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پست الکترونیک:
تحصیالت :کارشناسی تربیت بدنی
شرح وظایف:


ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های ورزشی و تشکیل و اداره تیم های مختلف.



تمهید مقدمات و آماده سازی ورزشکاران برای شرکت در مسابقات



پیش بینی و نظارت در تهیه وسایل ورزشی مورد لزوم دانشجویان



ارزشیابی کار دانشجویان در امور ورزشی



برقراری ارتباط با دانشگاهها و دیگر مراکز ورزشی شهرستان جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت



اجرای مسابقات و نظارت بر حسن اجرای آن و ایجاد رقابت سالم ورزشی جهت تقویت انگیزه و پذیرش نقش مفید ورزش
در باروری قابلیت های فردی و اجتماعی و گنجاندن آن در برنامه روزانه و هفتگی دانشجویان ،کارمندان و اعضاء هیئت
علمی



آماده سازی و تجهیز اماکن ورزشی جهت افزایش روحیه ورزشی کارکنان



تهیه امکانات و اماکن ورزشی جهت تمرینات ورزشی دانشجویان و کارکنان در رشته های مختلف



عقد قرار داد با افراد و ادارت و سازمانها در خصوص آموزش و تهیه امکانات ورزشی .



برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی جهت دانشجویان و کارکنان



برگزاری اردوهای کوهنوردی



برقراری ارتباط فرهنگی ورزشی با دیگر موسسات خصوصاً اداره ورزش و جوانان شهرستان و وزارتخانه



اجراء برنامه های متنوع ورزشی



شرکت تیمهای ورزشی دانشگاه در مسابقات المپیاد دانشجویی سراسر کشور .



برگزاری برنامه های فوق برنامه ورزشی



برگزاری مسابقات منطقه ای کشور

کارشناس :ربابه دادگر
تحصیالت :کارشناس ارشد تربیت بدنی
شرح وظایف:


نظارت بر فعالیتهای سالن و اماکن ورزشی دانشگاه



برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف در طول سال



برگزاری اردو های ورزشی ویژه دانشجویان و شرکت کنندگان در مسابقات مختلف ورزشی



پیگیری درخواست های وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز مدیریت تربیت بدنی



برنامه ریزی و برگزاری اردوه های کوهنوردی خواهران و برادران دانشجو



هماهنگی و اجرای مسابقات ورزشی خوابگاهی



برنامه ریزی جهت تمرینات تیمهای ورزشی



برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان در رشته های مختلف ورزشی



فراهم کردن مقدمات تشکیل جلسات با روسا و مسئولین ادارات

