
گزارش عملکرد اداره تربیت بدنی
1398سال 





اهم فعالیتهای اداره تربیت بدنی

برگزاری کالسهای فوق برنامه ورزشی
برگزاری مسابقات ورزشی 

شرکت در مسابقات برون دانشگاهی
ی و اردوهای تفریحی ورزشی ، ورزش صبحگاه)برگزاری فعالیتهای ورزشی همگانی 

(فعالیتهای کوهپیمایی
دوره های مربیگریبرگزاری کارگاههای دانش افزایی و

نظارت فنی بر کالسهای ورزشی تابستانی ویژه فرزندان اساتید و کارکنان 
ورزشی دانشگاه، نظارت و نگهداری فضاهای مدیریت 

تالش برای ارتقاء بهره وری از فضاهای ورزشی



1398گزارش آماری فعالیتهای سال 
واحد شمارشتعدادعنوان برنامهردیف

روز/ نفر6211کالسهای فوق برنامه ورزشی دانشجویان پسر1
روز/ نفر3698کالسهای فوق برنامه ورزشی دانشجویان دختر2
روز/ نفر5615کالسهای فوق برنامه ورزشی خوابگاههای دانشجویی3
روز/ نفر6786فعالیتهای فوق برنامه ورزشی اساتید و کارکنان مرد4
روز/ نفر3925فعالیتهای فوق برنامه ورزشی اساتید و کارکنان زن5
نفر434مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان پسران6
نفر191مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان دختران7
نفر931مسابقات خوابگاههای دانشجویی پسران8
نفر226مسابقات خوابگاههای دانشجویی دختران9
نفر186مسابقات درون دانشگاهی کارکنان مرد10
نفر134مسابقات درون دانشگاهی کارکنان زن11
نفر86اعزام تیمهای ورزشی دانشجویی به المپیادهای دانشجویی12
نفر39اعزام تیمهای ورزشی اساتید و کارکنان به مسابقات منطقه ای13
نفر228اردوهای تفریحی ، ورزش صبحگاهی و فعالیتهای کوهپیمایی14
نفر106کارگاههای دانش افزایی15
نفر90دوره های مربیگری16
نفر120کالسهای ورزشی پایگاه تابستانی فرزندان پرسنل17

29006جمع کل



کالسهای فوق برنامه ورزشی 
دانشجویان پسر

دانشووجو در ( روز / نفوور) 6211حضووور 
فعالیتهای ورزشی 

جلسه تمرینی435برگزاری 

رشته ورزشی11در سازماندهی کالسها

بهره مندی از مربیان مجرب



تعداد رشته ورزشیردیف
جلسات

تعداد نفرات 
(روز / نفر ) 

42376والیبال1

26312بسکتبال2

59962فوتبال3

631164تنیس روی میز4

63945بدنسازی5

42436کشتی6

461400شنا7

32368فوتسال8

47188شطرنج9

520بدمینتون10

1040تنیس خاکی11

4356211جمع

کالسهای فوق برنامه ورزشی پسران

تعداد جلسات

تعداد نفرات
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بدمینتون
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تنیس 
خاکی 
پسران

42
26 59 63 63

42 46
32 47

5 10

376
312

962

1164

945

436

1400

368

188

20 40



کالسهای فوق برنامه ورزشی 
دانشجویان دختر

دانشوجو در روز / نفر3698حضور 
فعالیتهای ورزشی 

جلسه تمرینی 320برگزاری 
رشوته 10سازماندهی کالسوها در 

ورزشی



کالسهای فوق برنامه ورزشی دختران

تعداد رشته ورزشیردیف
جلسات

تعداد نفرات 
(روز / نفر ) 

21168والیبال1
13156بسکتبال2
13182فوتسال3
42336بدمینتون4
42630پیالتس5
42268زتنیس روی می6
42840شنا7
42630بدنسازی8
47248شطرنج9
16240ایروبیک10

3203698جمع

تعداد جلسات

تعداد نفرات
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فوتسال 
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بدمینتون
دختران

پیالتس 
دختران

تنیس روی
میز 

دختران

شنا 
دختران

بدنسازی 
دختران

شطرنج 
دختران

ایروبیک
دختران

21
13 13 42 42 42 42 42 47

16

168
156 182

336

630

268

840

630

248
240



کالسهای فوق برنامه ورزشی 
خوابگاههای دانشجویی

دانشووجو در ( روز / نفوور) 5615حضووور 
فعالیتهای ورزشی 

تمرینیجلسه 294برگزاری 

سازماندهی جلسات تمرینوی اختااصوی 
اماکن ورزشی دانشگاه

اجاره زمین چمن مانوعی طرشت 

تجهیز سالن ورزشی خوابگاه دختران



کالسهای فوق برنامه ورزشی خوابگاهها

محل رشته ورزشیردیف
تمرین

تعداد 
جلسات

جمع 
(روز/ نفر ) 

341320دانشگاهشنا1

471110دانشگاهفوتسال2

48720دانشگاهفوتبال3

10150دانشگاهفوتبال مدنی4

10200اجارهفوتبال طرشت5

1251875دانشگاهبدنسازی6

ایروبیک 7
دختران

20240خوابگاه

2945615جمع

تعداد جلسات
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فعالیتهای ورزشی اساتید و 
کارکنان مرد

کارکنووان در ( روز / نفوور)6786حضووور 
فعالیتهای ورزشی

جلسه تمرینی 437برگزاری 

برگزاری جلسات اختااصی دررشته هوای
فوتسال ، والیبال و بدنسازی

روز در هفته از استخر4امکان استفاده 



ورزش اساتید و کارکنان مرد

جلساتورزشیرشته ردیف
هفتگی

تعداد 
جلسات

جمع 
(روز / نفر) 

250600فوتسال1

2841176والیبال2

125350گانوالیبال بازنشست3

51502100بدنسازی4

41282560شنا5

4376786جمع

,  50, فوتسال
12%

,  84, والیبال
19%

والیبال 
,  25, بازنشستگان

,  150, بدنسازی6%
34%

%29, 128, شنا
فوتسال

والیبال

والیبال بازنشستگان

بدنسازی

شنا



فعالیتهای ورزشی اساتید و 
کارکنان زن

کارکنوان ( روز / نفر)3925حضور 
ورزشیدر فعالیتهای 

تمرینووی جلسووه 300برگووزاری 
ان اختااصی و مشترک با دانشجوی

دختر



ورزش اساتید و کارکنان زن

جلسات رشته ورزشیردیف
هفتگی

جمع
جلسات

شرکت 
کنندگان

(روز / نفر )
2501000پیالتس1

250750بدنسازی2

2501250شنا3

125100تنیس روی میز4

125125والیبال5

125250بسکتبال6

250300بدمینتون7

125150ایروبیک8

3003925جمع

,  50, پیالتس
17%

,  50, بدنسازی
17%

,  تنیس روی میز%17, 50, شنا
25 ,8%

%8, 25, والیبال

,  25, بسکتبال
8%

,  50, بدمینتون
17%

,  25, ایروبیک
8%

نان نمودار فعالیتهای فوق برنامه ورزشی کارک
98زن سال 

پیالتس

بدنسازی

شنا

تنیس روی میز

والیبال

بسکتبال

بدمینتون

ایروبیک



مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان 



مسابقات ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان 

جمع نفراتجشنوارهرشتهردیف
72بهارهوالیبال پسران1
28بهارهتنیس روی میز پسران2
18بهارهبسکتبال پسران3
128پائیزیفوتبال پسران4
20پائیزیبسکتبال پسران5
96پائیزیفوتسال پسران6
36پائیزیوالیبال پسران7
16زمستانیدو و میدانی پسران8
20زمستانیشنا پسران9
44بهارهبسکتبال دختران10
45بهارههفت سنگ مهارتی دختران11
50پائیزیوالیبال دختران12
40پائیزیبسکتبال دختران13
12زمستانیشنا دختران14

625جمع
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12, شنا دختران



مسابقات ورزشی خوابگاههای دانشجویی



دانشجویان خوابگاهی مسابقات ورزشی درون 

تعداد شرکت رشته ورزشیردیف
کنندگان

157تنیس روی میز1
197فوتبال دستی2
223گل کوچک3
125پنالتی4
56شوت بسکتبال5
18داژبال6
73بدمینتون7
50طناب زنی8
40هفت سنگ مهارتی9
132طناب کشی10
74دارت11
12فوتسال12

1157جمع
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آمارکلی برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان

جمعجشنواره ورزشیردیف

434پسرانشجویاند1

191دخترانشجویاند2

931پسرانخوابگاههای 3

226دخترانخوابگاههای 4

1782جمع

درون دانشگاهی 
,  434, آقایان

24%

درون دانشگاهی 
,  191, بانوان

11%

خوابگاههای 
, دانشجویی آقایان

931 ,52%

خوابگاههای 
, دانشجویی بانوان

226 ,13%

نمودار تعداد شرکت کنندگان در مسابقات ورزشی
دانشجویان



(گرامیداشت دهه فجر ) مسابقات ورزشی اساتید و کارکنان 



جمعجنسیترشتهردیف

77آقایانوالیبال1

90آقایانفوتسال2

12آقایانتنیس روی میز3

30بانوانبسکتبال4

30بانوانداژبال5

13بانوانتنیس روی میز6

16بانوانبدمینتون7

37بانواندارت8

8بانوانشنا9

320جمع
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8

مسابقات ورزشی اساتید و کارکنان



مسابقات برون دانشگاهی دانشجویاناعزامی به تیمهای 

تیم فوتبال پسران تیم والیبال پسران تیم بدمینتون پسران تیم تکواندو پسران

تیم کاراته پسرانتیم بدمینتون دخترانتیم تکواندو دخترانتیم فوتسال دختران



اول دوبل مسابقات بدمینتون دخترانمقام 
دوم تیمی مسابقات بدمینتون دخترانمقام 
دوم مسابقات فوتبال دانشجویان پسرمقام 
دوم دوبل  بدمینتون پسران مقام 
سوم تیمی بدمینتون پسرانمقام 
دوم انفرادی کمیته مسابقات کاراته پسرانمقام 
سوم کاتا انفرادی مسابقات کاراته پسرانمقام 
کیلوگرم مسابقات تکواندو پسران54سوم انفرادی وزن مقام 
کیلوگرم مسابقات تکواندو پسران74سوم انفرادی وزن مقام 
چهارم مسابقات فوتسال دخترانمقام 

افتخارات و عناوین 
ورزشی کسب شده در 

مسابقات ورزشی 
دانشجویان 

دانشگاههای منطقه 
یک کشور



تعداد نفرات
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دختران

شنا 
دختران

8

26

6 6

4
3

6

11

6

2

8

تیمهای اعزامی به مسابقات ورزشی برون دانشگاهی دانشجویان

تعداد جنسیتتیم ورزشیردیف
نفرات

8آقایانوالیبال 1
6آقایان3*3بسکتبال 2
6بانوان3*3بسکتبال 3
26آقایانفوتبال4
6آقایانبدمینتون5
4آقایانتکواندو6
3آقایانکاراته7
11بانوانفوتسال  8
6بانوانبدمینتون9
2بانوانتکواندو10
8بانوانشنا11

86جمع



مسابقات ورزشی برون دانشگاهی اساتید و کارکنان



مقام دوم انفرادی مسابقات شنای مردان
مقام سوم مسابقات ورزشی والیبال مردان
 مقام سوم انفرادی رپید مسابقات شطرنج اساتید و کارکنان مردان
 مقام سوم انفرادی بلیتس مسابقات شطرنج مردان

افتخارات و عناوین 
ورزشی کسب شده در 

مسابقات ورزشی 
کارکنان دانشگاههای 

منطقه یک کشور



تیمهای ورزشی اساتید و کارکنان

تعداد نفراتتیم ورزشیردیف

12فوتسال آقایان1

12والیبال آقایان2

6دارت بانوان3

4شطرنج آقایان4

5شنا آقایان5

39جمع

,  12, فوتسال آقایان
31%

,  12, والیبال آقایان 
31%

,  6, دارت بانوان
15%

,  4, شطرنج آقایان
10%

, 5, شنا آقایان
13%



برگزاری برنامه های ورزش همگانی



فعالیتهای ورزش همگانی

تعدادمحل فعالیترشته ورزشیردیف
15دارآبادوانکوهپیمایی بان1

15کلکچالوانکوهپیمایی بان2

12دارآباد انکوهپیمایی آقای3
12چال مگسانکوهپیمایی آقای4
18چال مگسوانکوهپیمایی بان5
30مجتمع میثاقپینت بال6
14دارآبادوانکوهپیمایی بان7
20آبنیکوانکوهپیمایی بان8
12آبنیکانکوهپیمایی آقای9
40دانشگاهتیر وکمان10
40دانشگاهورزش صبحگاهی11

228جمع
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کارگاههای دانش افزایی



کارگاههای دانش افزایی

زمان عنوان دورهردیف
برگزاری

تعداد

اصول تغذیه صحیح در روزه 1
دارای

60خرداد ماه

فعالیت ورزشی در ماه مبارک2
رمضان

46خرداد ماه

تربیت بدنی و آمادگی 3
جسمانی

70آبان

آسیب شناسی داوری 4
مسابقات کارکنان

65بهمن

106جمع

اصول تغذیه صحیح
,  در روزه دارای

60 ,25%

فعالیت ورزشی در 
ماه مبارک 

,  46, رمضان
19%

تربیت بدنی و 
, آمادگی جسمانی

70 ,29%

آسیب شناسی 
داوری مسابقات 

,  65, کارکنان
27%

نمودار برگزاری کارگاههای دانش افزایی
98سال 

اصول تغذیه صحیح در روزه دارای فعالیت ورزشی در ماه مبارک رمضان

تربیت بدنی و آمادگی جسمانی آسیب شناسی داوری مسابقات کارکنان



دوره های مربیگری



دوره های مربیگری

زمان دورهنام ردیف
برگزاری

شرکت 
کنندگان

42خرداد ماهالآمادگی جسمانی فوتب1

24خرداد ماهایرانDفوتبال 2

24تیر ماهایرانDفوتبال 3

90جمع
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مجموعه ورزشی

1398شاخص ها و فعالیت های مجموعه ورزشی سال 
اقدام  شاخص

تالش برای مدیریت هزینه وکاهش آن  هزینه های جاری و مصرفی مجموعه ورزشی  
98عدم افزایش قرارداد پیمانکار پیمان مدیریت در سال  مدیریت بهینه منابع در بخش نیروی انسانی

98تالش برای افزایش تعداد انعقاد قرارداد های استفاده از فضاهای ورزشی درتابستان ارتقاء درامد
سازمان برنامه و بودجه-سازمان پژوهش تهاتر خدمات با مراکز و دستگاه های خارج از دانشگاه

معرفی بسته های متنوع فروش خدمات افزایش درآمد زایی پایدار
ایجاد ظرفیت های جدید ارتقاء ظرفیت درآمد زایی مجموعه ورزشی

اختصاص سانس های ویژه سالن ، استخر و بدنسازی ارائه خدمات در ایام تعطیالت دانشگاهی
بهبود رضایت مشتریان از طریق ارائه ی مستمر خدمات  تعمیر و نگهداری امکانات  نظارت مستمر بر فضاهای ورزشی

بهینه سازی فضاهای معظل و مستهلک استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

ارائه ی تخفیف ویژه برای استفاده از کالس های آموزشی ورزشی ویژه همکاران ایجاد رضایت مندی در خانواده دانشگاه شهید رجایی
تالش در جهت توجه بیشتر به شاخص های بهداشت محیط و آب اماکن رعایت استاندارد های بهداشتی 

بکارگیری نیروی انسانی پاره وقت در چار چوب قرارداد با شرکت تامین نیروی انسانی رعایت استاندارد های نیروی انسانی

اخذ استعالم مثبت از فدراسیون های شنا و نجات غریق رعایت استاندارد های فنی 

اقدام در جهت تعمیر و بازسازی بخش مهمی از تاسیسات استخر و مجموعه ورزشی تاسیسات و فضاهای ورزشی
اقدام به استفاده از ظرفیت شهرداری ، برنامه و بودجه استفاده از ظرفیت دستگاه های خارج از دانشگاه 



مجموعه ورزشی

1398سال فضاهای ورزشی دانشگاه اقدامات مهم انجام شده در 
اقدام مکان ردیف

(در حال صدور) روند قانونی دریافت مجوز فعالیت استخر  مجموعه ورزشی 1

اقدام برای دریافت کمک  از نهاد ها و سازمان های بیرون دانشگاه مجموعه ورزشی 2

اصالح ورورد خروج مراجعین-انجام اصالحات در متن قرار داد ها با هماهنگی اداره حقوقی-ساماندهی کالس های آموزشی شنا مجموعه ورزشی 3

اصالح –قویت نور ت-تعمیر  سرویس کمدها-اصالح خط حوضچه آب سرد با ساخت سختی گیر-تخلیه و بازسازی منابع تصفیه استخر و عایق کاری ویژه آن 
-ونا خشکبازسازی چوب های س-اصالح برخی خطوط در موتور خانه-تعمیر و  سیم پیچی موتور ها و الکترو پمپ های تاسیسات استخر-خطوط کلرزن

-...ماساژ و اتاق نظافت کلی استخر شامل اسید شویی ، ترمیم کاشی ها ، رختکن ها ، فضاهی دوش ها ، سرویس های بهداشتی ، کفشداری ، بوفه ، آرایشگاه ،
رسوب زدایی از بخش مهمی کاشی های محوطه استخر-تعمیر پارتیشن دوش ها-نقاشی درب ورودی و سرویس های بهداشتی

استخر 4

تقویت نور 2سالن ورزشی  5

99پیگیری اقدام برای سال -بهسازی تسطیح و آماده سازی برای استفاده و ارائه ی سرویس با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تنیس خاکی

98واکاری مجدد در اسفند -تزریق کود شیمیایی–آبیاری مناسب –تالش برای نگهداری  چمن طبیعی 6



مجموعه ورزشی

آزاد همکاران مدیران پایگاه تابستانی تهاتر خدمات دانشجویان کارت مهمان

آقایان 10378 1121 3650 1400 9 797 4585

بانوان 1216 104 0 1400 0 94 1641

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000
اد
عد

ت

1398ماهه اول 6نمودار استفاده از استخر 



مجموعه ورزشی

آزاد همکاران مدیران پایگاه تابستانی تهاتر خدمات دانشجویان کارت مهمان

آقایان 8177 1034 3250 0 21 2311 4478

بانوان 1098 107 0 0 0 194 904
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1398ماهه دوم 6نمودار استفاده از استخر 



با تشکر و آرزوی 
موفقیت

اداره تربیت بدنی


