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اداره تربیت بدنی
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  1307تأسیس 

گاه Ԯ͕ڢҎی ΄واࣨ кܮ܃راϰدպن ҺوѸی αЮدا 

  ωعاوЇझ ́Цݴҋی و داˣЮ˒وҘی

 җدУ ́ۖیاداره ࣶ  

 

اداره تربیت بدنی معرفی  
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 97شهریور
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 اداره تربیت بدنی 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ندا سروش راد: تهیه و تنظیم   

22850275: تلفن   

sport@kntu.ac.ir  ایمیل :   

  http://sport.kntu.ac.ir: سایت تربیت بدنی 

 kntusport@: کانال تلگرام تربیت بدنی 

9خیابان شریعتی باالتر از پل سیدخندان خیابان شهید مجتبایی کوچه کاویان پالك : نشانی   

١۵۴١٨۴ - 9611 : صندوق پستی  

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 



 

 

 شما براي متعال خداورند درگاه از طوسی

 برنامه فوق عزیزان شما شادابی حفظ جهت

 نشاط، روحیه ارتقاء موجب ها برنامه این در

 شعله خداداد کاشی
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  پیام مدیر تربیت بدنی دانشگاه

 بدنی فعالیت = ورزیدگی=  تندرستی

  تحرکی بی=  نبودن ورزیده=  بیماري

طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه در جدیدالورود دانشجویان

جهت راستا این در. خواهانم را سعادت با توام اخالقی و علمی عالی

در فعالیت است امید است دیده فراهم ورزشی مفرح هاي برنامه

 .گردد گرامی دانشجویان

شعله خداداد کاشی                                                                         

  

  

  

  

      
  

پیام مدیر تربیت بدنی دانشگاه

تندرستی=  زیاد عمر طول

بیماري=  کوتاه عمر طول

دانشجویان به مقدم خیر ضمن

عالی مدارج به دستیابی

برنامه دانشگاه بدنی تربیت

دانشجویان سالمتی و شادابی
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    مأموریت و اهداف کلی

عاطفی، عقالنی و اجتماعی دانشجویان و کارکنان از طریق  جسمانی، ي،کمک به رشد و شکوفایی ابعاد معنو

   پرداختن به فعالیتهاي مفرح و سالمت بخش تربیت بدنی و ورزش                                                                      

  اهداف اختصاصی 

  انشجویان و کارکنان در سطح دانشگاهارتقاء کیفیت زندگی، تأمین سالمت، شادابی و روحیه نظم پذیري د -1

باالبردن سطح علمی و کیفی ورزش در سطح دانشکده ها، خوابگاهها و کارکنان دانشگاه                                                  -2

کارکنان از طریق برنامه هاي ورزشی                                                                 ایجاد انگیزه و تقویت اعتماد به نفس و مسئولیت پذیري دانشجویان و-3

غنی سازي اوقات فراغت دانشجویان و کارکنان از طریق فعالیتهاي مفرح و سالمت بخش ورزشی                                             -4

ایجاد انگیزه و تقویت اعتماد به نفس و مسئولیت پذیري دانشجویان و کارکنان از طریق برنامه هاي ورزشی -5  

ایجاد احساس تعلق به دانشگاه و افزایش کیفیت زندگی تحصیلی و کاري دانشجویان و کارکنان -6  

 

 

  اداره ࣶۖ́ Уدҗی و اІداف

گاه  αЮدا ॠ॑ࣳ وق  
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گاه    αЮی داҗدУ ́ۖͤل ࣶВࣿ  

                                                                                        

  علیرضا راهپیما کارشناس تربیت بدنی                            حسین حاجی میرزا کارشناس تربیت بدنی                             
                                       س علوم            پردی                                                     دانشکده عمران و نقشه برداري                      

                                       23064301شماره تماس                                       398داخلی 88201430شماره تماس                      

                                                                    
  کارشناس تربیت بدنی گل نما فقیر                                            ندا سروش راد کارشناس تربیت بدنی                    

  پردیس علوم                                                                           پردیس علوم                   
            23064415شماره تماس                                                              23064295اس شماره تم                   

                                                                                       
  حسن محمودي کمک کارشناس تربیت بدنی         کارشناس تربیت بدنی                                عبدالرحمن خضري                  

  مکانیک و صنایعپردیس                                                  پردیس علوم                                     
 84063263 – 84063308شماره تماس                                                        23064301شماره تماس                 

                                                                                         
              کامران تابنده کمک کارشناس تربیت بدنی                                         کارشناس تربیت بدنی پدرام امیدي                    
            پردیس شهید رضایی نژاد                                                                         پردیس شهید رضایی نژاد                   
               73064370شماره تماس                                                     73064370 شماره تماس                   
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՟Ϋдن   
گاهसی  ا αЮعال داΚ یѼورز 
   انجمن کوهنوردي  - 2                                       انجمن ورزشی دانشکده برق و کامپیوتر -1

                                                                 

  محسن قنبرنژاد                                                                         محمد هاشمی                       

  09357514299 شماره تماس                                                     09033615024شماره تماس                 

     دبیر انجمن                                                                                                    دبیر انجمن                           

  رՉГه सی ورزѼی Κعال

  :دختران 
 ، تنیس روي میزوالیبال، بسکتبال، فوتسال، یوگا، بدمینتون، بدنسازي، مشاوره ورزشی

  ایروبیک، شطرنج

  : پسران 

 والیبال، بسکتبال، فوتسال، رزمی سبک فایت رنجر، بدمینتون، بدنسازي، تنیس روي میز

  ، شطرنجمشاوره ورزشی تکواندو،

            
جهت شرکت در کالس هاي آموزشی و فوق برنامه رشته هاي ورزشی به مربی 

  .مربوطه طبق زمانبندي اعالم شده در سایت و تلگرام تربیت بدنی مراجعه نمائید
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گاه  αЮی داѼی ورزसضاΙ:  
  

  سالن چند منظوره و سالن بدنسازي پردیس علوم   - 1

  کوچه کاویان  -خیابان مجتبایی - باالتر از پل سید خندان -خیابان شریعتی:  آدرس

  پردیس شهید رضایی نژاد مجموعه ورزشی  - 2

 بلوار دانشگاه  -خیابان وفادار شرقی - فلکه چهارم تهرانپارس:  آدرس

  پردیس شهید قنديزمین روباز   - 3

  ضلع جنوب شرقی پل سید خندان -خیابان شریعتی:  آدرس

  زمین چمن مصنوعی و روباز دانشکده عمران و نقشه برداري   - 4

  روبروي ساختمان اسکان  - تقاطع میردادماد - خیابان ولیعصر:  آدرس

  مکانیک و صنایع پردیسمیز و بدنسازي  سالن تنیس روي - 5

  خیابان پردیس -خیابان مالصدرا -میدان ونک: آدرس 

  سالن ورزش سازمان مرکزي   – 6

 47میرداماد غربی پالك : آدرس 

  روباز خوابگاه کرامتفضاي سالن ورزش و  - 7

 سالن تنیس روي میز خوابگاه حافظ - 8

 ن احسا سالن ورزش خوابگاه - 9

 خوابگاه اندیشهسالن ورزش و فضاي رو باز  -10
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  े ϊساМقات Ϯګۓیاد و ϶ˢوریωقام सی ϶˘ب ϟده 

  : کشوري مقام هاي المپیاد
  95تابستان کسب مدال نقره مسابقات دو و میدانی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه هاي سراسرکشور 

 توسط خانم اسماء دهقان
  95تابستان فرهنگی ورزشی دانشگاه هاي سراسرکشور کسب مدال برنز مسابقات تکواندو سیزدهمین المپیاد 

 توسط آقاي ایمان بهرآبادي جوین
 97تابستان فرهنگی ورزشی دانشگاه هاي سراسرکشور المپیاد  کسب مدال نقره مسابقات تکواندو چهاردهمین 

 توسط آقاي محمد ملک پور
  97تابستان فرهنگی ورزشی دانشگاه هاي سراسرکشور کسب دو مدال برنز مسابقات جودو چهاردهمین المپیاد 

  توسط آقایان رضا محدث و عباس علیزاده
  :مقام هاي کشوري 

  1392ورزش کشور سال  1کسب مقام سوم مسابقات والیبال دختران دانشگاه هاي منطقه 
  ورزش  1دانشگاه هاي منطقه  پسران ره آزاد مسابقات بدمینتونمقام اول دو نفمقام سوم تیمی و کسب

 آقایان محمد مهانپورو فرشید ایپکچی توسط   1393سال کشور 
  1393ورزش کشور سال  1دانشگاه هاي منطقه پسران کسب مقام سوم مسابقات بسکتبال 
  1393سال ورزش کشور  1کسب یک مدال طال و دو مدال برنز در مسابقات کشتی دانشگاه هاي منطقه 

 علی جیریانی، مدال برنز توسط آقایان محمدرضا مورخی و عبداله محمودپورآقاي مدال طال توسط 
  1393ورزش کشور سال  1دانشگاه هاي منطقه پسران کسب مقام سوم مسابقات شطرنج 
  ما یعقوبیورزش کشور توسط خانم مه سی 1کسب مدال برنز مسابقات شنا دختران دانشگاه هاي منطقه 
  توسط آقاي  1394ورزش کشور سال  1دانشگاه هاي منطقه پسران کسب مدال برنز مسابقات کشتی فرنگی

 فرید نظري
  آقایان  توسط 1394ورزش کشور سال  1دانشگاه هاي منطقه  پسرانکسب مدال برنز مسابقات تکواندو

 ایمان بهرآبادي جوین، علی پورمحمود و میالد بابایی
  توسط 1394ورزش کشور سال  1دانشگاه هاي منطقه کسب مدال برنز مسابقات دوبل بدمینتون پسران 

  محمد مهانپور و محمد رضا بابایی آقایان
  توسط خانم  1395ورزش کشور سال  1کسب مدال طال مسابقات دو و میدانی دختران دانشگاه هاي منطقه

 اسماء دهقان
 توسط آقایان رضا محدث و  در بخش کاتا1395سال کشوري قهرمانی جودو  کسب مدال طال مسابقات

توسط آقاي عباس توسط آقاي رضا محدث و مدال برنز مدال نقره و مقام چهارم تیمی،  عباس علیزاده، 
 علیزاده 

 توسط آقاي فرید نظري 1396 ورزش کشور سال 1دانشگاه هاي منطقه کشتی  قاتکسب مدال نقره مساب 
 مدال  1396ورزش کشور سال  1دانشگاه هاي منطقه  تکواندومسابقات  زیک مدال طال، یک مدال برن کسب

 طال توسط محمد ملک پور و مدال برنز توسط محمد جواد جعفریاري
 ورزش  1دانشگاه هاي منطقه مسابقات جودو  و مقام چهارم تیمی دو مدال طال، دو برنز و یک نقره کسب

امیر علی  آقایان رضا محدث و عباس علیزاده، مدال نقره توسطمدال طال توسط آقایان 1396کشور سال 
   محمد رضا هادي نسب ، مدال برنز توسط آقايمهدي اردبیلی پور و قربانی

 1396ورزش کشور سال  1دانشگاه هاي منطقه  کسب مقام سوم مسابقات هندبال پسران 
  1396ورزش کشور سال  1دانشگاه هاي منطقه پسران کسب مقام سوم مسابقات والیبال 
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