 14فعال بودن کالس ها در 

رشته ورزشی در بخش دختران 

 رشته ورزشی در بخش 14و 

اعزام تیم های ورزشی به مسابقات بین مناطق و 

(در صورت برگزاری  )قهرمانی کشور 
PPاعزام یک رشته ورزشی

P

PPP

بودجه پیش اهداف کمی 

بینی شده به 

ده هزار ریال

98عملکرد سال 

70%12,000

برگزاری کالس های فوق برنامه جهت آمادگی تیم 

های ورزشی دانشگاه به منظور اعزام به مسابقات در 

سطوح مختلف

PP

برگزاری و اعزام مسابقات همگانی در 

 رشته ورزشی ، برگزاری و اعزام 12

 4مسابقات کسب سهمیه منطقه در

 نفر300رشته ورزشی با مشارکت 

برگزاری و میزبانی بعضی از مسابقات ورزشی در 

والیبال، ووشو، شنا،  )سطح منطقه در بخش  پسران 

هندبال، ووشو، ) و دختران (قایقرانی، فوتسال 

(تیراندازی، شنا، قایقرانی، فوتسال 

PP

عنوان ردیف 

برنامه

زمانبندی اجرا گسترده فعالیت شرح مختصر فعالیت 

 5اعزام تیم های ورزشی به مسابقات منطقه ای در 

والیبال، ووشو، شنا، قایقرانی،  )رشته ورزشی پسران 

هندبال، ووشو، )  رشته ورزشی دختران6و  (فوتسال 

(تیراندازی، شنا، قایقرانی، فوتسال 

P

اعزام تیم های ورزشی دانشگاه به مسابقات 

المپیاد دانشجویان سراسر کشور
P

برگزاری مسابقات و اعزام تیم های ورزشی 

دانشگاه به مسابقات استانی

84,000

P

PP

 تیم ورزشی با 20اعزام 

  نفر186مشارکت 

هر دو سال یک بار برگزار می 

.گردد
100%200,000

1399جدول نمایه برنامه عملیاتی دانشگاه رازی در سال 
توسعه ورزش قهرمانی : عنوان برنامه 

100%64,000

P

 رشته ورزشی  با 20برگزاری 

 نفر860مشارکت 
100%



پیش بینی مقدارواحدزمستان پاییز تابستان بهار منطقه دانشگاه ستاد

برآورد
پیگیری و برگزاری کلیه فعالیت های ورزشی فوق 

برنامه ای در ساعات و روزهای مختلف درسالن ها و  

محیط خوابگاه های دانشجویی و استقرار مربیان

PPPP رشته ورزشی 14برگزاری در 

 رشته ورزشی 14دختران و 

پسران

در بخش %28100رشته

قهرمانی 

محاسبه شده

6رشته 

200نفر 
8رشته 

400نفر 

15رشته 

720نفر 

8رشته 

360نفر 

1رشته 

200نفر 

فعال نمودن سالن های ورزشی در روز های پایان 

در رشته های   (پنج شنبه ها و جمعه ها  )هفته 

مورد عالقه دانشجویان

PPPP 8,000%6100رشته  رشته ورزشی4برگزاری در

25,000 جشنواره ورزشی بهاره  3

عنوان ردیف 

برنامه

گسترده فعالیت شرح مختصر فعالیت 

1399جدول نمایه برنامه عملیاتی دانشگاه رازی در سال 

توسعه ورزش همگانی    : عنوان برنامه 

P100%

PP100%مسابقات ورزشی جام رمضان 

مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف در 

طول سال

PPPP0

 نفر210تعداد شرکت کننده 

100%

مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته 

خوابگاه ها

P100%

PP

P100%مسابقات فوتبال از خلیج فارس تا فتح خرمشهر 

15,000

بودجه پیش اهداف کمی 98عملکرد سال زمانبندی اجرا 

بینی شده به 

ده هزار ریال
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10,000

 11برگزاری در بخش پسران 

 رشته با 12رشته و دختران 

10,000 نفر781مشارکت 

 رشته ورزشی با 8برگزاری در 

 نفر224مشارکت 

10,000



پیش بینی مقدارواحدزمستان پاییز تابستان بهار منطقه دانشگاه ستاد

برآورد
10رشته 

600نفر 

20رشته 

1500نفر 

6رشته 

360نفر 

4رشته 

240نفر 

6رشته 

360نفر 

3

PP مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی

عنوان 

برنامه

شرح مختصر فعالیت 

15,000

P100% 0

مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت دهه 

مبارک فجر

PP

PP100%جشنواره ورزشی پاییزه   رشته ورزشی با 16برگزاری در 

 نفر718مشارکت

10,000

100% PPجشنواره ورزشی زمستانه 

100%

Pجشنواره ورزش های بومی محلی 

015,000

اهداف کمی زمانبندی اجرا گسترده فعالیت ردیف 
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1399جدول نمایه برنامه عملیاتی دانشگاه رازی در سال 
توسعه ورزش همگانی    : عنوان برنامه 

بودجه پیش 98عملکرد سال 

بینی شده به 

ده هزار ریال
 رشته ورزشی با 4برگزاری در 

 نفر200مشارکت 

40,000

010,000

100%



مقدارواحدزمستان پاییز تابستان بهار منطقه دانشگاه ستاد

پیش بینی 

برآورد

پیگیری به روز رسانی نرم افزار ارزیابی تندرستی و 

مشاوره ورزشی
PPPPP 98به روزرسانی مربوط به سال 

انجام گرفت
0%1100اقدام  ارائه یک سری راهکارهایی جهت اطالع رسانی و 

تبلیغات الزم برای پیشبرد برنامه های مرکز ارزیابی 
PPPP 3,000%1100اقدام .صورت گرفت... اطالع رسانی و

برنامه ریزی و تعیین روزهای فعالیت مرکز

PPPPP

دو روز در هفته مربوط به خانم ها و دو روز 

در هفته مربوطه به پسران اختصاص داده 

و روزهای چهارشنبه مربوط به ارائه .شد 

مشاوره های ورزشی توسط اعضای هیات 

علمی دانشگاه تعیین گردید

%1100اقدام 

 15.000           

 مربوط به حق

 الزحمه پرسنل

مرکز

پیگیری فعالیت های  مراکز تندرستی و مشاوره 

ورزشی دانشگاه های منطقه پنج و ارائه گزارشات

PPPP دانشگاه به مرکز مشاوره 6تعداد 

ورزشی مجهز می باشند

%6100دانشگاه 
0

تجهیز و خرید وسایل و کیت های الزم جهت 

PPPپیشبرد اهداف مرکز

با توجه به تست های ارزیابی وسایل و 

10,000%1100اقدام تجهیزات الزم خریداری گردید

انجام تست های مربوط به ارزیابی تندرستی و مشاوره 

ورزشی جهت دانشجویان و کارکنان و اعضای هیات علمی
PPPP

 نفر631انجام کرفت تعداد 
0%70090نفر

مشاوره حرکات اصالحی  )ارائه مشاوره های ورزشی 

PPPPبه مراجعه کنندگان (...و تغذیه ای و 

 چهارشنبه هر هفته با حضور اعضای 

هیات علمی برای مشاوره به مراجعه 

کنندگان فعال بود

5,000%90روز در هفته

30,000%190اقدام PP0کف پوش و پارتیشن بندی مرکز 

کارگاه های حرکات  )اجرای کارگاه های آموزشی 

(...اصالحی، تغذیه و 

PPP 5,000%4100کارگاه  کارگاه برگزار گردید2تعداد

برگزاری دوره ها آموزشی جهت اصالح ناهنجاری های 

اسکلتی قامتی و ترکیبات بدنی در بین افرادی که دارای 

.هستند... ناهنجاری و

PPPP 6 دوره هر دوره به مدت 4تعداد 

جلسه ضمن ارائه مشاوره های ورزشی 

برگزار گردید

5,000%890دوره

زمانبندی اجرا 

98عملکرد سال 

بودجه پیش اهداف کمی 

بینی شده به ده 

هزار ریال
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عنوان 

برنامه
شرح مختصر فعالیت 

گسترده فعالیت 
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1399جدول نمایه برنامه عملیاتی دانشگاه رازی در سال 
توسعه مراکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی     : عنوان برنامه 
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آموزش و پژوهش       : عنوان برنامه 

پیش بینی مقدارواحدزمستانپاییزتابستانبهارمنطقهدانشگاهستاد

برآورد
برگزاری دوره های مربیگری در رشته های مختلف 

ورزشی در بخش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ، 

مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های 

منطقه پنج

PPPP 2,000%490دوره  دوره3برگزاری

برگزاری دوره های داوری در رشته های مختلف 

ورزشی در بخش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ، 

مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های 

منطقه پنج

PPPP0 2,000%290دوره

برگزاری کارگاه های آموزشی حرکات اصالحی در 

خصوص ناهنجاری های اسکلتی قامتی در قالب 
PPPP 2,000%2100کارگاه  کارگاه2برگزاری

برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص ارزیابی 

ترکیبات بدنی در قالب برنامه های مرکز ارزیابی 

تندرستی و مشاوره ورزشی
PPPP 2,000%2100کارگاه  کارگاه1برگزاری

برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص مدیریت 

اعزام تیم های ورزشی و آسیب شناسی برگزاری 

مسابقات ورزشی در سطوح مختلف جهت مدیران و 

کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های منطقه پنج

PP 2,000%2100کارگاه  کارگاه2برگزاری

شرح مختصر فعالیت عنوان برنامه ردیف 

بودجه پیش اهداف کمی 98عملکرد سال زمانبندی اجرا گسترده فعالیت 

بینی شده به 

ده هزار ریال
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1399جدول نمایه برنامه عملیاتی دانشگاه رازی در سال 



پیش بینی مقدارواحدزمستانپاییزتابستانبهارمنطقهدانشگاهستاد

برآورد

نصب اسکوربرد وحلقه بسکتبال متحرک در سالن 

دانشکده منابع طبیعی  پردیس کشاورزی
PPP85,000%1100اقدام.اسکوربرد سالن شاهد نصب گردید

تاتامی جهت سالن زورخانه وسالن تی اریکس وسالن 

دارت
P010,000%190اقدام

 ،دانشکده علوم 1دیوار پوش سالن ورزشی شماره 

اجتماعی وسالن فجر
P

دیوار پوش مربوط به سه سالن 

ورزشی انجام گرفت
75,000%190اقدام

35,000%1100اقدامPنصب تابلو سردرب سالن کشاورزی ومنابع طبیعی

نصب تابلو سردرب سالن ورزشی دانشکده علوم 

اجتماعی
P3,500%1100اقدام

سیستم صوتی با تجهیرات کامل جهت سالن چند 

.منظوره شاهد
P020,000%190اقدام

PP(...توپ ،تور و)وسایل ورزشی مصرفی 

وسایل کالس های فوق برنامه و 

مسابقات خریداری شد
50,000%1100اقدام

30,000%1100اقدامتعمیرات و تجهیزات الزم فراهم شدPتعمیرات و تجهیزات مورد نیاز استخر دانشگاه

تعمیرات سیستم سرمایشی و روشنایی سالن فجر 

همراه با نقاشی فضای داخلی سالن فوق
P020,000%1100اقدام

 واقع در 1تعویض ویا تعمیر  پارکت سالن شماره 

حوزه معاونت دانشجویی
P0850,000%180اقدام

تعمیر ونقاشی راه روها وسالن کشتی دانشکده علوم 

اجتماعی
P05,000%190اقدام
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1399جدول نمایه برنامه عملیاتی دانشگاه رازی در سال 
توسعه فضاهای ورزشی      :  عنوان برنامه 

6

نصب سر درب سه سالن ورزشی 

انجام گرفت

ردیف 
عنوان 

برنامه
شرح مختصر فعالیت 

بودجه پیش اهداف کمی 98عملکرد سال زمانبندی اجرا گسترده فعالیت 

بینی شده به 

ده هزار ریال


