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 -1عنوان برنامه  :همایش پیاده روی
 -2هدف :ارتقاء سطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی در راستای کاهش آسیب های جسمی و روحی
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه 03:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 033:نفر
 -7شرح برنامه :در این همایش خانواده ها اقدام به پیاده روی در مسیر مشخص شده می نمایند و در پایان مسیر از بین
شرکت کنندگان قرعه کشی انجام می شود و به برگزیدگان جوایزی اهدا می گردد ،در طول برنامه یک کارشناس
ورزشی ،مطالب مختصری در رابطه با شیوه های صحیح نشستن ،برخاستن ،خوابیدن و راه رفتن و همچنین فواید
ورزش مستمر ارائه می دهد.
 -8زمان اجرای برنامه4/61 :هفته شاهین شهر7/82 ،روز تربیت بدنی9/63 ،هفته وحدت 8/88 ،دهد مهدویت
-9مکان اجرا :مرکز شهر ،گلدیس ،پردیس ،حاجی آباد
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 -1عنوان برنامه  :مسابقات آمادگی جسمانی آقابان
 -2مخاطبین :آقایان
 -3هدف :ارتقاء سطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی در راستای کاهش آسیب های جسمی و روحی
 -4مجری :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه :چهار مورد
 -6حجم پیش بینی شده 23:نفر

 -7شرح برنامه :دراین برنامه که ویژه آقایان می باشد پس از ثبت نام نفرات شرکت کننده در بین آنها
مسابقات مختلفی که مواردی همچون ،سرعت  ،قدرت ،انفجار ،پرش و ...را به رقابت می کشاند برگزار می
شود و پس از پایان با توجه به نظر داوران به نفرات برتر جوایزی اهداء میگردد.
 -8زمان اجرای برنامه66/83 :
-9مکان اجرا :ورزشگاه پوریای ولی
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 -1عنوان برنامه  :مسابقه آمادگی جسمانی بانوان
 -2مخاطبین :بانوان
 -3هدف :ارتقاء سطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی در راستای کاهش آسیب های جسمی و روحی
 -4مجری :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه :چهار مورد
 -6حجم پیش بینی شده 23:نفر

 -7شرح برنامه :دراین برنامه که ویژه بانوان می باشد پس از ثبت نام نفرات شرکت کننده در بین آنها
مسابقات مختلفی که مواردی همچون ،سرعت  ،قدرت ،پرش و ...را به رقابت می کشاند برگزار می شود و
پس از پایان با توجه به نظر داوران به نفرات برتر جوایزی اهداء میگردد.
 -8زمان اجرای برنامه 12/18 :به مناسبت هفته زن
-9مکان اجرا :ورزشگاه پوریای ولی
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 -1عنوان برنامه  :مسابقه داژبال بانوان
 -2مخاطبین :بانوان
 -3هدف :ایجاد انگیزه و نشاط در جوانان و نوجوانان به منظور انجام و استمرار فعالیتهای ورزشی
 -4مجری :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه :سه مورد
 -6حجم پیش بینی شده 23:نفر
 -7شرح برنامه :در این مسابقه بانوان در تیم های  0نفره با یکدیگر به رقابت پرداخته و در پایان رقابت ها به تیم های
اول و دوم جوایزی اهدا میگردد.
 -8زمان اجرای برنامه 12/17 :به مناسبت هفته زن
 -9مکان اجرا :ورزشگاه تختی
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 -1عنوان برنامه  :مسابقه طناب کشی بانوان
 -2مخاطبین :بانوان
 -3هدف :فرهنگ سازی جهت بهبود سالمت فردی شهروندان با افزایش فعالیتهای ورزشی با تاکید بر ورزش های
همگانی
 -4مجری :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه :دو مورد
 -6حجم پیش بینی شده 833:مورد
 -7شرح برنامه :در این مسابقه بانوان در تیم های  0نفره با یکدیگر به رقابت پرداخته و در پایان به تیم های اول و
دوم جوایز اهدا میگردد
 -8زمان اجرای برنامه0/4 :
 -9مکان اجرا :ورزشگاه حاجی آباد
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 -1عنوان برنامه  :همایش ورزش مناسب،کفش متناسب
 -2هدف :ارتقاء سطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی در راستای کاهش آسیب های جسمی و روحی
 -3مخاطبین :حوزه معاونت ورزشی
 -4مجری :ورزشگاه شهدای حاجی آباد
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 033:نفر
 -7شرح برنامه :در این همایش مطالب مفیدی در خصوص آشنایی شهروندان با رشته های ورزشی و کفش و لباس
مناسب با آن توسط مدرس مربوطه مطرح میگردد.
 -8زمان اجرای برنامه( 4/88 :جمعه)،
-9مکان اجرا :نگارستان
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 -1عنوان برنامه  :مسابقه دو  6033متر
 -2مخاطب :جوانان و نوجوانان
 -3هدف :ایجاد انگیزه و نشاط در جوانان و نوجوانان به منظور انجام و استمرار فعالیتهای ورزشی
 -4مجری :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه :یک مورد
 -6حجم پیش بینی شده 603:نفر
 -7شرح برنامه :در این مسابقه ورزشکاران در مسافت  6033متری با هم به رقابت دو میدانی میپردازند و در پایان به
نفرات برتر جوایزی اهدا می گردد.
 -8زمان اجرای برنامه1/67 :
-9مکان اجرا :سطح شهر
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 -1عنوان برنامه :فصل تندرستی
 -2هدف :فرهنگ سازی جهت بهبود سالمت فردی شهروندان با افزایش فعالیتهای ورزشی با تاکید بر ورزش
های همگانی
 -3مخاطبین:عموم شهروندان
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی

 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :این برنامه در سه بخش شوت یک ضرب ،فوتبال دو نفره ،طناب کشی و دارت برگزار خواهد
شد و انتهای هر ماه در یکی از پارکهای سطح شهر  ،خانواده های عالقمند با حضور داوران به رقابت با
یکدیگرمی پردازند و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
 -8زمان اجرا:پنج شنبه اول هر ماه
-9مکان اجرا :پارک بانک استان
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 -1عنوان برنامه :کوه گشت خانوادگی
 -2هدف :فرهنگ سازی جهت بهبود سالمت فردی شهروندان با افزایش فعالیتهای ورزشی با تاکید بر ورزش
های همگانی
 -3مخاطبین:عموم شهروندان
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی

 -5سابقه 83:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :در این برنامه تمامی شرکت کنندگان با وسیله نقلیه به یکی از کوههای اطراف اصفهان می روند
وپس از طی کردن مسیری مشخص درمکانی دور هم جمع می گردند وورزش صبحگاهی که شامل برنامه
ورزشی کششی می باشد راانجام می دهند ،در این برنامه یکی از کارشناسان به تشریح شیوه های صحیح
نشستن ،راه رفتن و حرکات اصالحی می پردازد ودر پایان مراسم به قید قرعه به برخی از شرکت کنندگان
جوایزی اهداء می گردد.
 -8زمان اجرا66/60 ،9/67 ،0/1 ،4/9 ،8/89:
-01مکان :کوه صفه
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 -1عنوان برنامه :مسابقات فوتسال ادارات
 -2هدف :ارتقاءسطح رویکر دشهروندان به فعالیتهای ورزشی در راستای کاهش آسیبهای جسمی و روحی
 -3مخاطبین:کارمندان دولت
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی

 -5سابقه 8:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 603:نفر
 -7شرح برنامه:در این برنامه پس ازثبت نام تیم های ورزشی ادارات واماکن دولتی با هماهنگی هییت فوتبال
شهرستان شاهین شهر مسابقات فوتسال بین تیم های ادارات برگزار می گرددوپس از پایان مسابقه به تیم
های برتر جوایزی اهداء می گردد.
 -8زمان اجرا 6/4:به مناسبت هفته دولت
 -9مکان اجرا :ورزشگاه انقالب
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 -1عنوان برنامه:مسابقات طناب کشی دانش آموزی
 -2هدف :ارتقاء سطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی درراستای کاهش آسیبهای جسمی و روحی
 -3مخاطبین:عموم دانش آموزان
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه :فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 633:نفر
 -7شرح برنامه:در این برنامه از دانش آموزان عالقمند از هر مدرسه که توسط مدیر مدرسه معرفی
می گردند ،ثبت نام به عمل می آید و به تیم های پنج نفره تقسیم بندی میشوند و سپس به رقابت با هم می
پردازند و در پایان تیم های برتر تعیین می گردد و جوایز نفیسی به آنها اهدا داده میشود.
 -8زمان اجرا2/64:
-9مکان :ورزشگاه تختی
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 -1عنوان برنامه:کارگاه حرکات اصالحی
 -2هدف :ارتقاءسطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی در راستای کاهش آسیبهای جسمی و روحی
 -3مخاطبین:عموم شهروندان
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:یک مورد
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه:در این کارگاه شیوه های تقویت قدرت جسمانی در ورزش آموزش داده میشود و نیز پیرامون
رفع نواقص جسمانی همچون پای پرانتزی ،دیسک کمر ،زانودرد و ...توضیحات الزم داده خواهد شد و
روش درمان و رفع این عارضه ها اعالم می شود ودر پایان برنامه به نفرات شرکت کننده گواهی نامه
کارگاه آموزشی اهداء می گردد.
 -8زمان اجرا90/2/63:
-9مکان اجرا :نگارستان
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 -1عنوان برنامه:کارگاه آموزشی روانشناسی ورزشی
-2هدف:تقویت انگیزه ورزشکاران به منظور تداوم فعالیتهای ورزشی
 -3مخاطبین :ورزشکاران
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:یک مورد
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه:پس ازدعوت مدرس مربوطه کارگاه آموزشی روانشناسی ورزشی برگزار می گردد در این
کارگاه شیوه های جلوگیری از استرس قبل از مسابقه آموزش داده خواهد شد و نیز روشهای پیشگیری از
تمرین زدگی روانی آموزش داده میشودوپس از پایان به تمام شرکت کنندگان گواهی کارگاه آموزشی
اهداء می گردد.
 -8زمان اجرا0/66:
-9مکان اجرا :نگارستان
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 -1عنوان برنامه :مسابقات خانوادگی
 -2هدف :فرهنگ سازی جهت بهبود سالمت فردی شهروندان با افزایش فعالیتهای ورزشی با تاکید بر ورزش
های همگانی
 -3مخاطبین :عموم شهروندان
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی

 -5سابقه 6:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه:این برنامه ویژه خانواده ها می باشدوپس از ثبت نام از عالقمندان مسابقه ای بین آنها برگزار
می گردد که در این مسابقه فاکتورهایی اعم از سرعت ،تعادل ،قدرت ،پرش و ...از طریق برگزاری
مسابقات تفریحی متعددی همچون دارت ،طناب زنی ،شوت و  ...سنجیده می شود ودر پایان باتوجه به نظر
داوران به خانواده های برتر جوایزی اهداء می گردد.
 -8زمان اجرا 1/80:روز خانواده
-9مکان اجرا :ورزشگاه گلدیس
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 -1عنوان برنامه :همایش بازی های بومی -محلی
 -2هدف:فرهنگ سازی جهت بهبود سالمت فردی شهروندان با افزایش فعالیتهای ورزشی با تاکید بر ورزش
های همگانی
 -3مخاطبین:عموم شهروندان
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :در این برنامه از برخی اقوام مختلف جهت شرکت در این برنامه دعوت به عمل می آید و طی
آن هر یک از قومیت ها بازی مخصوص آن قوم را در معرض تماشای شرکت کنندگان قرار می دهند ،این
بازی ها قبل از شروع توسط یکی از بازیکنان تشریح می شود و طی بروشورهایی نحوه بازی کردن هم برای
کودکان تشریح می شود.
 -8زمان اجرا 4/64 :تا 4/60هفته شاهین شهر
-9مکان اجرا :ورزشگاه تختی
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 -1عنوان برنامه:بازیهای قدیمی
 -2هدف :فرهنگ سازی جهت بهبود سالمت فردی شهروندان با افزایش فعالیتهای ورزشی با تاکید بر ورزش
های همگانی
 -3مخاطبین:عموم شهروندان
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی

 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 633:نفر
 -7شرح برنامه :در این برنامه تعدادی از بازیهای قدیمی فراموش شده همانند لی لی ،زو ،رابط و ...اجرا
خواهد شد که پس از ثبت نام و تیم بندی توسط داوران تیمها به رقابت خواهند پرداخت و در پایان به تیم
های برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
 -8زمان اجرا8/86 :
 -9زمان شروع اقدامات اولیه2/1 :
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 -1عنوان برنامه:همایش دوچرخه سواری
 -2هدف :فرهنگ سازی جهت بهبود سالمت فردی و اجتماعی شهروندان با تاکید بر ورزش همگانی
-3مخاطبین :جوانان و نوجوانان
-4مجری :حوزه معاونت ورزشی

 -5سابقه :هشت مورد
 -6حجم پیش بینی شده 151:نفر
-7شرح برنامه  :این برنامه با هماهنگی هیئتت دوچرخته ستواری ان تام متی شتود و پتس از بتت نتام شترکت
کنندگان به صورت گروهی مسیر تعین شده رکاب زنی می شود و پس از طی مسیر در پایان بته قیتد قرعته
به برخی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء می شود.
 -8زمان اجرای برنامه5/27 :
-9مکان :سطح شهر

18

 -1عنوان برنامه:کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های ورزشی
 -2هدف :تقویت انگیزه ورزشکاران به منظور تداوم فعالیت های ورزشی
 -3مخاطبین :ورزشکاران
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:یک مورد
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :در این کارگاه به مخاطبین آموزش های الزم پیرامون شیوه های کاهش آسیب های ورزشی
ارائه خواهد شد و حرکات آسیب زا توسط کارشناس مربوطه تشریح و تعین خواهد شد .و در پایان به
شرکت کنندگان گواهی حضور در جلسه ارائه خواهد شد.
 -8زمان اجرا7/69:
-9مکان اجرا :نگارستان
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 -1عنوان برنامه:مسابقات طناب زنی بانوان
 -2هدف :تقویت انگیزه ورزشکاران به منظور تداوم فعالیت های ورزشی
 -3مخاطبین :بانوان
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:یک مورد
 -6حجم پیش بینی شده 633:نفر
 -7شرح برنامه :در این برنامه بانوان محترم پس از ثبت نام در مدت زمان تعیین شده اقدام به طناب زنی می
نمایند و سپس بیشترین تعداد و کمترین خطا برایشان ثبت می شود و به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا
خواهد شد.
 -8زمان برنامه 90/63/64 :
-9مکان اجرا :ورزشگاه پوریای ولی
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 -1عنوان برنامه :بازی و سرگرمی همراه با خانواده
 -2هدف :ارتقاء سطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی درراستای کاهش آسیبهای جسمی و روحی
 -3مخاطبین:عموم بانوان
 -4مجری طرح :حوزه معاونت ورزشی

 -5سابقه 6:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 633:نفر
 -7شرح برنامه:در این برنامه مسابقات مفرحی از قبیل فوتبال دستی ،پرتاب توپ و بازی های فکری به
صورت رقابتی بین خانواده ها برگزار می شود.
 -8زمان اجرا:چهارشنبه آخر هر ماه (شش ماهه اول)
 -9مکان اجرا :پارک حافظ شمالی
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 -1عنوان برنامه :جشن اختتامیه ورزشکاران
 -2هدف :ایجاد انگیزه و نشاط در جوانان و نوجوانان به منظور انجام و استمرار فعالیتهای ورزشی
 -3مخاطبین :ورزشکاران و خانواده ها
 -4مجری طرح:حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه 0:مورد
 -6حجم پیش بینی شده 6333:نفر
 -7شرح برنامه :اجرای حرکات ورزشی نمادین در رشته های مختلف ورزشی در سالن ورزشگاه ،در این
همایش ورزشکاران آموخته های خود را در معرض تماشای خانواده ها قرار می دهند.
 -8زمان اجرا1/84 :
 -9مکان اجرا :ورزشگاه تختی
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 -1عنوان برنامه :مسابقات تفریحی زوجین
 -2هدف:ارتقاء سطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی درراستای کاهش آسیبهای جسمی و روحی
 -3مخاطبین:عموم شهروندان
 -4مجری طرح:حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :اجرای مسابقه های تفریحی از قبیل دوی مشترک ،حمل بار ،دوی زیک زاک ،مچ اندازی و
طناب کشی ،بین زوجین
 -8زمان اجرا 1/6:روز ازدواج حضرت علی و فاطمه
 -9مکان اجرا :پارک حافظ شمالی
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 -1عنوان برنامه :همایش هنرهای ورزشی کودکان
 -2هدف:ارتقاء سطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی درراستای کاهش آسیبهای جسمی و روحی
 -3مخاطبین:عموم شهروندان
 -4مجری طرح:حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :در این همایش کودکان آموزش دیده در رشته های مختلف ورزشی اقدام به ارائه نمادین
حرکات ورزشی آموزش دیده در رشته های مختلف ورزشی می نمایند و در پایان از مربیان آنها تقدیر به
عمل می آید.
 -8زمان اجرا9/2 :
 -9مکان اجرا :ورزشگاه تختی
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 -1عنوان برنامه :همایش دوچرخه سواری پدربزرگ ها و نوه ها
 -2هدف :ارتقاء سطح رویکرد شهروندان به فعالیتهای ورزشی درراستای کاهش آسیبهای جسمی و روحی
 -3مخاطبین:آقایان
 -4مجری طرح:حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :پدربززرگ ها و نوه ها با سوار شدن مشترک بر روی یک دوچرخه مسیر تعیین شده در
همایش را طی می کنند ،پس از آن یک کارشناس ورزشی به موضوع اهمیت و لزوم ورزشی در سنین
مختلف می پردازد و در انتها به قید قرعه به برخی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا می شود.
 -8زمان اجرا8/12 :
 -9مکان اجرا :سطح شهر
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 -1عنوان برنامه :مسابقات والیبال دختر ومادر
 -2هدف :ایجاد انگیزه و نشاط در جوانان و نوجوانان به منظور انجام و استمرار فعالیتهای ورزشی
 -3مخاطبین:بانوان
 -4مجری طرح:حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :مادران و دختران عالقمند در گروههای دو نفره اقدام به بت نام می نمایند و پس از تقسیم
بندی شرکت کنندگان به رقابت با یکدیگر می پردازند ،در پایان رقابت ها به تیم های برتر جوایزی اهدا
می شود.
 -8زمان اجرا12/14 :
 -9مکان اجرا :ورزشگاه انقالب
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 -1عنوان برنامه :چند گام با ورزش
 -2هدف:ایجاد انگیزه و نشاط در جوانان و نوجوانان به منظور انجام و استمرار فعالیتهای ورزشی
 -3مخاطبین :نوجوانان
 -4مجری طرح:حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :مربیان ورزشی در رشته های مختلف ورزشی به همراه برخی از ورزشکاران در همان رشته ،با
لباس هاس مخصوص هر رشته ورزشی ،در ورزش صبحگاهی مدارس حضور یافته و اقدام به ان ام حرکات
ورزشی می نمایند.
 -8زمان اجرا 7/1 :تا  12/15در طول سال تحصیلی (هفته ای دو مورد)
 -9مکان اجرا :مدارس دبستان
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 -1عنوان برنامه :مسابقات المپیاد ورزشی
 -2هدف :ایجاد انگیزه و نشاط در جوانان و نوجوانان به منظور انجام و استمرار فعالیتهای ورزشی
 -3مخاطبین :نوجوانان و جوانان
 -4مجری طرح:حوزه معاونت ورزشی
 -5سابقه:فاقد پیشینه
 -6حجم پیش بینی شده 833:نفر
 -7شرح برنامه :این مسابقات در قالب رشته های ورزشی مختلف از قبیل فوتبال ،والیبال ،بسکتبال ،بدمینتون،
تنیس روی میز ،کاراته ،تکواندو ،ووشو ،بدنسازی و ایروبیک برگزار می شود ،هر یک از شرکت کنندگان
در رشته های مربوط به خود بت نام نموده و پس از آن به رقابت با یکدیگر می پردازند ،در پایان رقابت ها
به نفرات برتر در هر رشته جوایزی اهدا خواهد شد.
 -8زمان اجرا2/1 :تا 11/22
 -9مکان اجرا :ورزشگاه ،تختی ،انقالب ،پوریای ولی و گلدیس
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