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تِيَ بزًاهَ اجزائی بز اطاص خظ هشی شْرای داًشکذٍ با هشْرت اػضاء قبل اس شزّع   .1
 ُز ًيوظال ّ ارائَ گشارع بَ هؼاًّت آهْسشی

     

ّظائف  ،ارطال طْرتجلظات شْرای آهْسشی داًشکذٍ درخظْص بزًاهَ ُای اجزائی  .2
 بَ اػضاء گزٍّآهْسشی، پژُّشی ّ خذهاتی 

     

      تٌظين جذّل درّص ُز ًيوظال با ُوکاری ّ ًظز اطاتيذ گزٍّ   .3
تجذيذ ًظز هظتوز در بزًاهَ ُا با تْجَ بَ آخزيي پيشزفت ّ تغييزات با ًظز اػضای   .4

 گزٍّ
     

      تشکيل ّ ادارٍ جلظات شْرای گزٍّ   .5
      م کتاب ُا، ًشزيات ّ ...اًجام کليَ هکاتبات رطوی گزٍّ پيشٌِاد تِيَ لْاس  .6
      ارسيابی کار در ُز ًيوظال  )ّ طاالًَ( اػضاء گزٍّ ّ ارطال بيالى بَ آًِا  .7
      بزقزاری ارتباط با داًشجْياى ّ ًوايٌذٍ ُای آًِا بزای رفغ هشکالت  .8
      ارسشيابی کالص ُای ًظزی ّ کارآهْسی داًشجْياى   .9

      تذريض درّص ًظزی ّ اًجام کارآهْسی بز اطاص ًياس گزٍّ  .11
      باسديذ هظتوز اس هحل کارآهْسی ّ ارائَ گشارع بَ هؼاًّت هحتزم آهْسشی  .11
      تشکيل ّ ادارٍ جلظات هاُياًَ گزٍّ ّ ارطال گشارع بَ هؼاًّت آهْسشی  .12
      داًشکذٍ بَ اػضاء گزٍّاعالع رطاًی در هْرد بزگشاری کٌگزٍ ُا ّ طويٌارُای خارج   .13
      هٌاطبت ُای هختلف در سهيٌَ ُا ّ اطاتيذاس قذرداًی   .14
      پی گيزی هشکالت آهْسشی ّ رفاُی اػضاء گزٍّ  .15
      ابالؽ بخشٌاهَ ُا ّ هظْبات السم االجزا بَ گزٍّ  .16
      ...بزًاهَ ريشی جِت شزکت اطاتيذ در کارگاٍ ُای هختلف در داًشکذٍ، داًشگاٍ ،   .17
تشکيل کويتَ تخظظی پژُّشی گزٍّ با ُواٌُگی اػضاء جِت بزرطی هْضْػات   .18

ارجاػی هزبْط بَ پاياى ًاهَ ُای داًشجْياى کارشٌاطی ارشذ ّ عزح ُای پژُّشی 
 گزٍّ

     

      هشاّرٍ ّ راٌُوائی پاياى ًاهَ ُای داًشجْياى  .19
      ی اًظاًی گزٍّجذب ًيزّی کارآهذ، هتؼِذ ّ هتخظض جِت تاهيي ًيزّ  .21
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