حوزه

پرسنل

سمت

آقاي دکتر محمدرضا
رشادي نژاد

معاون آموزشي و
فرهنگي دانشکده

مديريت و نظارت بر امور آموزشي دانشکده

آقاي روح اهلل ساداتي

کارشناس آموزشي
تحصيالت تکميلي

 ثبت و پيگيري کليه درخواست هاي آموزشي تحصيالتتکميلي در سامانه گلستان
 برنامه ريزي دروس تحصيالت تکميلي -ثبت و کنترل برگزاري کالس هاي تحصيالت تکميلي

پژوهشي و
تحصيالت
تکميلي

امور اداري
گروه هاي

Sr.sadati@gmail.com

خانم زهرا ثمربخش

Samars160@yahoo.com

خانم سميه معصومي

کارشناس خدمات
آموزشي و امور
فرهنگي

 ثبت و پيگيري ارائه کليه خدمات آموزشي ( از قبيلگواهي آموزشي ،انصرافف کارنامه ،نقل و انتقال و )....
 انجام هماهنگي هاي الزم جهت امور و برنامه هايفرهنگي دانشجويي ،امور انجمن هاي علمي و ...

smay2234@gmail.com

آقاي دکتر بهروز
شاهقلي

معاون پژوهشي و
تحصيالت تکميلي
دانشکده

مديريت و نظارت بر امور پژوهشي و تحصيالت تکميلي
دانشکده

آقاي حميدرضا
خيرمند

کارشناس تحصيالت
تکميلي

 ثبت و پيگيري کليه امور تحصيالت تکميلي از قبيلدفاع پيشنهاده ،هماهنگي جلسات دفاع و ...

آقاي محمد فيروز

کارشناس امور
پژوهشي و ارتقاء

 -ثبت و پيگيري امور پژوهشي دانشکده و امور ارتقاء

خانم دکتر افسانه
فاطمي

مدير گروه نرم افزار

مديريت و نظارت بر امور گروه نرم افزار

آقاي دکتر مجتبي
مهدوي

مدير گروه فناوري
اطالعات

مديريت و نظارت بر امور گروه فناوري اطالعات

نرم افزار و
فناوري

reshadinezhad@gmail.com

 ثبت و پيگيري کليه درخواست هاي آموزشي دورهکارشناس آموزشي دوره کارشناسي در سامانه گلستان
 برنامه ريزي دروس دوره کارشناسيکارشناسي
 -ثبت و کنترل برگزاري کالس هاي دوره کارشناسي

آموزشي

حوزه

شرح وظائف کلي

رايانامه

خانم زهره بهراميان

مسئول دفتر گروه هاي
نرم افزار و فناوري
اطالعات

خانم مرضيه
مهديخاني

مسئول دفتر

اطالعات

ثبت و پيگيري کليه درخواست هاي دانشجويان واستادان گروه که مستلزم طرح و تصويب در شوراي گروه
است مثل پيشنهاده کارشناسي ،درخواست دفاع و ...

shahgholi@eng.ui.ac.ir
Hr.kheirmand@gmail.com

شماره تلفن دفتر
کار

37934097
37934072
37935634

37934099

37934091

37934522
37934094
37934092

Mf56.fk@gmail.com

37934010

afsaneh_fatemi@yahoo.com

37934528

Mahdavi110@gmail.com

37935612

Bahramian_zohreh@yahoo.com

marzieh.mahdikhani@gmail.com

37934038
37935642

امور اداري
گروه هاي

آقاي دکتر علي
بهلولي

مدير گروه معماري
کامپيوتر

مديريت و نظارت بر امور گروه معماري کامپيوتر

آقاي دکتر پيمان
اديبي

مدير گروه هوش
مصنوعي

مديريت و نظارت بر امور گروه هوش مصنوعي

معماري
کامپيوتر و

خانم هاجر دستجرد

مسئول دفتر گروه هاي
معماري کامپيوتر و
هوش مصنوعي

آقاي محمدعلي
آزادي

مسئول دفتر گروه هاي
نرم افزار و فناوري
اطالعات

آقاي دکتر بهروز
ترک الداني

رئيس دانشکده

هوش
مصنوعي

امور اداري
دانشکده

آقاي ابوالفضل
نوربخش

مسئول دفتر دانشکده

ثبت و پيگيري کليه درخواست هاي دانشجويان واستادان گروه که مستلزم طرح و تصويب در شوراي گروه
است مثل پيشنهاده کارشناسي ،درخواست دفاع و ...

مديريت و نظارت بر امور دانشکده
 ثبت و پيگيري کليه درخواست هاي دانشجويان،استادان گروه و مراجعين که مستلزم طرح و تصويب در
شوراي دانشکده است.

ali.bohlooli@gmail.com

37935622

padibi@yahoo.com

37932654

dastjerdh@yahoo.com

37935642

37934038
ladanib@yahoo.com

anoorbakhsh9@gmail.com

37934500
37934500

