
خبرنامه داخلی دانشکده مهندسی مکانیک
تهراندانشگاه -فنی دانشکده های پردیس 

:  در این شماره
معرفی نمودار اجرایی و کارگروه 

های دانشکده مهندسی مکانیک

ریاست دانشکده

دکتر سلطانی

معاون اداری، مالی و 

پشتیبانی

دکتر حنفی زاده

مدیریت درآمد و اعتبارات

امور عمومی و پشتیبانی

آقای خادم

معاون پژوهشی و تحصیالت 
تکمیلی

دکتر محجوب

مدیر برنامه ریزی و توسعه 
آموزش

دکتر افشاری

مدیر امور فناوری و ارتباط با 
صنعت

دکتر پرویزی

مدیر برنامه ریزی و توسعه 
پژوهش

دکتر فرشید نجفی

معاون آموزشی

دکتر شریعت پناهی

مدیر برنامه ریزی درسی

دکتر حقیقی یزدی

مدیر ارتباط با صنعت

دکتر صفر آبادی

مدیر ارزیابی و ارتقاء کیفی

دکتر بنی اسدی

مدیر اطالع رسانی و ارتباطات

دکتر چینی

مدیر برنامه ریزی و توسعه

دکتر حائری یزدی

اعضا و شرح وظایف کارگروه برنامه ریزی و توسعه پژوهش

نجفیدکتر ف•
دکتر سلطانی•
دکتر معصومی•
دکتر محجوب•
دکتر آرایی•
دکتر فرجی•
دکتر کریم پور•
دکتر چینی•

رشد شاخص های پژوهشی دانشکده•
امور طرحهای پژوهشی داخلی•
توسعه مراکز و هسته های پژوهشی•
همایشها، سمینارها و کارگاه ها•
تشویق و ترویج دستاوردهای پژوهشی•
...ارزیابی و نظارت، اعتبار ویژه و •
دوره های پسا دکتری•
خدمات پژوهشی، پایگاهها و منابع•
تنظیم و اصالح آیین نامه های پژوهشی•

اعضا و شرح وظایف کارگروه اطالع رسانی و ارتباطات

دکتر چینی•
دکتر سلطانی•
دکتر ابری نیا•
دکتر حنفی زاده•
دکتر کریم پور•
دکتر صادقی•
دکتر شیرازی•
دکتر باغانی •

معرفی دانشکده به مخاطب عام و خاص•
ب تهیه و به روز رسانی آمار و اطالعات مناس•
ادن استاندارد سازی تبلیغات برای نشان د•

توانمندیهای دانشکده
ایجاد بستر مناسب در دانشکده برای •

حرکت در راستای برنامه توسعه راهبردی
ایجاد ارتباطات مطابق با برنامه توسعه•

راهبردی

(کارشناسی)اعضا و شرح وظایف کارگروه ارتباط با صنعت 

دکتر صفرآبادی•
دکتر اشجعی•
دکتر چینی•
دکتر آرایی•
دکتر کریم پور•
دکتر پرویزی•
دکتر شریهت پناهی•
دکتر فراهانی•

آشنایی با صنعت•
کارآموزی•
(اینترنشیب)کارورزی •

(ناسیکارش)اعضا و شرح وظایف کارگروه ارزیابی و ارتقاءکیفی 

دکتر بنی اسدی•
دکتر سلطانی•
دکتر نظری•
دکتر بنی اسدی•
دکتر کریم پور•
دکتر چینی•
دکتر شریعت پناهی•

ارزیابی عملکرد آموزشی دانشکده
بهبود شاخص های رتبه دهی
فعالیت های انگیزشی دانشجویی
جذب ورودی های برتر
ارتباط با خانواده

اعضا و شرح وظایف کارگروه امورفناوری و ارتباط با صنعت

دکتر پرویزی•
دکتر محجوب•
دکتر حنفی زاده•
دکتر صفر آبادی•
دکتر اشجعی•
نجفی. ف.دکتر ا•
دکتر فراهانی•
دکتر نجات•
دکترصدیق •

توسعه تجهیزات و آزمایشگاهها•
قراردادها و طرحهای برون سازمانی•
توسعه تفاهم نامه های صنعتی•
همکاری در توسعه اینترنشیب•
شناخت و معرفی ظرفیت ها•
نیازسنجی و پروژه یابی•
اطالع رسانی و پیگیری فراخوان ها•
مراکز رشد و هسته های دانش بنیان•
گزارشها، آمار و اطالعات•

(یکارشناس)اعضا و شرح وظایف کارگروه برنامه ریزی درسی 

دکتر حقیقی یزدی•
دکتر شریعت پناهی•
دکتر حائری یزدی•
دکتر رحیمیان•
دکتر موسوی مشهدی•
دکتر حنفی زاده•
دکتر شیرازی•

تدوین برنامه درسی•
بروز آوری محتوای دوره•
معرفی شیوه های نوین آموزشی•
تدوین آیین نامه های آموزشی•
برنامه ریزی توسعه آزمایشگاه های•

آموزشی
خدمات آموزشی•

اعضا و شرح وظایف کارگروه برنامه ریزی و توسعه آموزش

دکتر افشاری•
دکتر محجوب•
دکتر حامدی•
دکتر معصومی•
دکتر اشجعی•
کوثریدکتر•
یدکتر شریعت پناه•
دکتر آرایی•
دکتر موسوی مشهدی•

تدوین برنامه درسی•
بازنگری و توسعه دروس و رشته ها•
خدمات آموزشی•
نظارت، ارزیابی و ارتقاء•
امور دانشجویان برتر•
آزمون جامع و دفاعیه ها•
دوره های مشترک داخل و خارج•
تدوین، تنظیم و اصالح آیین نامه های •

آموزشی

اعضا و شرح وظایف کارگروه برنامه ریزی و توسعه

دکتر حائری یزدی•
نجفی. ف. دکتر ا•
دکتر راستگو•
دکتر آیتی•
صادقی. دکترع•
دکتر سلطانی•

ی راهبردی دانشکده مهندستدوین برنامه•
مکانیک

های علمی با توسعه ارتباطات و همکاری•
-ها و مراکز پژوهشی داخلی و بیندانشگاه

المللی
ریزی برای جذب منابع مالیبرنامه•
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مسئولسخن مدیر 

80ازبیشطیدرتهراندانشگاهمکانیکمهندسیدانشکده
ومتخصص،نیروهایپرورش هموارهخودفعالیتسال

هدفرابین المللیاستانداردهایباالترینبامطابقکارآزموده
متر32500ازبهره گیریبادانشکدهاین.استدادهقرارخود
درشناخته شدهعلمیهیاتعضو69وآموزشیفضایمربع

وشآمـوزدررامهمینقشالمللی،بینصنعتیوعلمیجوامع
نابرب.می کندایفاکشورعلـمیسطـوحباالتـرین درپژوهش
دارایکمکانیمهندسیدانشکدهمعتبر،رتبه بندی هایآخرین

دنیابرترمهندسیدانشکده 100درمیانوکشوریاولرتبه
یایپوبسیارمدیریتیساختاروجودبهتوجهبا.می باشد

نیزجایگاهاینبهداریمامیداخیر،هایسالدردانشکده
ارتباطاتوتبلیغاترسانی،اطالعراستا،ایندر.نکنیمبسنده

رنامهخبازهدف.کندنزدیکترهدفمانبهراماتواندمیموثر
شماباپیشازبیشارتباطودانشکدهاخباراطالع رسانیحاضر

دروارپروردگعنایتبااستامید.می باشدهمکارانودوستان
سرزمیناینآبادانیجهتدرموثرگامییکدیگرکنار

بهرهبیخودپیشنهاداتونظراتازرامالطفا.برداریم
.نگذارید

چینیفرشیدسیددکتر

ساختار اجرایی دانشکده

علمیتهیئاعضایتعدادوفیزیکیفضایافزایشبهتوجهبا
امورتاشدگرفتهآنبرتصمیم1393سالازدانشکده،

.شودانجامکارگروه8ومعاونت3قالبدردانشکدهاجرایی
بهمالیواداریمعاونتدانشکده،جدیدساختارایندر

.ستاگردیدهاضافهآموزشوتکمیلیتحصیالتمعاونت های
یارزیابصنعت،باارتباطکارگروه3آموزشیمعاونتحوزهدر

در.شدندفعالیتبهمشغولدرسیبرنامه ریزیوکیفیارتقاءو
کارگروه3نیزتکمیلیتحصیالتوپژوهشیمعاونتحوزه
ژوهش،پتوسعهوبرنامه ریزیصنعت،باارتباطوفناوریامور

دونهمچنی.می کنندفعالیتآموزشتوسعهوریزیبرنامهو
ارتباطاتورسانیاطالعوتوسعه،وبرنامه ریزیکارگروه
نمودار.ندکنمینقشایفایدانشکدهریاستنظرزیرمستقیماً
ادامهدرگروهکارهراعضایووظایفشرحاجرایی،ساختار

.استآمدهشمارهاین

تهراندانشگاهنمودار ساختار اجرایی دانشکده مهندسی مکانیک 
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