
  
  باسمه تعالي

  
  6/10/1390مورخ       سومين جلسه شوراي ورزش دانشگاه 

در محل اتاق جلسات ستاد مركزي دانشگاه  13با دعوت قبلي از اعضاء شوراي ورزش جلسه رأس ساعت  6/10/90در تاريخ 
  .با تالوت آيات قرآن مجيد آغاز گرديد) سالن شهدا(

فرهنگي ضمن تسليت ايام سوگواري ماههاي محرم و صفر و خيرمقدم به اعضاء  در ابتدا خانم دكتر مازوچي معاون دانشجويي و
در ادامه مدير دانشجويي دانشگاه مسائل جاري و مشكالت پيش . جلسه قبل ارائه نمودند تشورا گزارشي از اقدامات و مصوبا

  .روي ورزش دانشگاه را  مطرح نمودند
 با كسب رتبه چهارم مسابقات 1391ورزشي سال  پيادراهيابي دانشجويان تيم واليبال دانشگاه به الم -1
 در سه ماهه سوم سال جاري.... هاي بدمينتون شطرنج و  اي انتخابي المپياد در رشته  برگزاري مسابقات تك رشته -2
 و استخربدني اداري تربيت قسمت مشكالت تأسيساتي سالن و  -3
 اقدامات انجام گرفته در خصوص مشكالت تĤسيساتي استخر -4
 اجراي اتوماسيون استخر و عدم پشتيباني شركت جهان گستر گزارش -5

  .در ادامه اعضاء شوراي ورزش و نمايندگان دانشجويان مطالبي را در خصوص لزوم توسعه ورزش ارائه نمودند
 هاي استخر نفر در سه جلسه متوالي با ساير سانس 15با مراجعه كمتر از استخر هاي  ادغام سانس -
 در اسرع وقت به كليه اعضاء شورا ارسال صورتجلسات شورا -
 .ر رياست جهت تشكيل به موقع جلساتماهه شوراي ورزش و اعالم آن به كليه اعضاء و دفت 2تنظيم تقويم  -

  .در ادامه رياست محترم دانشگاه مواردي را به شرح ذيل اعالم فرمودند
 ريال  10.000.000د پشتيباني اتوماسيون استخر و تأمين اعتبار پيگيري قراردا -1
 تعيين دستور جلسه شوراي ورزش با ارسال دعوتنامه قبلي به اعضاء -2
 هاي اجرا شده سال قبل و موارد پيشنهادي سال آينده در جلسه آتي گزارش برنامه -3
و تأمين  90مشابه سال قبل به مناسبت ايام اله دهه فجر ) دانشجو و كارمند(اجراي جشنواره ورزشي بانوان  -4

 ط امور بانوان و اداره تربيت بدني دانشگاهتوس هاي مربوطه هزينه
 هاي مربوطه تكميل زمين تنيس خاكي با تأمين هزينه -5
 –اي مركب از تربيت بـدني   مطالعه واگذاري استخر به بخش خصوصي با توليت معاونت توسعه مديريت و كميته -6

 .ريق در جلسات بعديو ارائه ط) خانم هاشم زاده(نماينده شوراي ورزشي دانشگاه  -امور عمومي -بودجه
تشكيل جلسه هماهنگي با معاونت آموزشي و گروه  عمومي با حضور رياست محترم دانشگاه و آقاي دكتر سـياح   -7

  جهت اتخاذ تصميم تشكيل گروه علمي تربيت بدني با توليت دفتر رياست دانشگاه و پيگيري آقاي دكتر سياح
 


