شرح وظایف رئیس اداره دفترمطالعات و پژوهش های فرهنگی:
ثزرسی ّ جِیَ عٌبّیي ّ هْضْعبت فزٌُگی– اجحوبعی ّ ایجبد سهیٌَ
.1
ُبی السم جِث اًجبم جذقیقبت فزٌُگی هغبلعَ درثبرٍ اّلْیث ُبی فزٌُگی
ّ ارائَ عزح ُبی فزٌُگی درجِث هؤثزجزیي شیٍْ ُبی فزٌُگی ثزای جذة
داًشجْیبى
جِیَ ّ جذّیي ثزًبهة یکسبلة هعبًّث فزٌُگی ّ دفبجز فزٌُگ اسالهی
.2
داًشکذٍ ُب ّ ًظبرت ثز اجزای ثخش ُبی هزججظ
جِیَ ّ جذّیي ثْدجَ هعبًّث فزٌُگی ّادذ ثز هجٌبی سزاًَ جعییي شذٍ ّ
.3
ثزرسی ُشیٌَ ُبی فزٌُگی در ایي خصْص در پبیبى سبل هبلی
اسحخزاج ّ جذلیل فزم ُبی ًظزسٌجی ّ ثزًبهَ ریشی فزٌُگی ثزهجٌبی
.4
ًیبسُبی فزٌُگی داًشجْیبى
ایجبد جوِیذاجی جِث اًحشبر ًشزیَ فزٌُگی ّادذ
.5
عزادی عزح ُب ّ ایذٍ ُب ،سئْاالت ّ هسبثقبت فزٌُگی ّ هعزفی کحت
.6
هٌبست
ایجبد ثبًک اعالعبت اس پژُّشگزاى ّ صبدجٌظزاى فزٌُگی جِث دعْت
.7
ثزای هٌبسجث ُبی خبص ّ هشبّرٍ ثب ایشبى در اهْر فزٌُگی
ارائَ ًظز هشْرجی ثَ هعبّى فزٌُگی در سهیٌَ ُبی ارجبعی
.8
ججلیغبت فزٌُگی درسغخ داًشگبٍ
.9
 .10اًحشبر ّیژٍ ًبهَ ُبی فزٌُگی(جِیَ ثزّشْرُبی فزٌُگی ثَ هٌبسجث
ُبی ّیژٍ سبل)
 .11ثزگشاری ًشسث ُبی جخصصی فزٌُگی ،هذُجی ،سیبسی ًّ ّ ...ظبرت
ثز اجزای آًِب
 .12جقْیث فعبلیث ُبی پژُّشی اسبجیذ در سغخ ّادذ ّ ثزقزاری ارججبط هؤثز
ثب هعبًّث پژُّشی
 .13ارائَ راُکبرُبی هٌبست جِث کبُش جصذی گزی در اهْر فزٌُگی ّ
ججذیل ًقش هعبًّث فزٌُگی ثَ ًظبرتُ ،ذایث ّ کٌحزل پیشجزد اهْر فزٌُگی
جْسظ داًشجْیبى (داًشجْ هذْری در اهْر فزٌُگی)
 .14پْشش سبیث هعبًّث فزٌُگی
 .15جِیَ ّ جذّیي ثزًبهَ اسحزاجژیک هعبًّث فزٌُگی ّادذ
 .16ارائَ راُکبرُبی هٌبست جِث ارجقبء فزٌُگ دجبة ّ عفبف؛ فزٌُگ اهز
ثَ هعزّف ّ ًِی اسهٌکز؛ فزٌُگ کحبثخْاًی
 .17جذّیي ثزًبهَ ُبیی هحٌبست ثب شعبر سبل (کشْر ّ هعبًّث فزٌُگی)
 .11ثزگشاری ُوبیش ّسویٌبرُبی فزٌُگی
.11چبپ ّاًحشبرهذصْالت فزٌُگی
.20ثزگشاری کزسی ُبی آساداًذیشی
.21ثزگشاری هسبثقبت فزٌُگی درفضبی هجبسی
.22ثزگشاری کزسی ُبی ًقذّهٌبظزٍ

.23ثزگشاری کبرگبُِبی آهْسشی ّفزٌُگی ّیژٍ اسبجیذ.داًشجّْکبرهٌذ
.22دوبیث اسپبیبى ًبهَ ُبی داًشجْئی
.22ثزگشاری هزاسن ججلیل اسداًشجْیبى ،کبرکٌبى ّاسبجیذ فزُیخحَ
.22ثزگشاری ثزًبهَ ُبی گزدشگزی اسآثبراثٌیَ جبریخی
.22اجزای ثزًبهَ ُبی کبًْى جعبهل خبًَ ّداًشگبٍ
.21جْسعَ ّجزّیج فعبلیث ُبی هزکشهغبلعبت هیبى فزٌُگی داًشگبٍ
ُ.21وکبری درسهیٌَ ثزگشاری عزح ضیبفث اًذیشَ
.30هزاسن ثشرگذاشث هفبخزعلوی فزٌُگی

