تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
اداره تربیت بدنی دانشگاه درراستای افزایش روحیه نشاط،امید وپویایی دردانشگاهیان ومدیریت زمان جهت بهره وری بهینه
مقدمه

از سرمایه عمربا توسعه وترویج برورزش های همگانی وتوسعه امکانات ورزشی دردانشگاههااهداف خود رادنبال می کند.

عنوان

ارائه ی خدمات ورزشی به دانشجویان پزشکی طبق دستورالعمل وزارتخانه (برون دانشگاهی)وتقویم ورزشی ساالنه(درون
دانشگاهی)
اهداف اداره تربیت بدنی درپنج بخش خالصه می گردد-1:ساختار-2ورزش همگانی-3ورزش قهرمانی-4آموزش

اهداف

 -5تالش درجهت رشد استعدادهای ورزشی دانشجویان وارتقاء توانمندیهای ورزشی دانشجویان.
-1آموزش مهارتهای ورزشی درمیادین وکالس های مربوطه-2تشخیص واستعدادیابی وجذب دانشجویان دررشته های
مختلف ورزشی-3تشکیل کالس های ورزشی برای دانشجویان -4مطالعه واجرای برنامه های تربیت بدنی دانشگاه-5برنامه

شرح وظایف

ریزی سالن های ورزشی-6اجرای برنامه های تمرینی برای دانشجویان دراوقات فراغت-7مسئولیت هماهنگی امور ورزشی با
نمایندگان ورابطین ورزشی دردانشگاه وواحدهای ذی ربط-8تدریس واحدهای تربیت بدنی 1و-2اعزام تیم های ورزشی
دانشجویان به مسابقات والمپیادهای ورزشی-9تماس با موسسات ورزشی ومتخصصین واساتید به منظور کسب اطالعات
جدید ورزشی-11مربیگری دریکی از رشته های ورزشی مورد تخصص مربوطه-11شرکت درجلسات تمرینی دانشجویان
ورزشکار-12همکاری ونظارت براجرای مسابقات ورزشی دانشگاهی-13آماده ساختن ورزشکاران برای شرکت
درمسابقات مختلف ورزشی-14شرکت درکالس های آموزشی تعیین شده ازطرف وزارتخانه-15ارزشیابی میزان توانایی
دانشجویان ورزشکاردررشته های مختلف ورزشی-16انجام سایر امور محوله طبق نظر مقام مافوق وبرابر مقررات
المپیادهای ورزشی:برگزاری مسابقات ورزشی دررشته های مختلف وحضور دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

تعاریف
واصطالحات

دراین مسابقات.مسابقات تک رشته ای:حضور دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی دریک رشته ورزشی
انجمن ورزشی:متشکل از ریاست دانشگاه –معاونت دانشجویی-مدیر تربیت بدنی-کارشناسان تربیت بدنی-دانشجویان
(دبیرکل دانشجویان ودبیران رشته های مختلف ورزشی )جهت تصمیم گیری دربرگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی
درخصوص برگزاری برنامه های ورزشی درابتدا برنامه مورد نظر ورزشی ازطریق دبیران رشته های ورزشی به اطالع دبیرکل

تصویب برنامه

انجمن ورزشی رسانده میشود-بعدبرنامه درجلسه شورای نظارت برانجمن های ورزشی مطرح می گردد-درمرحله بعد
درصورت موافقت درشورای نظارت ،برنامه درشورای مرکزی مطرح گردیده وتصمیم نهایی درشورای مرکزی ابالغ می گردد.
ارزشیابی وپایش عملکرد درواحد تربیت بدنی طبق تعاریف ومفاهیم ذیل انجام می گردد:

ارزشیابی
وپایش عملکرد

اندازه گیری:عبارت است از فرایندی که تعیین می کندیک شخص چه مقدارازیک ویژگی ورزشی مورد نظربرخورداراست.
پایش:چک کردن،مشاهده وتحت نظر داشتن برنامه های آموزش داده شده ورزشی به دانشجویان.
ارزیابی:اطالعات هدفمندی را به منظور ارزشیابی وارزش گذاری جهت جذب دانشجوی ورزشکارجمع آوری می کنیم.
ارزشیابی:تطبیق نتایج ارزیابی با استانداردهاومعیارهای مشخص شده از طرف مربی مربوطه.

