
  باسمه تعالي
  

  7/4/1390مورخ           دومين جلسه شوراي ورزش دانشگاه 
در ابتدا معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه خانم دكتر . شروع شد 14:30ت جلسه با تالوت آيات كالم اله مجيد رأس ساع

تير سالروز شهادت آيت اله بهشتي و خيرمقدم به  مو گراميداشت هفت) ع(مازوچي ضمن تسليت شهادت امام موسي كاظم 
  .مطرح نمودندرا به شرح ذيل مواردي ، اعضا جلسه 

  رهاي شهرستانخاست هاي استخر در مقايسه با ساير اصالح تعرفه -
 1389توسعه ورزشهاي دانشگاه در سال  -اعزامي به شهركرد دختر هزينه هاي المپياد ورزشي دانشجويان -

 1390اهداف ورزشي دانشگاه در سال ... تيراندازي با كمان و -سواري بشامل اس
صي و همچنين فروش در ادامه رياست دانشگاه مواردي را در خصوص لزوم واگذاري خدمات استخر به بخش خصو

  . سانس مستقل به ادارات و شركت هاي خصوصي اعالم و پيشنهاد فرمودند
مدير دانشجويي، مسؤلين استخر و تربيت بدني ، نمايندگان كاركنان، عضو ( پس از استماع نظرات حضار در جلسه 

  .رايي شودمقرر گرديد بعد از ماه مبارك رمضان تصميمات ذيل اج) هيئت علمي آقاي دكتر سياح 
  .آزاد تعريف گردد -اعضاء هيئت علمي -كاركنان دانشگاه -سانسهاي تفريحي بصورت دانشجويي -1
 تومان اخذ شود  3000سانس ادارات بعد از ماه مبارك رمضان از برنامه حذف و بليط سانس ازاد  -2
ت توسعه كارشناسي و هماهنگي با معاون. (واگذاري استخر به بخش خصوصي كارشناسي و اقدام گردد -3

 )مديريت و منابع
 تربيت بدني تومان 3000. كاركنان نيز بصورت آزاد پذيرش شوند 2بستگان درجه  -4
پذيرش كارمند و شلوغي استخر و اعتراض كاركنان صرفا به علت  كهاطالع رساني به واحد هاي تابعه  -5

 )تربيت بدني. (به صورت كارمندي انجام مي شود 1بستگان درجه 
 )استخر سئولمپيگيري ( اسيون در طول ماه مبارك رمضانراه اندازي اتوم -6
 .فضاي فيزيكي مناسب جهت گروه آموزشي تربيت بدني در اداره تربيت بدني تأمين شود -7
و تربيت بدني در محل دفتر  دانشگاه شوراي آموزش معاون آموزشي و -اي با حضور گروه عمومي جلسه -8

پيگيري ( ) دفتر رياست.( تربيت بدني اتخاذ تصميم شودوه نشگاه تشكيل تا در خصوص تشكيل گررياست دا
 )ْاقاي دكتر سياح

بررسي و گزارش اجرايي آن در جلسه الزحمه مربيگري  مربي اختصاصي جهت آموزش شنا به صورت حقبكارگيري   -9
 )پيگيري آقاي حقگو(.بعدي اعالم گردد

دانشجويي جهت اتخاذ تصميم در جلسه ساير تعرفه هاي آموزشي با كارشناسي تربيت بدني و تاييد معاون  -10
 .بعدي ارائه گردد

 


