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 پیشگفتار

با شرايط دوران كرونا مواجه شد و تاكنون نیز ادامه  ،۹۹۱۱ سال آغاز ازتربیت بدنی و علوم ورزشی دانشكده 

دارد. با اينحال تالش شد تا در صورت امكان روند رشد علمی، اجرايی و سازندگی دانشكده با اختالل مواجه 

هاي دانشكده قرار گرفت. از خص و در دستور كار معاونتمحورهاي عملیاتی تري مشنشود. در همین رابطه 

توان در بخش معاونت مالی جلوگیري از كاهش قابل توجه منابع مالی دانشكده به مهمترين اين موارد می

يندهاي تكمیل ساختمان نیمه كاره سالن ورزشی بزرگ آفر اندازيراهجهت شرايط قرنطینه دوران كرونا و 

هاي مختلف با توجه به تعطیلی و عدم حضور دانشجويان نام برد. در بخش معاونت شدانشكده و نوسازي بخ

آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشكده هدف اجراي دروس عملی و سرويسی دانشكده و جلوگیري از اضافه 

شدن سنوات دانشجويان به دلیل دوران كرونا و عدم گذراندن واحدهاي عمومی تربیت بدنی و و ورزش يك 

هاي جديد همچنین در بخش پژوهش اجراي اموري نظیر پررنگ شدن نقش نین افزايش و تدوين رشتههمچ

دانشكده در اطالع رسانی در حوزه سالمت در دوران كرونا و افزايش كارايی علمی و جلوگیري از افت علمی 

هاي ه به حفظ پروتكلتوج با عملی كار و دكتري هايرساله و هانامهپايان اجراي و تصويب روند اجرايی –

هاي كاربردي و ارتباط با بهداشتی و تعداد مقاالت دانشكده در اين دوران و همچنین افزايش تعداد طرح

 .آوري دانشكده در نظر گرفته شدهمترين وظايف معاونت پژوهشی و فنصنعت به عنوان م

 

 

 آوريفن و پژوهشي معاونت حوزه 

 است ذكر به الزم كه كشور بدنی تربیت هايدانشكده بین در علمی جايگاه و خارجی مقاالت اول رتبه كسب 

 بعدي رتبه در بعدي رتبه در خود هايدانشكده همه با كامل طور به آزاد دانشگاه و دوم رتبه در گیالن دانشگاه

 .دارد قرار

 و سال طول در مختلف موضوعات در دانشكده علمی هیأت اعضا توسط پژوهشی كارگاه ۹۳ از بیش برگزاري 

 هايوبینار موجود مجازي هايفضاي از استفاده با زمینه اين در. فجر دهه و پژوهش هفته نظیر هايیپكیج

 .شد اجرا موفقی و متعدد

 و مذاكره پیرو زمینه اين در آنها، از برخی تصويب و جوانان و ورزش وزارت به كاربردي هايطرح ارائه و مذاكره 

. گرفت صورت سال اواسط در ايجلسه در كه دانشكده رياست و دانشگاه رياست جوانان، و ورزش وزير توافق

 برخی و ارائه متعددي هايطرح پروپوزال و صورت جوانان و ورزش وزارت هايپژوهش مركز با مختلفی جلسات

 .شد ارائه كاربردي هايطرح قالب در نیز آنها از

 دانشكده انگلیسی نشريه كار به آغاز و تدوين Journal of Exercise Science and Medicine دريافت و 

 .آنها مقاالت چاپ و
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 ۹۰۳۳ ماه آبان در برگزاري جهت آن اقدامات و دانشكده المللیبین همايش اولین اقدامات كار به آغاز. 

 بررسی در نمايندگی نظیر دانشگاه پژوهشی معاونت در مهم موارد برخی با دانشكده پژوهشی معاونت همكاري 

 كلیه از سنجی نظر به اقدام دانشكده بخش اين در زمینه، اين در الزم پیشنهادات ارائه و نما رخ سامانه

 با جلساتی طی و لیست را سامانه اين هاينارسايی و موارد مستمر جلساتی طی و نمود ديگر هايدانشكده

 ادامه همچنان سامانه اين در اصالحات و پرداخت آنها طرح به دانشگاه انفورماتیك مركز و پژوهشی معاونت

 .دارد

 ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشكده پزشكی زيست هايپژوهش در اخالق كمیته جديد ساختار و احكام تجديد 

 .دانشگاه به زمینه اين در الزم پیشنهادات ارائه و مقاالت دريافت و تهران دانشگاه

 با دانشكده آموزشی سهم افزايش و عمومی جلسات هايوبینار قالب در دانشجويان با دانشكده ارتباط افزايش 

 .دانشكده اخبار و علمی اطالعات ارائه و جمعی ارتباط هايكانال اندازيراه قالب در جامعه

 دانشگاه خارج و داخل در عالقمندان و دانشجويان سطح در مجازي بصورت علمی مسابقات برگزاري. 

 مركز اين در شهروندان، و دانشگاهیان به خدمات ارائه جهت به دانشكده در تندرستی تخصصی مركز اندازيراه 

 در حركتی رشد اختالالت به مربوط بخش و جسمانی آمادگی تمرينات اصالحی، حركات تخصصی هايبخش

 .است شده گرفته نظر

 مربوط امور كلیه انجام ششم، نوع هايطرح و بنیادي - كاربردي پژوهشی هايطرح مراحل جاري امور كلیه انجام 

 مديريت سامانه در دانشكده علمی هیأت اعضاي هايكتاب و شده بارگذاري مقاالت امتیازدهی و بررسی به

 اعضاي( گرنت) ويژه اعتبار به مربوط امور كلیه انجام ها،كنفرانس و هاهمايش و فنآوري و پژوهش اطالعات

 مستندات و مدارك كلیه بررسی قبیل از دانشگاه وريفنآ و پژوهش جشنواره به مربوط امور انجام علمی، هیأت

 .آزمايشگاهی خدمات كتابخانه، امور اجراي جوان، و نمونه برجسته، نمونه، پژوهشگران به مربوط

 

 

 فرهنگي و دانشجويي اجرايي، معاونت حوزه 

 اداري، نظام خصوص در گذاريسیاست و ريزيبرنامه متولی منابع مديريت و مالی و اداري معاونت حوزه

 سیستم هدايت و راهبري در مهمی نقش و است مصوبات و مقررات قوانین، قالب در منابع مديريت و مالی

 عالوه دانشكده اهداف منظورتحقق به لذا دارد، عهده بر هاهزينه تنظیم و مالی اعتبارات تأمین و پشتیبانی

 و دانشگاهی – بیمه امور وام، امور اداري، امور غیاب، و حضور بايگانی، امور دفتري، امور ذيل جاري موارد بر

 يا اجرا گذشته سال در كه مواردي حسابداري، واحد مكاتبات، و اموراداري كاركنان، آموزش سامانه تكمیلی،

 .شودمی معرفی ذيل شرح به را است شده تكمیل
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 در دانشكده، بزرگ ورزشی سالن ساخت شدن اجراي موانع رفع و ساختمانی فعالیت اندازيراه روند پیگیري 

 دانشگاه، عمران حوزه اندركاران دست با مالی معاونت و دانشكده رياست توسط متعددي جلسات زمینه اين

 .است گرفته صورت زمینه اين در هايیپیشرفت كه گرفته صورت مربوطه پیمانكار و تهران شهرداري

 و آموزش ساختمان در درس هايكالس ديوار كاري سنگ صورت به هاكالس تعمیرات و آمیزي رنگ 

 .تكمیلی تحصیالت

 آنها كیفیت بهبود جهت الزم تغییرات و اساتید هاياتاق هايدرب كلیه آمیزي رنگ. 

 دانشكده بهداشتی هايسرويس كاري كاشی نیز و هاسینك و آالت شیر تجهیز و خريد. 

 آن حرارتی هايسیستم بهبود و دانشكده استخر تعمیرات انجام. 

 دانشكده اداري ساختمان هايفاضالب سیستم و تأسیسات بهبود و مصرف كم به مصرف پر شیرآالت تغییر. 

 جديد دادهاي قرار برخی قالب در دانشكده طبیعی هايچمن برداري بهره واگذاري. 

 آن از بهربرداري و مشخص قراردادهاي قالب در دانشكده خاكی تنیس زمین اندازيراه. 

 

 

 تكميلي تحصيالت و آموزشي معاونت حوزه 

 روند كنترل و اجرا كالسی، ريزيبرنامه در مجازي صورت به البرز پرديس با همكاري جاري امور كلیه انجام 

 آموزش واحد جمله از وابسته واحدهاي وظايف انجام حسن بر نظارت تكمیلی، تحصیالت دانشجويان آموزشی

 از خارج متعدد هاي سنجی نظر احیا طريق از عمومی آموزش و دكتري و ارشد كارشناسی كارشناسی،

 دفاع جلسات آموزشی روندهاي در تكمیلی تحصیالت دانشجويان مشاركت پیگیري دانشگاه، رسمی چهارچوب

 با آشنايی جهت به تكمیلی تحصیالت دانشجويان براي مجازي دفاع جلسه در حضور چوب چهار تهیه طريق از

 دلیل به نیز ذيل موارد و بوده معاونت اين جاري موارد برخی از دكتري رساله يا و نامه پايان از دفاع نحوه

 .شودمی اشاره جداگانه بصورت اهمیت

 صورت به جلساتی دانشگاه آموزشی معاونت با الزم هماهنگی با كرونا، آلودگی دوران از كوتاه مدت طی از پس 

 موجود اطالعات كشور، بدنی تربیت هايدانشكده دانشگاه، از خارج و دانشكده عملی اساتید برخی با مجازي

 بر. گرفت قرار دانشگاه آموزشی معاونت تأيید مورد و استخراج موجود دستورالعمل و آوري جمع زمینه اين در

 و گرفت صورت كرونا دروان شده ارائه دستوالعمل اساس بر دانشكده عملی و عمومی دروس اجراي اساس اين

 از بیش برگزاري. )داشت پی در را عملی واحدهاي دريافت عدم بدلیل التحصیل فارغ دانشجويان بار كاهش

 (.بود مانده بالتكلیف كرونا شیوع دلیل به كه ۹۹۱۱ تابستان در معوقه عملی كالس ۰۳

 هر در كالس ۰۳ حدود) كرونا شرايط در( بدنی تربیت) سرويسی دروس يهاكالس برگزاري جهت ريزيبرنامه 

 .محتوا تولید و موارد برخی ارائه و مجازي شرايط در هاكالس اداره براي كالس مدرسان توجیه و( ترم

 ۰) سنجش سازمان جذب فرآيند طريق از نیاز مورد ورزشی هاگروه در علمی هیأت جذب جهت ريزيبرنامه 

 .(نفر ۹) هادانشگاه ساير از انتقال و( نفر
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 و هادوره برگزاري جهت آموزشی معاونت نظارت تحت دانشكده آزاد آموزش مركز توسعه و فعالیت و آغاز 

 دانشكده و والیبال فدراسیون با مشترك دوره نظیر هادانشكده و هافدراسیون با مشترك هايدوره ايجاد

 .جهان مطالعات دانشكده و كارآفرينی

 گروه مدير و آموزشی معاونت ،مربوطه استاد جهت هايیگزارش طراحی با هفتگی غیاب و حضور روند ايجاد 

 .هفته ۲ اكثر حد تا جبرانی جلسه برگزاري پیگیري و دانشكده رياست و مربوطه

 در داوطلب ۲۳۳ از بیش با مصاحبه) مجازي صورت به درخشان استعداد و دكتري مصاحبه جلسات برگزاري 

 .(مختلف هايرشته و هاگروه


