
 1    وزارت علوم  تحقیقات و فناوری                                                                

 دانشگاه شیراز

   دانشکده هنر و معماری                 

 سازمانی / شغلشرح وظایف پست

 دانشکده هنر و معماری واحد سازماني : دانشگاه شیرازوزارت/موسسه :
 :  شماره پست / شغل  شیراز محل جغرافیائي خدمت :

 سمعي و بصری کاردان :  عنوان پست / شغل  نوع پست : شغل               ثابت ، مستمر           

دستورالعملهای تصووب  شوده و در صوورت عودم دسترسوي بوه   ,ی مدون , آئیننامه هابر اساس روشها "انجام کلیه امور محوله صرفا: شرح وظایف
 مورد نظر با تشخیص ضرورت تعدبل روشهای موجود؛ روشهای الزم در زمینه های

 مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی استعالم موضوع از مقام مسئول
 

 همکاری با روابط عمومی جهت امور تبلیغاتی 
 .کدهدانشبخش ها  و  و عمومي تخصصي سمینارها و گردهمابي در برگزاری کتمشار .1

 .در ساختمانها و محوطه تبلیغي - فرهنگي فضاسازی برای تبلیغات جامع طرح اجرای .2

 .وبژه و مناسبتهای ابام در گرامیداشت مرکز  عمومي ساختمانها و فضاهای تبلیغي پوشش .3

 .مرکز و داخل و ...( در خارج ، دابميگاهها )ساالنهنمابش برگزاری .4

 .قشرها و عالبق با سالبق متناس  مخاطبان اهدا به برای تبلیغاتي و تولید هدابای طراحي .5

 .مرکز خدمات منظور معرفي به مواد انتشاراتي ها و تهیه، جزوهکت  تدوبنهمکاری جهت  .6

 .جدبد فعالیتهای و طراحي ، خالقیتنوآوری .7

 مورد نیاز مسئوالن اطالعات تهیه .8

 ، خدماتي، مراسم، همابش ها و سابر امور روزانه و جاری فعالیت هامستندسازی  .9

 هماهنگي جهت تهیه و توزبع سي دی های آموزشي و فرهنگي .11

 و موقت راه اندازی و اداره نمابشگاه دائمي .11

 تهیه فیلم ،عکس و خبر از مراسم ها و   بر تیم اجرابي مراسم ها هماهنگي و نظارت .12

 ابجاد آرشیو واحد سمعي و بصری .13

 تولید فیلمهای آموزشي .14

 تهیه و نص  بنر و پارچه نوشته مراسم و مناسبتها .15

 مقام مسئولشده از طرف  انجام سایر وظایف محولو 
  نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مسئولین مربوطه

   کارشناس روابط عمومي تعیین کننده وظابف

   رئیس دانشکده هنر و معماری تابید کننده وظابف

   رئیس دانشکده هنر و معماری تابید کننده نهابي

 


