
 
                            

 
 
 

 
 یمعاونت فرهنگی و دانشجوی

 اداره کل دانشجویی
 هاي همگانیاداره ورزش

 

  یینامه اجراشیوه
 ورزش همگانی هایی از برنامه

 علوم پزشکی کشورهاي در دانشگاه

 
 زنگ ورزش همگانی •

 کاروان نشاط و سالمت •

 یتخصص ،هاي گروهیفعالیت •
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 مقدمه:
شجویان در  شارکت حداکثري دان شی از جمله برنامهم شجویی وزارت  معاونت فرهنگیمهم و راهبردي اهداف هاي ورز و دان

ــت ــکی بهداش ــد. بدنی میدر حوزه تربیت، درمان و آموزش پزش ــتا اجراي برنامهباش زنگ ورزش همگانی،  هایی همچوندر همین راس

مهمی در این زمینه ایفا نموده و ضمن حفظ و ارتقاء سالمت توانند نقش تخصصی می هاي گروهی،یتــــان نشاط و سالمت و فعالکارو

شجویان  ستی دان شادابی باعث افزایش و تندر شاط و  سئولین این عزیزان ن ساتید و م شجویان، ا و تعامل و همدلی روزافزون میان دان

 گردد.دانشگاه 

 

 اهداف:
   .ورزشی هايفعالیتهرچه بیشتر دانشجویان به روي آوردن  زمینه مناسب جهتایجاد * 

 .ورزش همگانیترویج هاي ممکن با هزینه لدانشجویان با حداق اوقات فراغتغنی سازي * 

 .دانشگاه با حضور در زنگ ورزش همگانیمحیط در  ایجاد فضایی با نشاط و شاد* 

 .المللیبیناي، کشوري و ورزش همگانی در سطح منطقههاي هـجهت حضور در عرصاستعدادیابی دانشجویان * 

 زمینه همدلی و وفاق میان دانشجویان و تعامل هرچه بیشتر بین دانشجویان، اساتید و مسئوالن دانشگاه.ایجاد * 

 

 )زنگ ورزش همگانی
سب براي  نمودنفراهم  ،زنگ ورزش همگانی صت منا شجویانی گروهن آفر شرکت در  از دان ست که کمتر امکان  هاي ورزشا

ـــازمان یافته را دارند. ـــتمر هاي بدنیبرنامه زمینه فعالیتاین  رقابتی، قهرمانی و س ـــور کید بر ورزشبا تارا  مس هاي همگانی با حض

   نماید.دانشگاه ایجاد می کارکنان اساتید، مسئولین و، دانشجویان
 

 :ورزش همگانیزنگ قابل اجرا در ي هابرنامه نمونه

 ها.خوابگاه یاو  دانشکده، دانشگاه انجام ورزش صبحگاهی در محوطه *

 یا فضاهاي مرتبط. هاخوابگاهمحوطه دانشگاه،  در ، اسکیت و ...، اسکوتر سواريدوچرخه سواريپیاده روي،  *

  .دانشگاه یورزش هايسالن ... در و، پیالتس ، یوگاایروبیک، ژیمناستیک هايکالس از قبیلورزشی هاي برنامه *

 .مختلف در محیط دانشگاهاقوام دانشجویان از تجربه  استفادههاي ورزشی بومی و محلی با بازي *

 

 پایش این برنامه در برنامه عملیاتی:نحوه 

 .دارد راسه فصل بهار، پائیز و زمستان این برنامه قابلیت اجرا در  در دانشگاه حضور دانشجویانزمان با توجه به  -1

 .برنامه زنگ ورزش همگانی در طول سال الزامی است 20 اجراي حداقل -2
   سال اجرا نمایند. فصول مختلفرا در هر یک از  این برنامهد ننتوامیها دانشگاهمتفاوت در سطح کشور، با توجه به شرایط اقلیمی  -3

 از دانشجویان باشند.در هر برنامه شرکت کنندگان  % 60حداقل  الزم است ،مشارکت دانشجویاناولویت نظر به  -4

 در نظر گرفته خواهد شد.امتیاز  5نحوه ارائه گزارش  و کنندگانتــتعداد شرکبا توجه به براي هر برنامه  -5



 

 

 )کاروان نشاط و سالمت
 ،اده رويــت، پیــصورت گلگشه بوزات الزم ـبا اخذ مجاست که هایی برنامهه ــمجموع شامل تـاط و سالمـکاروان نش

با حضور دانشجویان، مسئولین، اساتید و کارکنان دانشگاه اجرا مناسب خارج از دانشگاه  هايها و محیطمکانپیمایی و ... در وهـک

 گردد.می

ایجاد تواند در می فضاهاي ورزشی غیر سرپوشیدهو ي شهري هاتفرجگاههاي ورزشی در طبیعت و انجام فعالیت وحضور 

 .اثرات قابل توجهی داشته باشددر مخاطبین افزایش نشاط و شادابی ورزشی و  هايآوردن به فعالیتبیشتر جهت رويهرچه  انگیزش

ورزش  سازي و توسعهفرهنگدر تواند می هادر این برنامهجوایز مناسب  اهداء وهاي تفریحی بازي ،هاي جانبیبرنامهاجراي همچنین 

 کمک نماید.همگانی 
 

 نحوه پایش این برنامه در برنامه عملیاتی:

 ط و سالمت در طول سال الزامی است.برنامه کاروان نشا 10 اجراي حداقل -1

 سال اجرا نمایند. فصول مختلفرا در هر یک از  این برنامهد ننتوامیها دانشگاهمتفاوت در سطح کشور، با توجه به شرایط اقلیمی  -2

 .شرکت کنندگان در هر برنامه از دانشجویان باشند % 60 دانشجویان، الزم است حداقلنظر به اولویت مشارکت  -3

 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. 10کنندگان و نحوه ارائه گزارش براي هر برنامه با توجه به تعداد شرکت -4
 

 )تخصصی هاي گروهی،فعالیت
صی ، هاي گروهیفعالیت ص سب با عالقهشود هایی اطالق میبه برنامهتخ شجویان که متنا شکیلمندي دان هاي گروه پس از ت

در  در طول ایام سال تحصیلیمتوالی  هايها یا ماهدر هفتهمستمر بصورت  مجرب و کارشناسحت نظارت مربی تخصصی ورزشی ت

 گردد.اجرا میو یا دانشگاه  ، خوابگاهدانشکدهسطح 
 

 :تخصصی ،گروهیي هاهایی از فعالیتنمونه

 و ...  آبی، اسکی هايبازي نوردي، قایقرانی،کوه سواري، سوارکاري،مانند دوچرخه گروهی ورزشی هايبرنامه *
  .در فصول خاص برفی هايتندیس جشنواره برگزاري *

   ... و اسکیت، سواري دوچرخه هايپیست، تندرستی جاده مانند شهري مناسب فضاهاي در ي ورزشیهااجراي برنامه *
 

 پایش این برنامه در برنامه عملیاتی:نحوه 

 .الزامی است در طول سالبرنامه  10اجراي حداقل  -1

 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. 10 کنندگان و نحوه ارائه گزارششرکتبراي هر برنامه با توجه به تعداد  -2


