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«آموزش سبک زندگی سالم به فرزندان با شروع فعالیت ورزشی از دوران کودکی»

اختتامیه پنجمین آکادمی ورزشی فرزندان
دانشگاه برگزار شد

رویرهشیرهش

 158هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

مراسم اختتامیه پنجمین آکادمی ورزشی فرزندان کارکنان و

دانشـگاه علوم پزشـکی تهران این موقعیت بسـیار مغتنم اسـت

اعضای هیئتعلمی دانشگاه عصر دوشنبه روز  20شهریور  96با

مـا خوشـحال و مفتخر بـه توفیـق میزبانی از فرزنـدان کارکنان

اجرای زنده سرود جمهوری اسالمی ایران و تالوت آیاتی چند از

و اعضـای هیئتعلمـی بودیـم و امیدواریـم میزبـان خوبی برای

کالمالله مجید توسط نوگالن آکادمی در مجموعه ورزشی شهید

آنان بوده باشـیم».

چمران آغاز شد.

مدیـر تربیتبدنـی بـا تأکیـد بر اهمیـت و نقـش ورزش در بین

در این مراسـم که با حضور معاون دانشـجویی ،مدیر تربیتبدنی

کـودکان افـزود« :ورزش جنبههـای مختلف کـودکان را با صبر،

و جمعـی از مدیران دانشـگاه ،کارکنان و اعضـای هیئتعلمی و

همزیسـتی ،رفاقـت و کار گروهـی آمـوزش میدهـد و عـادات

فرزنـدان آنـان برگـزار شـد ،دکتر پورغریـب ،مدیـر تربیتبدنی

سـبک زندگـی صحیح مثـل مشـارکت در فعالیت بدنـی روزانه

دانشـگاه ضمـن خوشآمدگویـی بـه حضار اظهـار کـرد« :برای

که در طی دوران کودکی و نوجوانی شـروع میشـوند در دوران

بزرگسـالی ادامه و توسـعه مییابـد .در طوالنیمدت ،مشـارکت

شـد ،تلاوت قرآن کریـم ،اجرای زنده سـرود ملی ،اجـرای رژه،

روزانـه در بازیهـای محیـط بـاز ،فعالیتهـای تناسـباندام و

اجـرای سـرود دسـتهجمعی بهافتخار مادران و پـدران حاضر در

ورزشهـای تفریحی به بهبود سلامت و خوشـی همـه کودکان

مراسـم و تقدیم گل به آنان و نمایش حرکات ورزشـی تخصصی

و بزرگسـاالن کمک خواهـد کرد».

رشـتههای ورزشـی والیبال ،ژیمناسـتیک ،بسـکتبال و اسـکیت

دکتر پورغریب با بیان اینکه اکثر کودکان برای شـادی ،دوسـت

ازجملـه فرایندهایـی بـود که توسـط نـوگالن آکادمی ورزشـی

یافتـن و یادگرفتـن چیزهای جدید در فعالیت فیزیکی شـرکت

بـرای حضار برگزار شـد.

میکننـد ،تصریـح کـرد« :کـودکان و نوجوانـان بایـد از فراینـد

دکتـر پورغریب در پایان ضمن تشـکر از حمایتهای ارزشـمند

فعالیـت فیزیکـی لذت ببرند ،اگرچـه از ارزش بازی آزاد خالقانه

دکتـر جعفریـان ،رئیس دانشـگاه و دکتـر فرزین حلـب چی ،از

نبایـد چشمپوشـی کرد ،فعالیتهـای بدنی بـا صالحیت و دقت

عوامـل اجرایی و مسـئوالن برگـزاری پنجمین آکادمی ورزشـی

و مراقبـت فرصت منحصربفردی برای کودکان و نوجوانان فراهم

بهویژه سرپرستان ،مربیان و کادر اجرایی تقدیر و از آنان بهرسم

میکنـد تـا مهارتهـای جدیـدی را یـاد بگیرنـد ،فـن ورزشـی

یادبـود بـا اهدای لوح تقدیـر و هدایا تقدیـر و قدردانی کرد.

را بهبـود بخشـند و در مـورد توانایـی خـود حس خوبی داشـته

در حاشــیه ایــن مراســم ،نمایشــگاه فعالیتهــای هنــری و

باشـند .این دانش سـواد بدنی نـام دارد».

کاردســتی فرزنــدان کارکنــان و اعضــای هیئتعلمــی نیــز بــه

عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات پزشـکی ورزشـی خاطرنشـان

همــت مدیریــت تربیتبدنــی برگــزار شــد کــه بــا اســتقبال

کـرد :یقین دارم که قهرمانان ورزشـی در آینـده از همین زمین

خــوب حضــار همــراه بــود.

ورزش پـا بـه عرصـه رقابتهـای ورزشـی خواهنـد گذاشـت و

توضیــح اینکــه پنجمیــن آکادمــی ورزشــی فرزنــدان کارکنان و

موفقیـت شـما فرزنـدان عزیز بسـتگی به تالش و همت در سـه

اعضــای هیئتعلمــی در مقطــع ابتدایــی با اســتقبال و شــرکت

حـوزه ورزش و سلامت ،تحصیـل علـم ،دانـش و معرفـت نیـز

 300نفــر از فرزنــدان کارکنــان و اعضــای هیئتعلمــی زیــر

دیـنداری ،تـوکل و ایمـان به خداوند یکتاسـت.

نظــر مربیــان متخصــص ملــی و بینالمللــی و اعضــای تیمهــای

در این مراسـم که با مشـارکت حداکثری نوگالن شـرکتکننده

ملــی از تاریــخ یکــم خــرداد  96شــروع و در  20شــهریورماه

در آکادمـی ورزشـی دانشـگاه و با اجرای فرحبخـش آنان برگزار

پایــان یافت.
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