معرفی اداره تربیت بدنی

ادارٍ تزثیت ثذًی داًطگبٍ علْم پشضکی اراک  ،ثب فزاُن ًوْدى اهکبًبت ّ تجِیشات ّرسضی ثزای
کبرکٌبى  ،داًطجْیبى ّ اعضبی ُیبت علوی داًطگبٍ در دّ ثخص خْاُزاى ّ ثزادراى ثزًبهَ ریشی
هی ًوبیذ .ایي ادارٍ ،توبهی فعبلیتِبی ّرسضی هزاکش آهْسضی ّ درهبًی ضِز اراک  ،هزکش
ثِذاضت ّ درهبى استبى  ،ثیوبرستبًِب ّ هعبًّت ُبی هختلف داًطگبٍ را ثزرسی ّ ًظبرت هی
ًوبیذ .ثزگشاری کالص ُبی آهْسضی  -اردُّبی تفزیحی ّ ّرسضی ،ارایَ خذهبت ّرسضی ،
ثزگشاری توزیٌبت ّرسضی ،ثزگشاری هسبثقبت درّى داًطگبُی ّ اعشام تین ُبی ّرسضی ثَ
هسبثقبت هٌطقَ ای ،استبًی ّ کطْری ّ ضزکت در الوپیبدُب اس جولَ اقذاهبت ّ ّظبیفی است
کَ ایي ادارٍ هسئْلیت اجزای آى را ثَ عِذٍ دارد.ضوٌبسعی در ایجبد هحیطی ضبداة ّ پز تحزک
ثزای ُوگبى،ارتقب سطح اّقبت فزاغت ّ سالهت جبهعَ داًطگبُی اس اُذاف ایي ادارٍ هی ثبضذ.

معرفی ىمکاران :

 رئیش اداره تربیت بدنی  :آقای محمدعلی خلج کارشناس تربیت بدنی (خواىران)  :خانم پروانو راىزانی -کارشناصان تربیت بدنی (برادران)  :آقایان علی محمدی و احمد ملکی

اىم وظایف :
 فزاُن ًوْدى تسِیالت السم ثزای گستزش ّ تْسعَ ّرسش در داًطگبٍ ثب ُوکبری گزٍّآهْسضی تزثیت ثذًی
 توِیذ هقذهبت ّ آهبدٍ سبسی ّرسضکبراى ثزای ضزکت در هسبثقبت پیص ثیٌی ّ ًظبرت در تِیَ ّسبیل ّرسضی هْرد لشّم تِیَ اهکبًبت ّ فزاُن ًوْدى هقذهبت گذراًذى اّقبت فزاغت کبرکٌبى  ،داًطجْیبى ّ اعضبیُیبت علوی ًظیز کالسِبی تفزیحی ّ آهْسضی در رضتَ ُبی هختلف ّرسضی
 ارائَ خذهبت آهْسضی ّاحذُبی درسی تزثیت ثذًی ثزای داًطجْیبى تزغیت کبرکٌبى  ،داًطجْیبى ّ اعضبی ُیبت علوی ثَ ضزکت در فعبلیت ُبی ّرسضی ّتطکیل ّ ادارٍ تین ُبی هختلف
 -تذارک دّرٍ ُبی کْتبٍ هذت آهْسضی ّ ثبس آهْسی جِت هزثیبى ّ کبرضٌبسبى ضبغل در ادارٍ

تزثیت ثذًی
 ارسضیبثی کبر هزثیبى در اهْر ّرسضی ثزرسی  ،هطبلعَ ّ اًجبم تحقیقبت علوی ّ فزٌُگی در سهیٌَ ُبی هختلف ّرسضی ایجبد اهکبًبت السم جِت ثزگشاری کٌفزاًسِبی علوی در سهیٌَ تزثیت ثذًی طزاحی تقْین ّرسضی جِت کبرکٌبى  ،داًطجْیبى ّ اعضبی ُیبت علوی ثزقزاری ارتجبط ثب سبسهبى ّرسش ّ جْاًبى ،داًطگبُِب ّ دیگز هزاکش ّرسضی کطْر جِت تٌظینثزًبهَ ُبی کْتبٍ هذت ّ ثلٌذ هذت
 اجزای هسبثقبت ّ ًظبرت ثز حسي اجزای آى ّ ایجبد رقبثت سبلن ّرسضی جِت تقْیت اًگیشٍ ّپذیزش ًقص هفیذ ّرسش در ثبرّری قبثلیت ُبی فزدی ّ اجتوبعی ّ گٌجبًذى آى در ثزًبهَ رّساًَ
ّ ُفتگی داًطجْیبى  ،کبرهٌذاى ّ اعضبء ُیئت علوی
 پیص ثیٌی ثْدجَ ً ،یزّی اًسبًی ّ احتیبجبت ضزّری ّ ارائَ گشارش السم ثَ هعبًّت هحتزمداًطجْئی داًطگبٍ
 ثزگشاری کالسِبی هزثیگزی ّ داّری جِت ارتقبء سطح هزثیبى ّ کبرضٌبسبى تزثیت ثذًیداًطگبٍ
 تخصیص اعتجبر ثْدجَ ثزاسبص پزاکٌذگی جوعیت ضجکَ ُب ّ ثیوبرستبى ُب جِت ثزگشاریهزاسوبت ّرسضی
 پیص ثیٌی ّ اجزای پیبدٍ رّی ُب ّ کٍْ رّی ُب هتٌْع جِت ارتقبء سطح سالهت کبرکٌبى -تِیَ ثبًک اطالعبتی هزثیبى ّ داّراى اس ُوکبراى هحتزم داًطگبٍ

