بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی استان قم از نظر فضاهای ورزشی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد که با توجه به پیرو سیاست اداره ورزش و تربیت بدنی
دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص تعمیم و توسعه فرهنگ ورزش و همچنین غنی سازی و پر بار کردن اوقات فراغت دانشجویان و همکاران محترم
و افزایش سطح سالمت و مهارت های جسمانی دارای سالن سرپوشیده چند منظوره ( فوتسال،بسکتبال ،والیبال ،هندبال) سالن تنیس روی
میز،بدمینتون  ،سالن تخصصی بدنسازی و کشتی به متراژ پنج هزارو پانصد متر مربع دارا می باشد .
همچنین فضاهای ورزشی روباز ( پیست دو و میدانی ،زمین چمن طبیعی ،زمین تنیس خاکی ) به متراژ هیجده هزار و پانصد متر مربع به این حوزه
اختصاص دارد.
این واحد دارای دو رشته کارشناسی پیوسته علوم ورزشی و کارشناسی ناپیوسته مدیریت تربیت بدنی و همچنین دروس عمومی تربیت بدنی و
ورزش به تعداد سه هزار و پانصد نفر دانشجو در این واحد از فضاهای ورزشی استفاده می نمایند.

در بخش فوق برنامه های ورزشی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
• برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه ،تجهیز تیم های دانشگاه جهت شرکت در مسابقات بین دانشگاهی  ،منطقه ای ،استانی و کشوری.
• سازماندهی و تدوین برنامه انجمن های ورزشی
• بسط و گسترش ورزش همگانی دانشجویی
• برگزاری کالسهای متنوع ورزشی به صورت فوق برنامه ویژه دانشجویان ،کارکنان ،اساتید بانوان و آقایان دانشگاه
• تدریس مربیان مجرب و با سابقه استان جهت تمرین و آموزش دانشجویان ،کارکنان و اساتید

برنامه اجرایی در بخش فوق برنامه
 - 1شرکت در دومین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های استان قم در رشته های (پینگ پنگ برادران ،کاراته برادران ،دارت برادران،
تیراندازی با تفنگ برادران ،آمادگی جسمانی برادران  ،دو و میدانی برادران ،فوتبال دستی برادران ،اسکیت برادران،شنا برادران  ،والیبال ساحلی
برادران ،بسکتبال  3نفره برادران و همچنین پینگ پنگ خواهران ،دارت خواهران ،شنا خواهران و والیبال خواهران)
 -2اعطای تخفیف شهریه ورزشی به دانشجویان قهرمان مطابق بخشنامه های سازمان مرکزی
 -3میزبان مسابقات ورزشی در رشته تنیس روی میز دانشجویان و کارکنان دانشگاه های استان قم
 -4آماده سازی و اعزام تیم های منتخب به مسابقات قهرمانی کشور دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از جمله فوتسال برادران ،هندبال برادران،
والیبال برادران ،هندبال خواهران و والیبال خواهران ،تنیس روی میز برادران ،کاراته برادران ،تکواندو برادران ،کشتی آزاد و کشتی فرنگی
برادران.
 -5اعزام دانشجویان به مسابقات ورزشی با توجه به نامه فدراسیون ها در رشته های پاورلیفتینگ و سه گانه در سطح کشور(شنا،دوچرخه
سواری و دوومیدانی)
 -6مشارکت در رویداد های هیات های ورزشی استان(برگزاری کالس مربیگری درجه 3والیبال و همکاری با هیات والیبال )
 -7برگزاری همایش های ورزش همگانی(آقایان و بانوان)در سطح استان از جمله کوهنوردی،جنگل پیمایی و...
 -8برگزاری و میزبانی مسابقات فوتسال دانشجویان با عنوان جام شهداء در سطح استان
 -9برگزاری مسابقات درون واحدی در بخش دانشجویان برادر در رشته های(فوتسال ،دارت ،شنا سوئدی ،ط ناب کشی)و در بخش دانشجویان
خواهر در رشته (داژبال ،طناب کشی ،دارت،شنا سوئدی)
 -10تقدیر از دانشجویان مدال آور و مقام آور در عرصه های بین المللی،کشوری و استانی در روز دانشجو
 -11برگزاری مسابقات درون واحدی در بخش کارکنان برادر در رشته های(والیبال ،فوتسال)و در بخش کارکنان خواهر(تنیس روی میز ،بدمینتون)
 -12آماده سازی تیم های منتخب کارکنان و اعضائ هیات علمی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور دانشگاه آزاد اسالمی از جمله فوتسال
برادران ،والیبال برادران ،تنیس روی میز برادران ،بدمینتون خواهران ،تنیس روی میز خواهران
-13اعزام تیم تنیس روی میز کارکنان خواهر به مسابقات کشوری به میزبانی واحد تبریز و کسب مقام نائب قهرمانی
-14بازسازی و بهینه سازی سالن شهید دخانچی(تعویض کف پوش) و همچنین تعمیر و تجهیز سالن بدنسازی و آمادگی جسمانی واحد)
-15برگزاری دوره مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی در بخش برادران
(در ضمن حضور ورزشکاران ملی پوش  ،قهرمان جهان و پارالمپیک از جمله (حسین گلستانی،امیر مهدی زاده و سلیمه خوش نمک)از افتخارات
ورزشی این واحد دانشگاهی می باشند.

