
1398پاييزه  همگاني ورزشهاي جشنوارهموضوع:   

  

برنامه نام هفته تربيت بدني  

برنامه هدف ايجاد شور و نشاط و تعامل اجتماعي  بين دانشجويان  

برنامه نوع كوه روي  

افسانه رضايي -مهتاب منصوري اجرايي عوامل   

نفر 60 كنندگان شركت تعداد   

18/7/98  تاريخ 
 مکان كوه گردو ) كوه سرخه(

ثبت نام در هفته گذشته انجام و با  برگزار شده ، به همراه صبحانه  12الي  30/7اين برنامه از ساعت 

 هماهنگي انجام شده سرويس اياب و ذهاب  با مربي و سرپرست برنامه اجرا شد.

برنامه  شرح  

 

 

  

 

 

  
  



برنامه نام هفته تربيت بدني  

برنامه نوع طناب زني  

پروين نبي پور -نرگس موسوي اجرايي عوامل   

كنندگان شركت تعداد 30  

18/7/98  تاريخ 

 مکان محوطه خوابگاه الزهراء

برتر نفرات   

نفر از دانشجويان با  30با حضور با ثبت نام دانشجويان كل خوابگاهها اين مسابقه 

اهداگرديد.در نظر گرفتن تايم نفرات برتر انتخاب و در پايان جوايز   

برنامه شرح  

  

 

 

برنامه نام هفته تربيت بدني  

برنامه نوع ورزش صبحگاهي  

اجرايي عوامل خانم منصوري  

كنندگان شركت تعداد 38  

1/8/98  تاريخ 

 مکان زمين چمن مجموعه ورزشي الزهراء

م و كاركنان خان طي ثبت نام اوليه و اطالع رساني هاي انجام شده ، اين برنامه جهت دانشجويان دختر

ام شد. انج و دويدن آهسته دور پيست دانشگاه با حضور مربي ايروبيك حركات ورزش و نرمش صبحگاهي

از شركت كننده گان به صرف صبحانه پذيرايي شد.ودر پايان برنامه   

برنامه شرح  

  

  

  



 

 

برنامه نام   

برنامه نوع طناب كشي  

اجرايي عوامل مهتاب منصوري  

نفر30 كنندگان شركت تعداد   

98آبان 13  تاريخ 

 مکان زمين چمن مجموعه ورزشي الزهراء

مسابقات جدول نوع دوره اي  

فاطمه عباسي -5فاطمه اوركي -4مينا فراهاني زرنوشه -3مهال كمال آبادي-2زهرا شعباني لو-1 برتر هاي تيم   

با وزن كشي  مسابقه طناب زني طي هفته هاي قبلي با ثبت نام دانشجويان و گروه بندي پنج نفره

نفره باهم رقابت كرده در نهايت به تيم برتر جوايز اهدا شد.  5گروه  6به صورت دوره اي در   

برنامه شرح  

 

 

 

 

 

 

 

  



برنامه نام هفته سالمت بانوان  

برنامه نوع پياده روي  

منصوري مهتاب اجرايي عوامل   

كنندگان شركت تعداد 65  

14/8/98  تاريخ 

 مکان محوطه پرديس دانشگاه

 ثبت نام ار دانشجويان و كاركنان خانم دانشگاه و هماهنگي جهت

باحضور  30/8اي  30/7سرويس اياب و ذهاب ، اين برنامه از ساعت 

شركت كنندگان به صورت پياده روي و طي كردن مسير هاي 

به  مشخصي و در نهايت كنار گلزار شهداي گمنام با صرف صبحانه

 پايان رسيد.

برنامه شرح  

 

 

 

 

 

 

 

  



برنامه نام   

برنامه نوع پرتاب دارت  

اجرايي عوامل نرگس موسوي  

كنندگان شركت تعداد 30  

13/8/98  تاريخ 

 مکان خوابگاه حضرت فاطمه )س(

مسابقات جدول نوع   

فاطمه شريعتي پور-2چنانيته پور فرش-1 برترنفرات    

، با  طي اطالع رساني و ثبت نام قبلي در خوابگاه حضرت فاطمه)س(

  اين مسابقه برگزار شدنفر از دانشجويان عالقه مند  30حضور 

برنامه شرح  

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

برنامه نام   

برنامه نوع پرتاب توپ  

اجرايي عوامل پروين نبي پور  

نفر 40 كنندگان شركت تعداد   

14/8/98  تاريخ 

 مکان خوابگاه فاطميه

مسابقات جدول نوع   

فائزه فرج اللهي-2نا نوريانمي -1 برتر نفرات   

 

برنامه شرح  

  

 

  



برنامه نام   

برنامه نوع شنا  

اجرايي عوامل مهتاب منصوري  

نفر 25 كنندگان شركت تعداد   

20/8/98  تاريخ 

 مکان استخر آفتاب

مسابقات جدول نوع   

متر كرال سينه25عارفه خسرو بيگي نفر اول   

 آفتاب زارعي نفر اول استقامت پاي دوچرخه

برتر نفرات  

ظر با ثبت نام دانشجويان عالقه مند در هفته گذشته ، اين مسابقه در دو ماده با در ن

 گرفتن تايم نفرات برتر مشخص و در نهايت جوايز اهدا شد.

برنامه شرح  

 

 

  

  

 


