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  .دومين جلسه شوراي ورزش دانشگاه در محل دفتر رياست دانشگاه با حضور امضا كنندگان ذيل تشكيل گرديد
 اله مجيد ند از كالمچابتدا تالوت آياتي  -1
 )پيشاپيش روز عرفه و عيد قربان تسليت شهادت امام باقر و تبريك(خيرمقدم توسط معاون دانشجويي و فرهنگي  -2
واحدهاي تابعه دانشگاه كه متقاضي سالن و امكانات هستند توسط معاونت توسعه به معاونت دانشجويي با شرايط  -3
 .اعالم گردد) رمفهمراه داشتن لباس  -بيمه ورزشيداشتن  -نماينده تيممعرفي (
و  هزار تومان50 آزاد% 26 آموزش شناي كاركنان هزار تومان و120تعرفه آموزش شناي مقدماتي و تكميلي آزاد  -4

 .تعيين شدهزار تومان 35 آزاد % 13 اي دانشجوياننآموزش ش
 .تومان تعيين شد5000هزينه شناي تفريحي آزاد و آب درماني  -5
تومان  3000%) 40(دانشگاه آزاد اسالمي كاشان و اعضاي هيئت علمي و كاركنان هزينه شناي تفريحي دانشجويان  -6

 .ن شدتعيي
هزار 95( نهادها و كانونهاي فرهنگي و بسيج بيست درصد هزينه آزاد –هزينه آموزش شناي مؤسسات و ادارات دولتي  -7

 .اعالم شد) تومان
 تومان 4000هزينه آب درماني با تجويز متخصص  -8
 برداري استخر اخذ شود پروانه بهره -9

 .اعالم شود به معاونت توسعه پيشنهاد واگذاري حفظ و نگهداري تأسيسات استخر به بخش خصوصي -10
 .تأمين گرمايش سالن و اداره تربيت بدني با حداقل اعتبار مورد نياز توسط دفتر فني سريعاً اعالم شود -11
 .ميليون تومان مكاتبه شود20جهت افزايش اعتبار المپياد ورزشي به  -12
 .معاون آموزشي بعنوان عضو شوراي ورزش ابالغ صادر شود -13
سهاي آموزشي تربيت بدني قبل از شروع ترم با حوزه معاونت دانشجويي و تربيت بدني دانشگاه بندي كال برنامه زمان -14

 .هماهنگ شود
 .ديه حداقل اخذ شود و پيشنهاد آن جهت تصويب اعالم گرددوجهت سالن بدنسازي ور -15
سانس ايروبيك  با افزايش) جلسه در متيني 2 در حال حاضر(در صورت تمايل كاركنان زن به افزايش سانس ايروبيك  -16

موافقت تومان هر نفر  1000پرداخت هزينه با با مشاركت پرسنل ) در تربيت بدنيكاركنان در متيني و هيأت علمي (خانمها 
 .شد
 .ابالغ اعضاء شوراي ورزش بررسي و تمديد و اعضاء دانشجويي جديد معرفي گردند -17
 .ترويج ورزش همگاني بويژه پياده روي انجام گردد -18
 .كاركنان زن هر فصل يك نوبت برگزار شودبين دانشگاههاي وزارت متبوع براي يبال مسابقات وال -19
 .هزينه شناي والدين كاركنان همانند قبل دريافت شود -20

  
  

 


