
 

 

 

 رادفرنام خانوادگی :    مولود نام :

 

 مذیر امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه سمت :

 پرستاری آموزشدکترای  تحصیالت :

 

 رئوس وظایف : 
 الف (

ریشی ًیاس سٌجی فزٌّگی اس داًطجَیاى جْت دخالت دادى ًتایج  آى در اهز تزًاهِ -1

 فزٌّگی ٍ فعالیتْای فَق تزًاهِ 

 ت تقَیت َّیت هلی ٍ تعویق تاٍرّای دیٌی ٍ هثاًی هعزفتی داًطجَیاى تالش در جْ -2

 تالش در جْت ّواٌّگی ٍ ّوسَ ًوَدى کلیِ فعالیتْای فزٌّگی داًطگاُ  -3

 تطَیق ٍ تزغیة داًطجَیاى عالقوٌذ تِ فعالیتْای فزٌّگی ، ٌّزی ٍ فَق تزًاهِ ای  -4

پژٍّطی در سهیٌِ ّای دیٌی ٍ  تزغیة ٍ تطَیق داًطجَیاى جْت اًجام فعالیتْای -5

 فزٌّگی تا تزگشاری سخٌزاًیْا ، سویٌارّا ٍ تزگشاری هساتقات هختلف فزٌّگی 

 ایجاد ارتثاط تا هزاکش ٍ ًْادّای فزٌّگی داخل ٍ خارج داًطگاُ  -6

تالش در جْت جذب اعتثارات تخصص ٍ یا اعتثارات حوایتی تزای اًجام فعالیتْای  -7

 ای اثز تخص  فزٌّگی ٍ فَق تزًاهِ

ارسیاتی فعالیتْای فزٌّگی صَرت گزفتِ هطاتق تا ضاخص ّای تعزیف ضذُ جْت  -8

 اثزتخطی تزًاهِ ّای فزٌّگی ٍ فَق تزًاهِ 

 ًظارت تز ارائِ خذهات فزٌّگی ، ٌّزی ٍ فَق تزًاهِ داًطجَیاى -9

 ًظارت تز تزگشاری دٍرُ ّای آهَسضی ، فزٌّگی ٍ فَق تزًاهِ داًطجَیاى -11

 حوایت ٍ پطتیثاًی اس ًطزیات داًطجَیی -11

 ًظارت تز اًجام هزاسن ٍ ٍیژُ تزًاهِ ّا در هٌاسثت ّای هلی ٍ هذّثی  -12

تزًاهِ ریشی جْت اًجام کلیِ فعالیتْای فزٌّگی ٍ فَق تزًاهِ ای در خَاتگاّْای  -13

 داًطجَیی



 

 

 تقذیز اس داًطجَیاى فعال ٍ ًخثِ فزٌّگی ٍ ٌّزی  -14

 اس جطي ّای فارغ التحصیلی داًطجَیاى ٍ ًظارت تز حسي اجزای آى حوایت  -15

ضٌاسایی داًطجَیاى هستعذ ٍ ایجاد تستز هٌاسة جْت تکارگیزی آًاى در اًجام  -16

 فعالیتْای فزٌّگی ٍ فَق تزًاهِ ای 

 

 ب ( 

بررسی و مطالعه در خصوص نحوه احیای ریشه های فرهنگ اصیل اسالمی از طریك  -1

 مه های مختلف فرهنگی و هنری اجرای برنا

 بررسی زمینه های موجود جهت توسعه فرهنگی با سایر دانشگاههای کشور  -2

 استفاده از تجارب ارزشمنذ فرهنگی و هنری سایر دانشگاهها و موسسات فرهنگی  -3

  


