مدیریت تربیت بدنی

شهریارشفا
رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
شرح وظایف:
)1تدوین برنامه عملیاتی حوزه تربیت بدنی به صورت دوره ای.
)2تدریس واحدهای تربیت بدنی 1و 2به دانشجویان.
)3سرپرستی واعزام تیم های ورزشی دانشجویان به مسابقات ورزشی.
)4برنامه ریزی درجهت توسعه وترویج ورزش همگانی وقهرمانی بین دانشجویان.
)5پیگیری خریدامکانات وتجهیزات ورزشی مورد نیازاداره تربیت بدنی.
)6هماهنگی وپیگیری تشکیل جلسات شورای ورزشی دانشگاه.
)7مشارکت درنیاز سنجی وپیگیری ایجاد وتوسعه اماکن وفضاهای ورزشی درسطح دانشگاه.
)8هماهنگی با سازمان ها وموسسات ورزشی جهت استفاده از امکانات ورزشی آنها.
)9هماهنگی با معاونت آموزشی درخصوص آموزش واحدهای درسی تربیت بدنی دانشجویان.
)11جلب حمایت سازمان ها وموسسات درخصوص همکاری احداث فضاهای ورزشی دانشگاه.
)11شرکت درکارگاه ها وجلسات تنظیم شده از طرف وزارت بهداشت مرتبط با امورات ورزشی دانشجویان.
)12شرکت درجلسات وگارگاه های ورزشی اداره ورزش وجوانان ودانشگاه های سطح شهر.
)13عضوشورای ورزشی اداره ورزش وجوانان شهرستان جهرم.
)14پاسخگویی به ارباب رجوع.
)15شرکت درکالس های مربیگری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی.
)16همکاری ونظارت بر ثبت نام دانشجویان جدید الورود.
)17نظارت درامر برگزاری انتخابات دانشجویی.

)18نظارت درامر خرید وسایل مورد نیاز تربیت بدنی.
)19نظارت بر انجام مسابقات درون دانشگاهی.
)21رایزنی با اداره ورزش وجوانان شهرستان درامر بکار گیری داوران درخصوص برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی.
)21مدیریت داخلی استخر سایت یردیس دانشگاه وانجام امورات مربوط به را ه اندازی استخر.
)22نظارت بر عملکرد انجمن های ورزش دانشگاه.
)23برگزاری جلسات دوره ای با مربیان ورزشی .انجمن های ورزشی وکارشناسان تربیت بدنی .
)24نظارت بر عملکرد مربیان تربیت بدنی وتایید ویا عدم تایید حسن انجام کار مربیان.
)25نظارت وبررسی تقویم ورزشی دانشجویان.

سعید رحمانیان
کارشناس تربیت بدنی مسئول فوق برنامه دانشجویان پسر

شرح وظایف:
)1تدریس واحدهای تربیت بدنی 1و 2به دانشجویان.
)2مسئول جمع آوری وبارگزاری مستندات (تربیت بدنی)مربوط به برنامه پایش وزارت خانه.
)3تنظیم وارسال نامه های درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی.
)4مسئول تهیه وتنظیم گزارش های دوره ای(سالنامه آماری،پایش،اطالعات وآمارو)...حوزه تربیت بدنی براساس شاخص ها
وارائه به مسئولین.
)5نیاز سنجی،مشورت،تنظیم درخواست،پیگیری وخریدوسایل مورد نیازاداره تربیت بدنی.
)6تهیه سواالت دروس تربیت بدنی دانشجویان.
)7برگزاری آزمون های تئوری وعملی جهت دانشجویان.
)8آموزش مهارت های ورزشی به دانشجویان.
)9نظارت برفعالیت (فوق برنامه)سالن ورزشی.
)11برگزاری مسابقات ورزشی به صورت مجازی بین دانشجویان با هماهنگی وزارت بهداشت وانجمن های ورزشی.
)11سرپرستی واعزام تیم های ورزشی دانشجویان به المپیادهای ورزشی قهرمانی وهمگانی.
)12مسئول تهیه وتنظیم وارسال لیست اسامی دانشجویان مرتبط با فعالیت کار دانشجویی.
)13مسئول برگزاری وبرنامه ریزی مسابقات ورزشی دانشجویان.
)14نظارت برعملکرد انجمن های ورزشی.

)15مسئول هماهنگی وانتخاب مربیان ورزشی جهت تیم های اعزامی به مسابقات ورزشی وانجام امورات مربوط به مربیان.
)16همکاری درانجام کلیه امورات مربوط به اداره تربیت بدنی(خدماتی،عمرانی،دانشجویان دختر ،دانشجویان پسرو).....
)17انجام امورمحوله طبق دستور مقام مافوق.
)18پیگیری بیمه ورزشی دانشجویان حادثه دیده درمسابقات ورزشی.
)19همکاری درثبت نام دانشجویان جدیدالورود.
)21همکاری دربرگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان.
)21همکاری دربرگزاری انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویان.
)22همکاری درتهیه لیست وخرید وسایل ورزشی مورد نیاز سالن ورزشی.
)23همکاری درتهیه لیست وخریدوسایل ورزشی تیم های اعزامی به المپیادهای ورزشی.
)24انجام مکاتبات اداری با وزارت بهداشت درخصوص اعزام تیم های ورزشی به مسابقات برون دانشگاهی والمپیادهای
ورزشی.
)25ثبت نام دانشجویان عضو تیم های ورزشی وثبت مدارک درخواستی از طرف وزارت بهداشت درسامانه مربوطه.
)26شرکت درکالس های مربیگری اعالم شده از طرف وزارت بهداشت.
)27شرکت درکارگاه ها وجلسات مشخص شده مخصوص کارشناسان تربیت بدنی وزارت بهداشت.
)28همکاری وتامل با دانشگاههای استان وبعضاً دانشگاه های غیر استان درخصوص آماده سازی تیم های اعزامی به
المپیادهای ورزشی.
)29همکاری وتامل با دانشگاه های درون شهرجهت برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف.
)31پاسخگویی به ارباب رجوع.
)31تشکیل جلسه با مربیان ودانشجویان عضو تیم های ورزشی قبل از اعزام ورفع نیاز ومشکالت ایشان.
)32همکاری دربرگزاری آزمون آنالین دانشجویان درقسمت تربیت بدنی 1و2
)33همکاری درتهیه وتنظیم تقویم ورزشی ساالنه جهت دانشجویان.
)34مربیگری وآموزش دانشجویان دررشته فریزبی،آمادگی جسمانی وداژبال

نرجس مهارات جهرمی
کارشناس تربیت بدنی مسئول فوق برنامه دانشجویان دختر

شرح وظایف:
-1مطالعه ،بررسی وبرنامه ریزی کالسهای آموزشی ورزشی دانشجویان
-2مطالعه وتحقیق درزمینه متدهای علمی ورزشی درجهت ارتقاء سطح علمی وعملی دانشجویان
-3ایجاد هماهنگی وفراهم آوردن زمینه ارتباط با موسسات فرهنگی ،ورزشی واساتید ومتخصصین مربوطه
 -4بررسی مواد درسی وآموزشی رشته های مختلف ورزشی جهت اراِئه به دانشجویان
 -5نظارت وارزشیابی فنی مربیان وداوران دررشته های مختلف تربیت بدنی
 -6مشارکت وتشخیص امکانات وتجهیزات آموزشی و ورزشی تربیت بدنی
 -7بررسی نیازهای آموزشی ورزشی دانشجویان
 -8نظارت وارزیابی تیم های مختلف ورزشی دانشجویان
-9نظارت برتهیه وتنظیم برنامه های آموزشی مختلف ورزشی در سطح دانشگاه
-11برقراری ارتباط با دانشگاهها ودیگر مراکز ورزشی کشور جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت ورزشی
-11شرکت فعال در دوره های کارآموزشی ،مهارتی ،وآموزش شغلی مصوب در حسب ارتقاء سطح دانش ،نگرش
وتوانمندیهای شغلی وبکارگیری نتایج آن در انجام امور محوله
-12انجام با مشارکت درتحقیقات کاربردی درعرصه نظام سالمت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده
باشد.
-13تدریس واحدهای تربیت بدنی عمومی 2و1
 -14مطالعه وبرنامه ریزی کالسهای آموزشی ورزش دانشجویان وکارکنان
 -15نظارت وهماهنگی ،فعالیتهای فوق برنامه ورزشی ومربیان تیم های ورزشی
 -16مطالعه واجرای برنامه های تربیت بدنی کارکنان
 -17نظارت برفعالیتهای مربوط به توسعه وتعمیم ورزش وتفریحات سالم
 -18مطالعه وتحقیق در زمینه روشهای پیشرفته علمی ورزش وارتقاء سطح مهارت ورزشکاران
 -19تدریس در کالس تئوری وعملی آموزش مربیان
 -21بررسی نیازهای آموزشی ونظارت بر اجرای مسابقات ورزشی

محمد جواد تراب
متصدی سالن ورزشی

شرح وظایف:
)1نظافت وگند زدایی سالن ورزشی.
 )2نظافت سالن الحاقی.
)3نظارت بر ورود وخروج دانشجویان به سالن ورزشی
)4تحویل دادن وسایل ورزشی به دانشجویان وکارکنان درساعات غیر اداری.
)5همراهی دانشجویان درامر برگزاری اردوهای ورزشی.
)6انجام کلیه امورمربوط به خدمات مرتبط با تربیت بدنی.

