عملکرد اداره ورزش معاونت امور اجتماعی در نه ماهه اول سال 96

ورزش آقایان
ردیف

عنوان برنامه

تعداد

1

همایش ورزش صبحگاهی

8

2

همایش پیاده روی

9

توضیح (محتوای برنامه)
برگزاری ورزش صبحگاهی ومسابقات ورزشی با حضور ورزشکاران ایستگاه های فعالیت بدنی در
بوستانهای سطح منطقه
برگزاری پیاده روی خانوادگی با حضور شهروندان

3

همایش کوهپیمایی( محله ای )

16

اعزام شهروندان محله به کوه های اطراف تهران همراه با برگزاری مسابقات ورزشی

4

همایش کوهپیمایی( منطقه ای )

2

اعزام شهروندان منطقه به کوه های اطراف تهران همراه با برگزاری مسابقات ورزشی

5

برگزاری کارگاه های آموزشی ورزشی

10

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته
6

فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

(کالسهای آموزشی  ،مربیگری ،داوری  ،دوره های بازآموزی و ارتقاء و )...
کارگاه تغذیه ورزشی  ،تئوری امادگی جسمانی وتست سالمت وپوکی استخوان و...
مراسم گرامیداشت هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای توسط انجمن پهلوانی و زورخانه ای

1

آقایان

شهرداری تهران با مشارکت انجمن حامیان فرهنگ پهلوانی زورخانه ای به میزبانی شهرداری منطقه 8
تهران در زورخانه علی ا بن ابیطالب (ع) درمورخ 18تیرماه ساعت  16/30الی 18/30برگزارشد.
از مورخ  96/3/19باحضور  32تیم ازسطح محالت منطقه و 126بازی در مجموعه خانه ورزشی

7

مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال جام
رمضان آقایان

1

شهربرگزارگردید و مراسم اختتامیه این مسابقات درمورخ  96/5/1باحضور مسئولین ومدعوین منطقه ،
در خانه ورزشی شهر ازساعت  19/30الی  21/30برگزارشد  .دراین مراسم به تیمهای برتردرسه رده
سنی وتیم اخالق ،حکم  ،مدال وجوایز ورزشی اهداء گردید.

3420جلسه توسعه وترویج ورزش همگانی

8

19ایستگاه فعالیت بدنی

9

تفریحات گردش در ورزش

36

10

برگزاری جشنواره تفریحی ورزشی

5

11

زنگ ورزش

10

12

برگزاری مسابقات پارا المپیاد

4

13

برگزاری مسابقات المپیاد

14

سالمتی و نشاط بین شهروندان با محوریت محله
جشنواره تفریحی ،ورزشی استقبال از بهار در بوستان مصطفی خمینی از پنجم الی سیزدهم نوروز –
جشنواره تفریحی،ورزشی پهنه شرق تهران در بوستان پلیس-جشنواره تفریحی ورزشی شهرآفتاب-
جشنواره تفریحی ورزشی فصل نیایش(ضیافت الهی)و جشنواره داستان تابستان
در سطح مدارس( شامل  :مسابقات طناب زنی ،دو ومیدانی  ،توپ و سبد  ،شوت بسکتبال و )....
بوچیا،بسکتبال باویلچر شطرنج و....

در دور مقدماتی و منطقه ای با حضور 6860نفر حضور داشتند .تعداد 2420اجرا شد.

عملکرد اداره ورزش معاونت امور اجتماعی در نه ماهه اول سال 96

ورزش بانوان
ردیف

عنوان برنامه

توضیح (محتوای برنامه)

تعداد

برگزاری ورزش صبحگاهی ومسابقات ورزشی با حضور ورزشکاران ایستگاه های فعالیت بدنی در

1

همایش ورزش صبحگاهی

8

2

همایش پیاده روی

9

برگزاری پیاده روی خانوادگی با حضور شهروندان

3

همایش کوهپیمایی

2

اعزام شهروندان منطقه به کوه های اطراف تهران همراه با برگزاری مسابقات ورزشی

4

برگزاری کارگاه های آموزشی ورزشی

18

5

برگزاری همایش آموزشی

1

6

توسعه وترویج فرهنگ عفاف وحجاب

85

7

48ایستگاه فعالیت بدنی

324

توسعه وترویج ورزش همگانی

8

تفریحات گردش در ورزش

36

سالمتی و نشاط بین شهروندان با محوریت محله

9

برگزاری جشنواره تفریحی ورزشی

5

بوستانهای سطح منطقه

برگزاری کارگاه های آموزشی ( کلینیک داوری بسکتبال ،تغذیه ورزشی  ،ورزش در ماه رمضان و اعزام
به دوره های مربیگری و کارگاه های آموزشی در رشته های سپک
تاکرا،کریکت،بهکاب،فریزبی،مربیگری،حرکت شناسی،داوری آمادگی جسمانی ،مهارتهای مربیگری
پرثوآ،فرپلی،حرکت شناسی،داژبال،حرکت شکمی ،CXتکریم ارباب رجوع،کارگاه وشوو،تغذیه ومچ
اندازی
همایش یوگای خنده

اطالع رسانی و آگاه سازی بانوان ورزشکاراز طریق توزیع بروشور و کتابچه،برگزاری مراسم مذهبی مانند
خواندن زیارت عاشورا،دعای توسل ،برگزاری جلسات ویژه با حضور اساتید حوزه ودانشگاه ،تقدیر از
ورزشکاران با حجاب برترضرورت ارج نهادن به ارزشهای واالی انسانی

جشنواره تفریحی ،ورزشی استقبال از بهار در بوستان مصطفی خمینی از پنجم الی سیزدهم نوروز –
جشنواره تفریحی،ورزشی پهنه شرق تهران در بوستان پلیس-جشنواره تفریحی ورزشی شهرآفتاب-

10

زنگ ورزش

10

در سطح مدارس( شامل  :مسابقات طناب زنی ،دو ومیدانی  ،توپ و سبد  ،شوت بسکتبال و )....

11

برگزاری مسابقات پارا المپیاد

8

شنا،بوچیا،دارت،ویلچر رانی  ،بهکاب،تنیس روی میز ،دو ومیدانی  ،شطرنج

12

برگزاری مسابقات المپیاد

14

13

برگزاری مسابقات محله قهرمان

9

در دور مقدماتی و منطقه ای با حضور  9670نفر حضور داشتند .تعداد  522اجرا بوده است.تعداد 779
تعداد بازی بوده است.
ایروبیک ،فوتبال دستی  ،مسابقات بومی – محلی (هفت سنگ )  ،مسابقات مچ اندازی،طناب زنی
،مسابقات بهکاب،فریزبی،هندبال،سپک تاکرا

