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 بٍ میسباوی داوشگاٌ علًم پسشکی زوجان

 

داوشگاٌ َای علًم پسشکی 6يیژٌ داوشجًیان مىطقٍ   

 

 



 

 بسمٍ تعالی

 

 مقدمٍ :

ٍرزش یکی از ارکاى اصلی زًذگی فردی ٍ اجتواعی اًساى ٍ عاهل اساسی سالهت جسن ٍ 

تا  داًطجَیاى ٍٍ افسایص اهیذ تِ زًذگی ، تاهیي ًطاط ٍ ضاداتی تِ ٍیژُ در ًسل جَاى 

، جاهعِ  داًطگاّیتاثیرات گستردُ در کاّص آسیة ّای اجتواعی تِ ضوار هی آیذ . جاهعِ 

ٍ طراٍت تِ ایي ًطاط  ُها اهرٍز داًطگاّْایتا ًطاط ٍ زًذُ خَاّذ تَد ٍ جاهعِ  ای پرتالش

ی ی علَم پسضکًیازهٌذ است تذٍى تردیذ تالش در راستای تَسعِ ٍرزش در سطح داًطگاُ ّا

 .در ایي راستاداًطجَیاى در داًطگاُ ّا هی تاضذجسء ٍظایف اصلی ّوِ دست اًذرکاراى اهَر  

تِ عٌَاى ضص داًطگاّْای علَم پسضکی کطَر تِ هیستاًی داًطگاُ علَم پسضکی زًجاى  هٌطقِ

ًسثت تِ  یک تازٍی قَی در تاهیي ٍ ارتقاء سطح علوی ٍ سالهت داًطجَیاى در ًظر دارد

 کطَر داًطگاُ علَم پسضکی 6هٌطقِ )تصَرت هجازی(  ٍرزضی جطٌَارُ دٍرُ اٍلیي ترگساری 
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 اَداف 

هتعال تِ یاری خذاًٍذ  تقَیت رٍحیِ ٍرزضکاری ٍ ،در خاًِ  اًجام حرکات ٍرزضیتا  - 1

.کرًٍا را ضکست هیذّین،  

ٍ ّوچٌیي کوک تِ قطع  داًطجَیاىٍ جلَگیری از فقر حرکتی  حفظ سالهتیجْت   - 2

. کرًٍا زًجیرُ اًتطار ٍیرٍس   

در اجرای فعالیت ّای ٍرزضی  ی کطَرجلة هطارکت داًطجَیاى داًطگاّْا - 3  

فرٌّگ ٍرزش در داًطگاُ ّای کطَرتَسعِ ٍ گسترش  - 4  

افسایص جوعیت داًطجَیاى تحت پَضص ٍرزش ّای ّوگاًی  - 5  

ایجاد زهیٌِ هساعذ ترای رضذ ٍ تَسعِ اتعاد جسوی ، رٌّی ٍ عاطفی از طریق ّوگاًی  - 6

داًطجَیاىکردى ٍرزش در تیي   

تقَیت رٍحیِ ضَر ٍ ًطاط ٍ جلَگیری از سستی در تیي داًطجَیاى  - 7  

  کطَر یي داًطجَیاى داًطگاُ ّایکاّص عَارض ًاضی از فقر حرکتی در ت - 8

ارتقاء سالهت جاهعِ - 9  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهران برادران

 پالنک پالنک

 دارزنشست دارزنشست

 شنا روی زمین شنا روی زمین

 روپایی روپایی



 

 شرایط برگساری ايلیه ديرٌ مسابقات يرزشی داوشجًیی  ) بٍ صًرت مجازی (

رعبیت حجبة ٍ شئًَبت اسالهی در اجزای حزکبت ٍرسشی الشاهی هیببشذ ٍ در صَرت رعبیت ًکزدى ، * 

 فیلن ارسبلی حذف ٍ داٍری ًوی شَد .

ّیچ شخصی بِ غیز اس داًشجَ ًببیذ در فیلن دیذُ شَد .*   

ُ توبس ، شوبرُ داًشجَیی ّوزاُ بب فیلن ارسبلی ، الشاهی هیببشذ .ارسبل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًشجَ ، شوبر*  

ًحَُ فیلوبزداری ٍ ارسبل ٍیذیَ بصَرت افقی ٍ در قسوت پْلَی بذى قزار گیزد.*   

.تَسط کبدر داٍری خبًن قضبٍت خَاّذ شذ  خَاّزاى ،   فیلن ّبی ارسبل شذُ*   

  . بِ هقبم ّبی اٍل تب سَم جَایش اّذاء خَاّذ شذ* 

  

 مُلت ثبت وام ي ارسال يیدیً تا 31 شُریًر ماٌ  

کٌٌذُ الساهی هی تاضذ.ترای داًطجَیاى ضرکت  کارت هلی ٍکارت داًطجَیی ارائِ تصَیر  *  

.* هذارک رکر ضذُ از طریق ٍاتساب تِ ضوارُ ّای اعالم ضذُ ارسال گردد   

.در تعذاد ضرکت کٌٌذگاى ترای داًطگاّْا ٍجَد ًذارد  دیتٍهحذ *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرایط اختصاصی وحًٌ برگساری رشتٍ َای يرزشی :

 

پالوک :(  1  

.دستاى در قسوت آرًج تا ساعذ ٍ پاّا از قسوت پٌجِ رٍی سطح زهیي قرار گیرد *  

*ضوي حفظ تعادل تایستی تاسي را تاال ًگِ داضت تا پطت آزهَى ضًَذُ هاًٌذ یک  

 تختِ هسطح ضَد .

 *ًثایستی تاسي رٍ تِ پاییي ٍ یا تیص از حذ تلٌذ ضَد .

ت حفظ ًوایذ تِ عٌَاى رکَرد ٍی ثثت * هذت زهاًی کِ فرد ایي ٍضعیت را تِ طَر ثات

 هی گردد .

* در صَرت خطا ٍ عذم حفظ تعادل ٍ ایجاد اًحٌا در پطت آزهَى ضًَذُ طثق ًظر 

 کادر داٍری رکَرد ثثت خَاّذ ضذ . 

 

 

  ( درازوشست : 2

در ٌّگام تلٌذ ضذى هچ دست ّا  ٍ* تِ پطت دراز تکطیذ کف پاّا را تر رٍی زهیي قرار دّیذ 

.  زاًَ ّا ترساًیذرا تِ   

) جذا ضذى پاّا از زهیي ، جذا  .ًخَاّذ ضذ * در صَرت داضتي خطا آى حرکت ضوارش

، تلٌذ ضذى کور از زهیي ( راى ّاضذى دستْا از   

* کور ًثایذ از زهیي جذا ضَد .   

.هیثاضذثاًیِ  66 * تاین  



( شىا ريی زمیه :  3  

تاضذ.ٍى قَس ٍ افتادگی کور ٍ لگي تذى صاف ٍ تذ *  

.تاضذ در اجرای حرکات راى ، ضکن ٍ سیٌِ در یک راستا  *  

 96ٍ در ٌّگام پاییي آهذى ، آرًج ّا   آهذى ، آرًج ّا کاهال صاف تاضذ* تِ ٌّگام تاال

 درجِ خن ضَد .

.هیثاضذثاًیِ  66 * تاین  

 

  ريپایی : ( 4

.هساتقِ تِ صَرت اًفرادی ترگسار هیطَد  *  

اجرای حرکات رٍپایی تِ صَرت آزاد هیثاضذ )استفادُ از دٍ پا یا تک پا ( تالهاًع  *

.هیثاضذ    

اگر تعذاد رٍپایی ًفرات ضرکت کٌٌذُ هساٍی تاضذ ، هساتقِ هجذد تیي ّواى ًفرات *

.اًجام خَاّذ ضذ   

ثاًیِ هیثاضذ. 36 * تاین  

در ایي هسببقِ شخص ًوی تَاًذ اس کبدر دٍربیي خبرج شَد *  

هسببقِ بب تَپ استبًذارد فَتببل چوٌی بزگشار هی گزدد *  

ٍرسشکبری کِ بیشتزیي تعذاد رٍپبیی را بشًذ ، بزًذُ هسببقبت خَاّذ شذ *  

 

 

 

 


