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  مدیریت تربیت بدنی ١-٥-٢
 اي مربوط به امر ورزش دانشجويانبرنامه ريزي الزم به منظور توسعه و بهبود فعاليته •
 ر اداري و مايل واحد تربيت بدF نظارت بر انجام امو   •
 گزارش هاي مربوطه  نظارت بر فعاليتهاي باشگاههاي ورزيش و تفريحي از طريق بازديد از باشگاهها و دريافت •
 يش به منظور تجهيز و اداره آنها درخواست لوازم و پرسنل مورد نياز تاسيسات ورز  •
 امر مربوط به تربيت بدF دانشگاهپيشنهاد طرحهاي موثر به مقامات ذيربط دانشگاه جهت بهبود  •
 رزش و تفريحات سا^ نظارت بر فعاليتهاي مربوط به توسعه و تعميم و  •
 و تاسيس واداره باشگاههاي ورزيش نظارت بر تجهيز  •
 يات ورزيش در انجام امور مربوطه راهنa` ه •
 ورزيش باشگاهها ارت بر امور فني نظ •
 وسعه و پيشربد امر ورزش دانشگاه برريس طرحها و برنامه هاي مربوط به ت •
 احتياجات ورزيش دانشجويان پيش بيني بودجه ، نdوي انساF و  •

  
  دخرتاناداره تربیت بدنی : ١-٥-٢-١
  تسهیل حضور دانشجویان ، استادان ،و کارمندان در فعالیت های ورزشی  •
  تشکیل بانک اطالعاتی مناسب از ورزشکاران دانشگاه   •
  رشکت در جلسات داخل و خارج سازمانی مرتبط  •
  فراهم آوردن امکانات ورزشی و برنامه ریزی برای استفاده بهرت نیروهای دانشگاهی از امکانات و تجهیزات ورزشی  •
  شناسایی و جذب قهرمانان ورزشی  •
  زشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی  و نظارت بر حسن اجرای آنها برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ور  •
  نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ، میادین و امکانات ورزشی دانشگاه  •
  های ورزشی دانشجويان و دانشگاهيانريزی و اجرای uرينات، مسابقات و برنامهبرنامه •
  تخاب افراد برتر جهت تيم  های ورزشی دانشگاهبرنامه ریزی برای  ان •
  تقدیر از دانشجویانی که  دارای مقام قهرمانی در سطح منطقه و کشور می باشد  •
  های ورزشی در تابلوهای اعالنات دانشکده ها و دانشگاه و نیز در سایت نصب پوسرتها و اطالعيه •
  ارت برآناعزام دانشجویان به مسابقات ورزشی خارج از دانشگاه و نظ •
  جذب مرz مجرب رشته هاي ورزيش •
  برنامه ریزی کالسهای مختلف فوق برنامة آموزشی در رشته های مختلف ورزشی برای دانشجویان و  کارکنان و     فرزندان آنها  •
  تهيه تقويم ورزيش ساليانه. •
  هaهنگی ساعات استفاده ار فضاهای ورزشی •
  شناسایی استعدادهای ورزشی قهرمانی در سطح دانشگاه  •
   ۲و۱شناسایی و انتخاب اساتید جهت تدریس واحد های آموزشی تربیت بدنی  •
  تالش در توسعه و ترویج ورزش همگانی •
 اطمینان از وجود جعبه کمک های اولیه در باشگاههای ورزشی دانشگاه •

  
  پرساناداره تربیت بدنی : ١-٥-٢-٢
  تسهیل حضور دانشجویان ، استادان ،و کارمندان در فعالیت های ورزشی  •
  تشکیل بانک اطالعاتی مناسب از ورزشکاران دانشگاه   •



٢ 

 

  رشکت در جلسات داخل و خارج سازمانی مرتبط  •
  فراهم آوردن امکانات ورزشی و برنامه ریزی برای استفاده بهرت نیروهای دانشگاهی از امکانات و تجهیزات ورزشی  •
  شناسایی و جذب قهرمانان ورزشی  •
  برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی  و نظارت بر حسن اجرای آنها  •
  نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ، میادین و امکانات ورزشی دانشگاه  •
  های ورزشی دانشجويان و دانشگاهيانت و برنامهريزی و اجرای uرينات، مسابقابرنامه •
  برنامه ریزی برای  انتخاب افراد برتر جهت تيم  های ورزشی دانشگاه •
  تقدیر از دانشجویانی که  دارای مقام قهرمانی در سطح منطقه و کشور می باشد  •
  ز در سایت های ورزشی در تابلوهای اعالنات دانشکده ها و دانشگاه و نینصب پوسرتها و اطالعيه •
  اعزام دانشجویان به مسابقات ورزشی خارج از دانشگاه و نظارت برآن •
  جذب مرz مجرب رشته هاي ورزيش •
  برنامه ریزی کالسهای مختلف فوق برنامة آموزشی در رشته های مختلف ورزشی برای دانشجویان و  کارکنان و     فرزندان آنها  •
  تهيه تقويم ورزيش ساليانه. •
  استفاده ار فضاهای ورزشیهaهنگی ساعات  •
  شناسایی استعدادهای ورزشی قهرمانی در سطح دانشگاه  •
   ۲و۱شناسایی و انتخاب اساتید جهت تدریس واحد های آموزشی تربیت بدنی  •
  تالش در توسعه و ترویج ورزش همگانی •
 اطمینان از وجود جعبه کمک های اولیه در باشگاههای ورزشی دانشگاه •

 
 


