
  
  صورتجلسه شوراي ورزش دانشگاه

  
آياتي ابتدا . در محل سالن شهداي ستاد مركزي دانشگاه برگزار گرديد 12:30ساعت  30/3/92در تاريخ  1392در سال دانشگاه اولين جلسه شوراي ورزش 

در ادامه موارد ذيل توسط . يه را تبريك گفنندسپس خانم دكتر مازوچي ضمن عرض خير مقدم به اعضاي جلسه اعياد شعبان. مجيد قرائت گرديد.. از كالم ا
  :مدير محترم دانشجويي دانشگاه مطرح گرديد

  )صورتجلسه قبل و بيان مشكالت مهم( ارائه گزارش -1
  گزارش وضعيت استخر و قرارداد نجات غريق -2
  خالص استخر وهاي ناخالص گزارش درآمدها و هزينه -3

ساير اعضا نيـز بـه   . ر خصوص لزوم واگذاري امور استخر به بخش خصوصي توضيحاتي را ارائه نمودندپور و آقاي سجادي دپس از آن آقاي دكتر فرزندي
  .موارد ذيل به تصويب رسيد، رئيس محترم دانشگاه توسط بندي مباحثجمعارائه نقطه نظرات پرداختند و پس از 

  :مصوبات
 نشجويي و فرهنگيافزايش درآمد خالص حوزه ورزش و اختصاص اعتبار حاصله به معاونت دا -1
اختصاص يكصد ميليون ريال اعتبار جهت تأمين ملزومات ورزشي واحدهاي تربيت بدني و آمادگي ورزشي دانشجويان المپيادي از محل كسر پيگيري  -2

 )معاونت توسعه( اعتبارات حوزه آموزشي
مدت واگذاري به صورت اجاره بهاي ماهيانه  متقاضي و استهالك هزينه مصروفه در طولواگذاري تكميل زمين تنيس خاكي به بخش خصوصي  -3

 )تربيت بدني( طبق نظريه كارشناسي
اونت عتوسط فضاي سبز و م و تأمين نور جهت استفاده از زمين در شب بررسي و تخمين هزينه اضطراري زمين چمن جهت تأمين آب و احياء آن -4

 )امور عمومي( توسعه 
 )آقاي افاضل -آقاي حق گو(هزينه در احداث زمين تنيس خاكيپرداخت اعتبارات صندوق اعضاي هيئت علمي جهت  -5
 بليط و سالن صرفاً با مصوبه شوراي ورزش) سالن –استخر (هاي آموزشيتخفيف هزينه -6
 .تومان تعيين گرديد 4.000هاي فرهنگي ، ورزشي هزينه بليط كاركنان ساير ادارات دولتي و كانون -7
 .تومان تعيين گرديد 200.000نفر،  80فرهنگي تا سقف  -ورزشي هايكانون هزينه سانس -8
برگزاري كالس آموزشي ورزشي فرزندان كاركنان با تأمين مربي توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي و تأمين هزينه مربي توسط كارآموزان با  -9

 )رفاه كاركنان - تربيت بدني( هماهنگي امور رفاه كاركنان
 سال برادران و ليگ واليبال خواهران كارمند با همكاري اداره رفاه و تربيت بدنيبرگزاري مسابقات ليگ فوت -10
تومان  1.200.000انجام و هزينه آن توسط معاونت توسعه تا سقف  21:30ها از ساعت روي خانوادگي توسط اداره رفاه پيگيري و دوشنبهورزش پياده -11

 .ماهيانه تأمين گردد
 ن دستور جلسه و اعالم به اعضاتشكيل جلسات شوراي ورزش با تبيي -12
گير ديوار و نصب ضربه كشي آب سرد و گرم سالن و اداره تربيت بدني و اصالح نور و گرمايش سالنتكميل عمليات لوله: اولويت عمراني حوزه ورزشي -13

  )معاونت توسعه( سالن
  دانشجويي جهت تهيه ملزومات و ساير امور برآورد هزينه ورزش كاركنان و اعطاي قسمتي از اعتبارات ورزش كاركنان به معاونت -14
                       


