
 6931سال  دوم گزارش عملکرد فعالیتهای ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در شش ماهه 

 مستندات  توضیحات  مناسبت / تاریخ عنوان برنامه ردیف

 تنیسبرگزاری مسابقات  6

آقایان  کارکنان روی میز 

 دانشگاه علوم پزشکی 

 هفته تربیت بدنی 

 مهرماه  62

 تعداد شرکت کنندگان

 نفر 54

 
 تنیسبرگزاری مسابقات   2

بانوان  کارکنان روی میز 

 دانشگاه علوم پزشکی

 هفته تربیت بدنی 

  مهرماه  62

 تعداد شرکت کنندگان 

 نفر 26

 
شنا برگزاری مسابقات  9

دانشگاه بانوان  کارکنان 

 علوم پزشکی

 

 هفته تربیت بدنی 

 مهرماه  62

 تعداد شرکت کنندگان 

 نفر 42

 
کالس های برگزاری  4

 تنیس روی میز آموزشی 

دانشگاه علوم  بانوان 

 پزشکی 

 شرکت  حداکثری پرسنل  از آبان ماه  

 
برگزاری کالس های  5

آموزشی والیبال بانوان 

 دانشگاه علوم پزشکی 

 شرکت  حداکثری پرسنل  از آبان ماه 

 
 



 

 

 مستندات  توضیحات  مناسبت / تاریخ عنوان برنامه ردیف

اعزام تیم فوتسال  1

دانشگاه علوم پزشکی 

به المپیاد ورزشی 

کارکنان وزارت 

بهداشت در خزر آباد 

  ساری 

تیم از دانشگاه  1حضور   آذرماه 

 علوم پزشکی جهرم

 

اعزام تیم  والیبال    7

دانشگاه علوم پزشکی 

به المپیاد ورزشی 

کارکنان وزارت 

بهداشت در خزر آباد 

 ساری  

تیم والیبال  8عنوان  کسب  آذرماه

دانشگاه علوم پزشکی 

دانشگاه  58جهرم بین 

 علوم پزشکی کشور

 
اعزام تیم  تنیس روی  8

میز  دانشگاه علوم 

پزشکی به المپیاد 

ورزشی کارکنان 

وزارت بهداشت در 

 خزر آباد ساری  

نفر از کارکنان  2حضور   آذرماه

دانشگاه علوم پزشکی 

 جهرم 

 
برگزاری برنامه  3

کوهنوردی ویژه 

 کارکنان و خانواده 

 والدت حضرت رسول اکرم ) ص ( 

 آذرماه 11

 حضور حداکثری پرسنل

 
 



 مستندات  توضیحات  مناسبت / تاریخ عنوان برنامه ردیف

برگزاری برنامه  61

کوهنوردی ویژه 

 کارکنان و خانواده

 آغاز دهه مبارک فجر 

 دیماه 62

 پرسنلحضور حداکثری 

 
مسابقات تنیس روی   66

میز دهه مبارک فجر 

 ) کارکنان دولت (   

حضور کارکنان دانشگاه  بهمن ماه

 علوم پزشکی جهرم 

 
مسابقات تنیس روی  62

میز دهه مبارک فجر 

 ) کارکنان دولت (   

دوم و سوم کسب مقام   بهمن ماه

مسابقات از دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم 

 
دارت  دهه  مسابقات  69

مبارک فجر ) کارکنان 

 دولت (   

حضور کارکنان دانشگاه  بهمن ماه 

 علوم پزشکی جهرم

 
 



 مستندات  توضیحات  مناسبت / تاریخ عنوان برنامه ردیف

مسابقات  دارت  دهه  64

مبارک فجر ) کارکنان 

 دولت (   

کسب مقام سوم از  بهمن ماه 

دانشگاه علوم پزشکی 

 جهرم 

 
مسابقات  شنا  دهه   65

مبارک فجر ) کارکنان 

 دولت (   

و سوم از کسب مقام دوم  بهمن ماه 

دانشگاه علوم پزشکی 

 جهرم 

 
دهه  والیبالمسابقات  61

مبارک فجر ) کارکنان 

 دولت (   

کسب مقام قهرمانی تیم    بهمن ماه

معاونت توسعه دانشگاه 

 علوم پزشکی جهرم 

 
 دهه والیبالمسابقات   67

مبارک فجر ) کارکنان 

 دولت (   

کسب مقام دوم تیم   بهمن ماه 

دانشگاه علوم پزشکی 

 جهرم

 
 


