درباره ما
مدیریت تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد امروز به عنوان پیشتاز در عرصه ی ورزش
همگانی مشهد در حال خدمت به مجاورین و زائران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در
شهر بهشت است.
شهرداری مشهد در راستای توسعه ی ورزش همگانی ،افزایش شادابی و نشاط اجتماعی،
افزایش سالمت و کاهش آسیب های اجتماعی ،در راستای سیاست های کالن نظام مقدس
جمهوری اسالمی ،اقدام به حضور موثر و تاثیرگذار در عرصه ی ورزش شهر مقدس مشهد
نموده است.
فعالیت های شهرداری در حوزه ورزش در دو بخش قابل توجه است:
-1گسترش زیرساخت های ورزشی
-2اجرای برنامه های ورزش همگانی
الف)زیرساخت های ورزشی:
بدون شک یکی از عوامل مهم و موثر در گسترش ورزش همگانی و غنی سازی اوقات
فراغت شهروندان ،توسعه زیرساخت های ورزشی است .خوشبختانه تاکنون امکانات زیر از
طریق شهرداری در این حوزه مهیا شده است:
ساخت و تجهیز  32سالن ورزشی سرپوشیده به متراژ  40/676مترمربع(میانگین در سال 2/500/000نفربرنامه از این امکانات استفاده می کنند)
زمین های ورزشی روباز جمعا به تعداد  170فضا و به متراژ  410/475مترمربع در دو نوع:الف)ساخت و تجهیز  28زمین چمن مصنوعی روباز و کیفی(اماکن کیفی سازی) برای ورزش
های توپی( میانگین در سال  1/000/000نفربرنامه از این امکانات استفاده می کنند)
ب)ساخت و تجهیز  145زمین آسفالت روباز برای ورزش های توپی ( میانگین در سال
 3/000/000نفربرنامه از این امکانات استفاده می کنند)
نصب بیش از  450ایستگاه مجهز به وسائل بدنسازی پارکی با  3600دستگاه در پارکها واماکن عمومی به متراژ  18/651مترمربع (میانگین در سال  5/000/000نفربرنامه از این
امکانات استفاده می کنند)
راه اندازی کانون ورزشی یا تجهیز مساجد به امکانات ورزشی از قبیل تشک ،میز پینگپنگ و  ...در  300مسجد در قالب طرح تربیت دینی و بدنی به متراژ  30/985مترمربع
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تجهیز بیش از  300مدرسه به امکانات ورزشی از قبیل میز پینگ پنگ ،فوتبال رومیزی،توپ و  ...در قالب طرح حیاط پویا
تجهیز بیش از  20حوزه علمیه به امکانات ورزشیب) برنامه های ورزش همگانی:
برنامه ها ،مسابقات ،همایش ها ،جشنواره ها ،ایستگاه ها و  ...از جمله عناوین اصلی
فعالیت شهرداری در حوزه برنامه ای ورزش همگانی است .به برخی از مهم ترین عناوین در
این بخش اشاره می شود:
برگزاری  7دوره المپیاد ورزشی محالت مشهد با حضور بیش از  70/000نفر از شهرونداندر هر دوره و در  15رشته ورزشی -پیش بینی می شود در سال  95بیش از  100/000نفر در
این مسابقات شرکت نمایند.
مشارکت با ارگان ها ،هیات ورزشی ،مساجد ،کانون ها و  ...در اجرای برنامه های مشارکتیاز قبیل مسابقات ،جشنواره ها و  ...ورزشی
برگزاری ایستگاه های ورزشی به مناسبت های مختلف در سطح شهربرگزاری پاتوق های هفتگی فرهنگی(نیمروز فرهنگی در سالن های ورزشی) تاکنون بیشاز  60برنامه از ابتدای سال  95اجرا شده است
اجرای طرح حیاط پویا با مشارکت آموزش و پرورش(اجرای برنامه صبحگاه ورزشی باآموزش همیار ورزش ،استفاده از ظرفیت روزهای تعطیل مدارس جهت استفاده شهروندان
و  )...برای بیش از  200مدرسه در سال 95
اجرای مسابقات ورزشی ویژه جوانان مسجد به مناسبت های مختلف از قبیل ماه مبارکرمضان با عنوان جام بچه های مسجد
راه اندازی بیش از  250پایگاه ورزش صبحگاهی در بوستان ها ،آپارتمان ها ،ادارات ،اماکنعمومی و سالن های ورزشی در قالب طرح صبح ،ورزش ،زندگی و تحقق شعار :مشهد،
پایتخت ورزش صبحگاهی
اجرای طرح نهضت کوهپیمایی مردم مشهد و هدف گذاری بیش از  100/000نفر در سال باعنوان :مثل کوه استوار
راه اندازی موزه های کوچک ورزش محالت با معرفی چهره های ورزشی محله در سالنهای ورزشی شهرداری
راه اندازی بانک جامع پیشکسوتان ورزش مشهد(برگزاری همایش ،چاپ کتاب خاطرات،تولید مستند ،پالک افتخار ،مشهدکارت و کارت منزلت ،صندوق حمایت از پیشکسوتان،
مقدمات موزه ورزش و )...
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برگزاری مسابقات محلی در قالب کاپ محله به مناسبت های مختلفاجرای ویژه برنامه های مناسبتی از جمله دروازه بهشت(ماه مبارک رمضان) -کرامت(دههکرامت) و ...
 برگزاری همایش های بزرگ پیاده روی خانوادگی به صورت منطقه ای و در مناسبت هایمختلف
راه اندازی میز مطالعه و کتابخانه در سالن های ورزشیپیش بینی راه اندازی موزه ورزش مشهد برای اولین بارپیش بینی ویژه برنامه های ورزش در مهدهای کودک -ورزش رانندگان -ورزش اصناف-ورزش سالمندان -ورزش بانوان
اجرای طرح رسم پهلوانی با هدف تجلیل از نام آوران ورزش پهلوانی و قهرماناناجرای طرح های محلی از قبیل :ورزش،مسجد،محله -ورزش،مدرسه،محله-ورزش،آپارتمان،محله -ورزش،بوستان،محله -و ...
برپایی ای ستگاه بزرگ خدمت توسط ورزشکاران مشهد در دهه آخر صفر و شهادت امامرضا(ع) و استقبال از زائرین پیاده
مقدمات برگزاری اولین همایش ورزشکاران شهید خراسان رضوی(یادواره ،چاپ کتاب و)...
حضور ورزشکاران در فعالیت های اجتماعی از قبیل راهپیمایی ها ،حضور در آسایشگاههای معلوالن و یا سالمندان ،جشن گلریزان ،کمک به ستادهای ازدواج آسان و ...
تولیدات هنری در حوزه ورزش از قبیل :تئاتر ،سرود ،نقاشی دیواری و ...عمده فعالیت های زیرساختی در سال :95
شهرداری مشهد در توسعه زیرساخت های ورزشی برای سال  95برنامه های زیر را در
دستور کار دارد:
-1ساخت  7مجموعه آبی در حاشیه شهر مقدس مشهد
-2ایجاد و توسعه  3سالن ورزشی جدید
-3احداث  9مجموعه روباز ورزشی
-4نصب و راه اندازی بیش از  200ایستگاه مجهیز به وسائل بدنسازی پارکی
-5تجهیز بیش از  100مسجد به امکانات ورزشی
-6تجهیز بیش از  200مدرسه به امکانات ورزشی
-7تجهیز  5حوزه علمیه به امکانات ورزشی
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-8حمایت از فعالیت های مردمی در صورت واگذاری مکان جهت تجهیز فضا به امکانات
ورزشی از قبیل آپارتمان ها ،زمین های رها شده و ...
-9مشارکت با سپاه امام رضا(ع) برای ساخت بیش از  30سوله ورزشی در حاشیه شهر
مشهد
برخی از وظائف مدیریت تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد عبارت است از:

 سیاست گذاری ،طرح ریزی و نظارت برکلیه فعالیتهای ورزشی و تفریحی شهرداری
 برنامه ریزی مناسب جهت استفاده بهینه از اماکن ورزشی و تفریحی
 نظارت بر فعالیت های مربوط به توسعه و تعمیم ورزش همگانی و تفریحات سالم
 تبیین و تروین برنامه های کالن توسعه ورزش بانوان
 نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب ورزشی و تفریحی شهرداری
 هماهنگی با ارگانها و سازمانها به منظور ایجاد مجتمع های ورزشی متناسب با
ساختار مناطق بر اساس نیاز مناطق
 تهیه و تنظیم طرح جامع ورزش همگانی با همکاری اساتید ،متخصصان و صاحبان
نظر
 ایجاد و توسعه زیر ساخت های فرهنگی ورزشی
 مطالعه و ارزیابی مستمر فعالیت ها ،سیستم ها و روش های اجرایی موجود
 نظارت بر تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی
 مطالعه و تحقیق در زمینه متدهای پیشرفته علمی ورزشی و ارتقاء سطح مهارت
 تهیه ،تدوین و تالیف کتب ورزشی آموزشی
 برنامه ریزی به منظور تقویت انجمن ها و کانون های ورزشی و جذب مشارکت بخش
عمومی
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