مدیر تربیت بدنی دانشگبه
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :شیزیي هٌصَریبى
هذرن تحصیلی :
سوابق تحصیلی :

سَاثك اجزایی ٍ
هسئَلیت ّبی
اجزایی،آهَسشی ٍ
ٍرسشی:

وبرشٌبس ارشذ
*فبرغ التحصیل رضتِ  :لیسبًس تزثیت ثذًی ٍعلَم ٍرسضی
* کبرضٌبس ارضذ هذیزیت ٍرسضی -گزایص هذیزیت راّجزدی در سبسهبى ّبی ٍرسضی
مسئولیتهبی اجرایی،آموزشی و ورزشی
* کبرهٌذ ثزگشیذُ هعبًٍت داًطجَیی ٍفزٌّگی داًطگبُ() 89-94
ًوبیٌذُ تزثیت ثذًی ثبًَاى ضْزستبى گزگبى جْت سبلٌْبی ٍرسضی ضْزستبى گزگبى ()77
- 1هذرس ٍاحذ تزثیت ثذًی اس سبل اس  1379تبکٌَى
- 2هسئَل تزثیت ثذًی داًطجَیبى داًطگبُ ( )1381-1388
 -3هسئَل تزثیت ثذًی داًطجَیبى دختز()1389-1393
 -4سزپزست هذیزیت تزثیت ثذًی ٍطت ٍرسضی داًطگبُ()1393-1394
 -5عضَ ّستِ پژٍّطی هعبًٍت فزٌّگی ٍداًطجَیی ( 3131تاکنون )
 -5هذیز تزثیت ثذًی داًطگبُ ( 1394تبکٌَى)
 – 6عضَ کویتِ ّوبٌّگی ضطویي الوپیبد ٍرسضی داًطجَیبى دختز داًطگبّْبی علَم پشضکی سزاسز کطَر (تْزاى-
) 1383
 – 7عضَ کویتِ ثزًبهِ ریشی ٍتذٍیي ثزًبهِ استزاتژیک حَسُ هعبًٍت داًطجَیی ٍفزٌّگی داًطگبُ () 1383
 -7عضَ کویتِ ثزًبهِ ریشی تزثیت ثذًی ٍسارت ثْذاضت ،درهبى ٍاهَسش پشضکی () 1384
ً-8بیت رئیس ّئیت اسکَاش ()1384-1388
-9هسئَل کویتِ فٌی ّئیت اسکَاش () 1384-1385
 -11عضَ کویتِ پیطگیزی اس سَی هصزف هَاد درخَاثگبّْبی داًطجَیی ()1385-1388
( ) 1381-1388
-11عضَ ضَرای داًطجَیی داًطگبُ
( )1381-1388
 -12عضَ ّستِ پژٍّص هعبًٍت داًطجَیی فزٌّگی داًطگبُ
-13عضَیت در ّطتویي دٍرُ ضَرای صٌفی داًطجَیبى داًطگبُ
-14عضَ ضَرای هطَرتی ٍرسش ثبًَاى درتزثیت ثذًی استبى ()1388
 – 15عضَ ٍدثیز کویتِ ٍرسضی داًطجَیبى داًطگبُ () 1387
-16هسئَل کویتِ اسکبى ٍپذیزش دّویي ّوبیص سزاسزی داًص آهَختگبى ٍداًطجَیبى ثَرسیِ غیز ایزاًی
داًطگبّْبی علَم پشضکی سزاسز کطَر
 -17هسئَل آهَسش کبرگبُ کطَری آهَسش هْبرتْبی اجتوبعی ٍیژُ هعبًٍیي داًطجَیی ٍ فزٌّگی  ،هذیزاى فزٌّگی ،
هطبٍراى رئیس داًطگبّْبی علَم پشضکی کطَر دراهَر سًبى () 1383
 -18عضَ ّیئت تحزیزیِ ثبستبة() 1386-1388
- 19عضَ کویتِ پطتیجبًی دٍاسدّویي دٍرُ هسبثقبت قزآًی داًطجَیبى ٍاعضبء ّیئت علوی ٍکبرکٌبى داًطگبّْبی علَم پشضکی
سزاسز کطَر

 - -21سزپزست فٌی هسبثقبت ٍرسضی آهبدگی جسوبًی داًطگبُ () 84
 – 21کبرضٌبس ٍرسضی کویتِ تزثیت ثذًی ٍ طت ٍرسضی داًطگبُ علَم پشضکی هجوَ عِ فلسفی
-22عضَ ٍ دثیزضَرای ّوبٌّگی ٍطت ٍرسضی داًطگبُ( 1393تبکٌَى )
 -23عضَ ضَرای تخصصی داًطجَیی(  1393تب کٌَى)
 -24عضَ کویتِ اًضجبطی دٍاسدّویي الوپیبد ٍرسضی داًطجَیبى دختز داًطگبّْبی علَم پشضکی سزاسز کطَر (ارٍهیِ
)1394
 -25عضَ کویتِ ثزًبهِ ریشی ٍتٌظین سٌذ تذثیز سالهت هعبًٍت داًطجَیی ٍ فزٌّگی داًطگبُ ( 1394تبکٌَى )
 -26عضَ کویتِ اعتجبرثخطی هعبًٍت فزٌّگی ٍداًطجَیی داًطگبُ (فزٍردیي )1395
 -27عضَ کویتِ پبیص ٍاصالح فزایٌذّبی هعبًٍت داًطجَیی ٍفزٌّگی داًطگبُ (اردیجْطت ) 1395
 -28عضَ کویتِ پبیص ٍثْجَد سبختبر هعبًٍت فزٌّگی ٍداًطجَیی داًطگبُ (اردیجْطت )1395

 – 29عضَ کویتِ اقتصبد هقبٍهتی ٍاصالح الگَی هصزف حَسُ هعبًٍت فزٌّگی ٍداًطجَیی داًطگبُ(فزٍردیي )1395
* کبرمند برگسیده معبونت فرهنگی ودانشجویی دانشگبه ( ) 89 -98

تلفي ٍ فبوس :

117 -31932715

پست الىتزًٍیه :

جیویل shirin134537@gimail .com:

ًشبًی :

ادرس هحل کبر  :هجوَعِ ٍرسضی اهیذ ٍاقع در جبدُ ضصتکالتِ-تزثیت ثذًی هعبًٍت فزٌّگی ٍداًطجَیی داًطگبُ علَم
پشضکی گلستبى

**شزح ٍظبیف:


هذیزیت تزثیت ثذًی داًشگبُ
ایي هذیزیت ،در چْبرچَة شزح ٍظبیف در جْت تأهیي سالهت جسوی ٍ رٍاًیٍ ،فبق ٍ ّوذلی ثب در ًظز گزفتي عالیك ٍ ًیبسهٌذیْبی
داًشجَیبى فعبلیت هی ًوبیذ

.

سبلن سبسی هحیط ّبی داًشگبّی ثب تشَیك ٍ تزغیت داًشگبّیبى جْت رٍی آٍردى ثِ هیبدیي ٍرسشی ٍ ایجبد سهیٌِ ّبی گستزش
تعبهالت اجتوبعی ٍ تمَیت لذرت تصوین گیزی صحیح در رٍیبرٍیی ثب رخذادّبی جبهعِ ،هیسز هی ثبشذ .ایي هذیزیت هصون است ثب ایجبد
ٍ حفظ هحیط سبلن اس ًظز هبدی ،رٍحی ٍ هعٌَی ثزای داًشجَیبى ،گستزش فعبلیتْبی ٍرسشی ثب تَجِ ثِ اصَل صحیح اعتمبدی ٍ عٌبیبت
ثبریتعبلی ،در ایي هسیز گبم ثزداشتِ تب ثعٌَاى یىی اس هَفك تزیي هذیزیت تزثیت ثذًی در ثیي سبیز داًشگبّْب ،هطزح گزدد.
وویتِ ٍرسشی داًشجَیبى داًشگبُ :
ثِ هٌظَر گستزش فعبلیت ّبی هختلف ٍرسشی در راستبی ایجبد اًگیشُ ،جذة داًشجَیبى ثِ اهز ٍرسش ،حفظ تٌذرستی ،رشذ استعذادّب ٍ
هشبروت آًبى در فعبلیت ّبی هٌظن ٍ اصَلی ٍرسشی در سطح خَاثگبُ ّب ٍ داًشىذُ ّب ،ثب تَجِ ثِ شزایط ٍ اهىبًبت هَجَد تشىیل گزدیذ.

