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سرکار خانم زهرا بدری

با سالم و احترام 
   نظر به تعهد سرکار عالی به موجب این ابالغ  به عنوان مسئول روابط عمومی دانشکده منصوب می شوید. امید است 
با اتکال به عنایات و الطاف الهی و با بهره مندی از برنامه ریزی مناسب، تعامل دائمی مثبت و سازنده با سایر واحدها و 
با رعایت هماهنگی های مورد نیاز با مسئوالن مربوط در حفظ و ارتقاء جایگاه و بالندگی هرچه بیشتر دانشکده مؤفق و 

مؤید باشید.
به موجب این ابالغ شرح وظایف شما به شرح زیر تعیین می گردد:

اطالع رسانی برگزاری همایش ها و نشست ها، وقایع و اخبار با بارگذاری آنها در سایت دانشکده. -١
تهیه تصویر، گزارش و خبر از وقایع، خبرها و رویدادها. -٢

تهیه و تنظیم اعالمیه، اطالعیه، بنر و بروشورهای مربوط به رویدادها، برنامه ها و مناسبت های مختلف. -٣

همکاری با شورای فرهنگی دانشکده برای فضا سازی و برگزاری برنامه ها و مراسمات ملی و مذهبی. -٤

کمک در برگزاری کنگره ها، سمینارها، همایش ها، کارگاه ها و ... مربوط به دانشکده.  -٥

همکاری در برگزاری نمایشگاه های مختلف درون و بیرون جهت معرفی دانشکده علوم توانبخشی. -٦

آرشیو و نگهداری منظم و دسته بندی شده فیلم ها و عکسها. -٧

٨-  مصاحبه با نخبگان و مدیران گروه و دانشجویان برتر.
برگزاری جشن های بازنشستگی کارکنان و تقدیر از کارکنان نمونه و دانشجویان.  -٩

١٠-تهیه جواب به نظرات کاربران سایت دانشکده با هماهنگی مسئولین مربوطه.
١١-هماهنگی با واحدهای مختلف دانشکده برای تهیه خبرها و بسته های فرهنگی و اجتماعی در مناسبت های مربوطه.

١٢-نظارت و هماهنگی برای برگزاری جلسات در سالن ها و تهیه خبرها و گزارشهای اداری مربوط.

١٣-تهیه گزارش از اقدامات، فعالیتها و اطالعات دانشکده بر حسب مناسبتهای مذهبی، علمی و فرهنگی.

١٤-اطالع رسانی و ارائه گزارش از مناسبتهای خاص توانبخشی متناسب با رشته های علمی دانشکده.

١٥-تهیه گزارشات دوره ای عملکرد روابط عمومی دانشکده با توجه به ضوابط مربوطه.  


