بسمه تعالی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک
و زيست فناوری
www.nigeb.ac.ir
فصل نامه خبری کميته تربيت بدني پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوری اول مهر ماه 1131
شماره "" 1

varzesh@nigeb.ac.ir

ورزش همگانی از ديدگاه مقام رهبری




ورزش همگاني يکي از ضروريات زندگي است ،مثل غذا خوردن است،
مثل تنفس کردن است ،بايد به آن توجه کرد ...ما احتياج داريم که تمام
آحاد کشور ورزش کنند ،اين واقعا" نياز کشور است.
روی آوردن مردم به ورزش بسياری از مشکالت و معضالت اجتماعي و
اخالقي کشور را حل مي کند.

اول به نام دوست و دوم با توکل به اويی که هر چه هست از اوست.
نوشتن درباره مولود تازه بدنيا آمده دشوار است ،هر چه بنويسي روياه ا و آرزوهايت هستند و کارهايي که مي خواهي انجام دهي تا آني شود که مي خواهي .از آن
دشوار تر نوشتن در باره فرزند خوانده ای است که به محض در اغوش گرفتنش مي خواهي در باره اش بنويسي که اين حکايت ما است.
سالهاست که در پژوهشگاه دوستاني با حکم رسمي و يا به نيت همک اری گرد هم آمده اند تا به مقوله ورزش در پژوهشگاه سر و ساماني دهند و بنا به گفته اغلب
دست اندرکاران فضا و امکاناتي فراهم شده است که در کمتر باشگاههای ورزشي مي توان نظيرش را يافت ،دست مريزاد.
با اينحال اهالي پزوهشگاه با فضای ورزشي پژوهشگاهشان آشنايي اندکي د ارند و تعداد کمي از پژوهشگران و کارمندان از امکانات ورزشي بنحو مطلوب استفاده مي
کنند.
اکنون برخي از همکاران شما با نيت کمک به همگاني کردن ورزش در بين خانواده پژوهشگاه و تشويق به ورزش کردن حتي به مدت سه ساعت در هفته آستين
همت باال زده اند .در اين راستا سعي شده برنامه ريزی ها بر اساس نظر سنجي انجام گرفته تجديد و بعضا" اصالح شود ،امکانات بطور عادالنه در اختيار کليه
عالقمندان بر اساس ضوابط و مقررات قرار گيرد و از همه مهمتر انگيزه انجام ورزش روزانه در بين افراد تقويت شده و نهادينه شود.
انتشار فصل نامه الکتروني ک از جمله ايده هايي بود که با استقبال مواجه شد و اکنون اولين شماره آن به رويت مي رسد .در اين فصل نامه ها در باره تصميمات و
مصوبات کميته تربيت بدني  ،برنامه های در دست اقدام و پيشنهادی خواهيد خواند .با نصب صندوق پيشنهادات کميته تربيت بدني در پژوهشگاه و داير شدن ايميل
با آدرس  varzesh@nigeb.ac.irآماده ايم نظرات سازنده شما را دريافت کنيم و در بهبود و پيشرفت روز افزون سالمت جسم و نشاط روحي دوستان موثر
باشيم.
در اين شماره با مروری بر تاريخچه کميته تربيت بدني با فعاليتهای انجام شده در پژوهشگاه در شانزده سال گذشته آشنا خواهيم شد.
تاريخچه کميته تربيت بدنی
 در سالهای  1111الي  1113تورهای ورزشي  -گردشگری به صورت خود جوشتوسط خانم ها دکتر مينو الستي ،دکتر خديجه رضوی و دکتر تهمينه
لهراسبي ،و آقای تشت زرين برگزار مي شد.
 نخستين دوره کميته تربيت بدني در فروردين سال  1113و با انتصاب خانممژگان احمد زاده راجي بعنوان رئيس کميته و آقايان دکتر مهدی بانويي و
تشت زرين بعنوان اعضا شروع بکار و تا مرداد ماه  1131به فعاليتهای خود
ادامه داد .از جمله امور انجام گرفته در اين دوره مي توان به موارد ذيل اشاره
کرد:
 .1انعقاد قرارداد با سالن شماره  2دانشگاه تهران جهت استفاده از استخر
و کالسهای ايروبيک
 .2برگزاری تورهای ورزشي -گردشگری
 از مرداد  1131تا اواسط سال  1131با مسکوت ماندن تشکيل کميته تربيتبدني با اعضا جديد مجددا" تورهای ورزشي-گردشگری بصورت خودجوش و
پراکنده توسط آقای دکتر مهدی بانويي و خانم دکتر مينو الستي ترتيب
داده مي شدند.
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 در آبان ماه سال  1131کميته تربيت بدني با ترکيب آقايان دکتر حق بين (رياستکميته) و دکتر فردوس رستگار جزی ،حميدعليزاده ،عباس تشت زرين ،رضا
گندمکار ،شاپور نظری پور ،جوادقرباني (به مدت يک ماه) و خانم ها دکتر فروغ
سنجريان و ندا واصلي حق شرو ع بکار کرد و تا فروردين  1131بکار خود ادامه داد
که اهم فعاليتها عبارتند از:
 .1احداث و تجهيز سالن ورزش
 .2افتتاح سالن ورزش در دهه فجر توسط رياست وقت پژوهشگاه جناب آقای
دکتر حسين صنعتي
 .1تهيه چارت سازماني برای کميته ورزش
 .4تهيه بيمه ورزشي رايگان برای ورزشکاران
 .1تهيه بليط برخي از استخر های شهرهای تهران و کرج
 .6خريد خدمت مربيان ايروبيک برای بانوان و بدنسازی برای آقايان
 .1برگزاری مسابقات ورزشي فوتبال برای آقايان و پينگ پنگ برای بانوان و اهداء
جوايز

در تير ماه سالجاری کميته تربيت بدني با انتصاب آقای حسن حبيب قمي بعنوان رياستکميته و آقايان محمدرضا شکوری نيا ،عباس تشت زرين و خانمها مهين جمالي و
دکتر خديجه رضوی دوره جديد فعاليت خود را شروع کرد .از اولين روز های صدور
احکام تاکنون بيش از هفت جلسه سياستگذاری و تصميم گيری برگزار شده که اهم
مصوبات عبارتند از:
 .1اختصاص تابلو اعالنات جهت نصب خبر و تازه های ورزش
 .2اختصاص ايميل به آدرس  varzesh@nigeb.ac.irجهت برقرای ارتباط
با کميته و ارائه پيشنهادها و انتقادات
 .1انعقاد قرارداد خريد خدمت مربي ايروبيک بانوان
 .4برگزاری دو دوره تور ورزشي ،گردشگردی به مقصد تنگه واشی
 .1برگزاری ورزش همگاني برای اعضا هيات رئيسه پژوهشگاه در سالن ورزش
پژوهشگاه
 .6برگزاری کالس بادی پامپ ،صبحها قبل از شروع ساعت اداری
 .1اجاره سالن فوتسال جهت تمرين فوتسال

در سال  1136کميته تربيت بدني با ترکيب آقايان دکتر بمبئي (رياست کميته)  ،محمدخدمتي ،حسن حبيب قمي ،حميد عليزاده ،عباس تشت زرين ،رضا گندمکار ،شاپور
نظری پور و خانم ها دکتر فروغ سنجريان و ندا واصلي حق تشکيل و تا سال 1133
فعاليت نمود که رئوس برنامه های انجام گرفته عبارتست از:
 .1خريد خومت مربي ايروبيک بانوان
 .2برگزاری مسابقات پينگ پونگ ،فوتبالو آمادگي جسماني برای آقايان و بانوان
 .1تهيه کارت راهيان سالمت برای پرسنل پژوهشگاه

آشنايی با اعضا کميته تربيت بدنی

در سال  1133با ايجاد تغييراتي در ترکيب ،کميته تربيت بدني وارد دوره جديدی ازفعاليتها شد .در اين دوره که تا سال  1131بدرازا کشيد آقای محمد خدمتي رياست
کميته را بعهده داشت و آقايان ساسان زرافشان ،حسن عبدپور (به مدت  1ماه)،
مهران رفيعي (به مدت  1ماه) ،محمد رضا شکوری نيا ،محمد شوقي ،حميد عليزاده،
حسن حبيب قمي ،رسول مهدوی و خانم ها مهين جمالي و ندا واصلي حق اعضا
کميته را تشکيل مي دادند .اهم امور انجام گرفته در اين سالها عبارت بود از:
 .1انجام تست ورزش از پرسنل انتظامات
 .2خريد خدمت مربيان ايروبيک برای آقايان و بانوان و مربي يوگا برای خانم ها
 .1برگزاری تورهای ورزشي ،گردشگری
 .4برگزاری مسابقات پينگ پنگ ،شطرنج ،آمادگي جسماني ،فوتبال ،دو ميداني و
طناب کشي برای آقايان و بانوان و اهداء جوايز
 .1اجاره سالن و زمين چمن مصنوعي برای فوتبال آقايان
 .6همکاری با ساير مراکز علمي مستقر در بلوار پژوهش و ايجاد کنسرسيوم
 .1برگزاری مسابقات کنسرسيوم (دو ميداني ،فوتبال ،پينگ پونگ ،شطرنج و
طناب کشي)
 .3اخذ مجوز استفاده از استخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس
 .3تهيه کارتهای زيبا موج نوين برای کارکنان پژوهشگاه
 .11پرداخت کمک هزينه ورزشي به کارکنان پژوهشگاه
 .11نصب دستگاه های ورزشي در فضای باز جنب انبار پژوهشگاه با همکاری
شهرداری منطقه 22
 .12طراحي و تهيه مهر کميته تربيت بدني

اعضاء افتخاری کميته ورزش
 مهدی حسين پور رضا گندمکار بهنام وطن خواه سينا مهرپويان سهراب حبيب نژاد ندا واصلي حقهمکاری در زمينه های:
 تهيه و طراخي پوسترهای مسابقات بين المللي برگزاری تورهای ورزشي تهيه پوستر استفاده از وسايل ورزشي مديريت برگزاری تمرين فوتسالتهيه تاريخچه ورزشي
تهيه پوستر علمي – ورزشي
 -ارائه ايده های نو به کميته تربيت بدني

در سال  1131اعضا کميته تربيت بدني بشرح ذيل منصوب شدند :آقای خدمتي بعنوانرياست کميته و آقايان ساسان زرافشان ،محمد رضا شکوری نيا ،محمد شوقي ،دکتر
فريد حيدری  ،حسن عبد پور وخانم ها مهين جمالي و ندا واصلي حق .در اين دوره
که تا سال  1132فعال بود مهمترين فعاليت انجام گرفته عبارت بود از اجاره زمين
چمن مصنوعي برای فوتبال آقايان.

كميته تربيت بدني از كليه عالقمندان و دست اندر كاران ورزش و سالمت در
پژوهشگاه دعوت بهمكاري مي نمايد .اميدواريم در شماره آينده شما را بعنوان
همكار افتخاري معرفي نماييم..
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