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ندارد

باسمه تعالي

مذیران محترم شبکٍ َای بُذاشت ي درمان ياحذ َای تابعٍ داوشگاٌ

بخشىامٍ

سالم عليكن

احتشاهاً؛ با تَجِ بِ لضٍم تَجِ بِ سالهت ٍ تٌذسستی جسواًی کاسکٌاىٍ ،احذّا هی تَاًٌذ ًسبت بِ بشگضاسی دٍسُ ّای
عوَهی "آمادگی جسمانی و شنای مقدماتی " جْت کاسکٌاى خَد با فشاّن ًوَدى صیش ساخت ّا ٍ اهکاًات الصم دس ّواى
ضْشستاى ٍ با سعایت ًکات ریل الذام بِ بشگضاس دٍسُ ّای هزکَس ًوایٌذ:
 کلیِ دٍسُ ّای عوَهی دس خاسج اص ساعات اداسی ٍ یا هَظفی کاسکٌاى بشگضاس گشدد.
 دٍسُ آهادگی جسواًی پیص ًیاص ثبت ًام دس دٍسُ آهَصش همذهاتی ضٌا هی باضذ.
 جْت استفادُ اص هذسساى دٍسُ ّای هزکَس ترجیحاً اص کاسکٌاى ضبکِ کِ داسای هْاست الصم دس ایي خصَص هی باضٌذ بِ
عٌَاى هشبی استفادُ گشدد.
 جْت بشگضاسی دٍسُ آمادگی جسمانی حتی االهکاى اص هحیط ّای هٌاسب تحت ًظش ضبکِ بْذاضت ٍ دسهاى استفادُ
ًوَدُ دس صَست عذم ٍجَد هکاى هٌاسب ،هی تَاًٌذ با اًعماد لشاسداد با سایش ساصهاًْای دٍلتی ٍ هَسسات عوَهی ٍ دس
صَست عذم اهکاى اًعماد لشاسدا با هَاسد هزکَس ،اص طشیك بخص خصَصی ٍ سعایت ضَابط هشبَطِ ٍدس حذ اختیاسات ًسبت
بِ فشاّن ًوَدى همذهات بشگضاسی دٍسُ فَق الزکش ٍ آموزش مقدماتی شنا با ّواٌّگی سابطیي ٍسصش کاسکٌاى دس ضبکِ
الذام ًوایٌذ.
لبل اص اجشای دٍسُ ّای هزکَس ،سابطیي هحتشم آهَصش دس ٍاحذ ّای تابعِ هکلفٌذ ّواٌّگی ّای الصم سا با هذیشیت تَسعِ
ساصهاى ٍ هٌابع اًساًی ( گشٍُ آهَصش ٍ بْساصی هٌابع اًساًی) اًجام دادُ ٍ لبل اص اًعماد ّش گًَِ لشاسداد جْت دٍسُ ّای هزکَسُ
اخز تاییذ اص هشاجع هشبَطِ الصم ٍ ضشٍسی هی باضذ8431384 .
دکتر سیذمحمذ حسیه بحریىی طًسی
معاين تًسعٍ مذیریت ي مىابع ي
رئیس کمیتٍ آمًزش ي تًاومىذ سازی داوشگاٌ

رونوشت :
-

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه جهت استحضار

-

مدیریت محترم امور حقوقی دانشگاه جهت اطالع

-

مدیریت محترم تربیت بدنی دانشگاه جهت اطالع

-

مدیریت محترم پشتیبانی دانشگاه جهت اطالع و اقدام الزم

-

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی(گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی) جهت اطالع و اقدام الزم
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