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 بسمه تعالی

 

 مقدمه :

ٍرزش یکی از ارکبى اصلی زًذگی فردی ٍ اجتوبعی اًسبى ٍ عبهل اسبسی سالهت جسن ٍ 

ثب تبثیرات  ،داًطجَیبى ٍ افسایص اهیذ ثِ زًذگی ، تبهیي ًطبط ٍ ضبداثی ثِ ٍیژُ در ًسل جَاى 

، جبهعِ ای  داًطگبّیگستردُ در کبّص آسیت ّبی اجتوبعی ثِ ضوبر هی آیذ . جبهعِ 

ٍ طراٍت هب اهرٍز ثِ ایي ًطبط  داًطگبّْبیثب ًطبط ٍ زًذُ خَاّذ ثَد ٍ جبهعِ  پرتالش

ًیبزهٌذ است ثذٍى تردیذ تالش در راستبی تَسعِ ٍرزش در سطح داًطگبُ ّب جسء ٍظبیف 

.در ایي راستب ّیئت داًطجَیبى در داًطگبُ ّب هی ثبضذاصلی ّوِ دست اًذرکبراى اهَر 

بى ثِ عٌَاى یک ثبزٍی قَی در تبهیي ٍ ارتقبء سطح علوی ٍ ٍرزضی داًطگبُ ّبی استبى زًج

 داًطگبُ علَم پسضکی زًجبى ًسجت ثِ ثرگساری  ثِ هیسثبًی در ًظر دارد سالهت داًطجَیبى

 خردادر )ثصَرت هجبزی( د داًطگبّْبی کطَر هسبثقبت چبثکتریي داًطجَی ٍرزضکبراٍلیي 

                                                                               ًوبیذ .  اقذام 9999هبُ سبل 

    

 

 



 اهداف : 

9 - ثب اًجبم حرکبت ٍرزضی در خبًِ ، تقَیت رٍحیِ ٍرزضکبری ٍ ثِ یبری خذاًٍذ هتعبل 

 ،کرًٍب را ضکست هیذّین.

2 -  جْت حفظ سالهتی ٍ جلَگیری از فقر حرکتی داًطجَیبى ٍ ّوچٌیي کوک ثِ قطع 

 زًجیرُ اًتطبر ٍیرٍس کرًٍب  .

در اجرای فعبلیت ّبی ٍرزضی  ی کطَرجلت هطبرکت داًطجَیبى داًطگبّْب - 9  

فرٌّگ ٍرزش در داًطگبُ ّبی کطَرتَسعِ ٍ گسترش  - 4  

افسایص جوعیت داًطجَیبى تحت پَضص ٍرزش ّبی ّوگبًی  - 5  

ایجبد زهیٌِ هسبعذ ثرای رضذ ٍ تَسعِ اثعبد جسوی ، رٌّی ٍ عبطفی از طریق ّوگبًی  - 6

داًطجَیبىکردى ٍرزش در ثیي   

تقَیت رٍحیِ ضَر ٍ ًطبط ٍ جلَگیری از سستی در ثیي داًطجَیبى  - 7  

  کطَر اًطجَیبى داًطگبُ ّبیکبّص عَارض ًبضی از فقر حرکتی در ثیي د - 8

ارتقبء سالهت جبهعِ - 9  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 شرایط برگساری اولین دوره مسابقات ورزشی دانشجویی  ) به صورت 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 .*   

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

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

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

اٍل تب سَم اهتیبس هحبسبِ خَاّذ شذ ٍ ًفزات بزتز جْت هشخص شذى  هقبم ّبی  15هبدُ ،  3جوع اهتیبس * 

) بب ًفزات بزتز جْت ّوبٌّگی بزای بزگشاری هسببقبت بِ صَرت  بِ صَرت آًالیي هسببقِ خَاٌّذ داد .

صَرت هیگیزد ( تلفٌیتوبس   آًالیي  

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

 داوشجًیان دختر ي پسر 

 جمع امتیاز مادٌ های ذیل

  پالوک

  درازوشست 

  شىا ريی زمیه 



  

 مهلت ثبت نام : تا مورخه 9911/9/99 

کٌٌذُ الساهی هی ثبضذ.ثرای داًطجَیبى ضرکت  کبرت هلی ٍکبرت داًطجَیی ارائِ تصَیر  *  

.* هذارک رکر ضذُ از طریق ٍاتسبة ثِ ضوبرُ ّبی اعالم ضذُ ارسبل گردد   

ایي دٍرُ از هبدُ ّبی ٍرزضی صحیح  اجرایًحَُ  ثرای دسترسی ثِداًطجَیبى هیتَاًٌذ *

  .هراجعِ فرهبیٌذ کبًبل تلگراهی ّیبت ٍرزضْبی داًطگبّی استبى زًجبى ثِ آدرس ثِ  هسبثقبت
* 

 

 شرایط اختصاصی نحوه برگساری رشته های ورزشی :

( درازنشست : 9  

 * ثِ پطت دراز ثکطیذ زاًَّب را خن کٌیذ ٍ کف پبّب را ثر رٍی زهیي قرار دّیذ . 

 ایٌکِ دستْب را ثِ صَرت ضرثذری ثِ رٍی سیٌِ قرار دّیذ ٍ در ٌّگبم ثلٌذ ضذى ثذٍى *

.ثرسبًیذ ّبزاًَ ّب را ثِ سبعذ ، دستْب از رٍی سیٌِ جذا ضَد  

 * کور ًجبیذ از زهیي جذا ضَد .

جذا  ) جذا ضذى پبّب از زهیي ، .ًخَاّذ ضذ * در صَرت داضتي خطب آى حرکت ضوبرش

 ضذى دستْب از ثذى ، ثلٌذ ضذى کور از زهیي ( 

.هیجبضذثبًیِ  66 * تبین  

 



( شنا روی زمین :  2  

ٍى قَس ٍ افتبدگی کور ٍ لگي ثبضذ.ثذى صبف ٍ ثذ *  

.ثبضذ در اجرای حرکبت راى ، ضکن ٍ سیٌِ در یک راستب  *  

 96ٍ در ٌّگبم پبییي آهذى ، آرً  ّب   آهذى ، آرً  ّب کبهال صبف ثبضذ* ثِ ٌّگبم ثبال

 درجِ خن ضَد .

.هیجبضذثبًیِ  66 * تبین  

 

 

 

پالنک :(  9  

.دستبى در قسوت آرً  تب سبعذ ٍ پبّب از قسوت پٌجِ رٍی سطح زهیي قرار گیرد *  

ضوي حفظ تعبدل ثبیستی ثبسي را ثبال ًگِ داضت تب پطت آزهَى ضًَذُ هبًٌذ یک * 

 تختِ هسطح ضَد .

.ًجبیستی ثبسي رٍ ثِ پبییي ٍ یب ثیص از حذ ثلٌذ ضَد *  

هذت زهبًی کِ فرد ایي ٍضعیت را ثِ طَر ثبثت حفظ ًوبیذ ثِ عٌَاى رکَرد ٍی ثجت * 

.هی گردد   

در صَرت خطب ٍ عذم حفظ تعبدل ٍ ایجبد اًحٌب در پطت آزهَى ضًَذُ طجق ًظر * 

  کبدر داٍری رکَرد ثجت خَاّذ ضذ .

 

  

 

استان زنجان ورزشهای دانشگاهیهیئت   -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان   


