
 

 طرح مهندسی مشاغل فرعی کمیته

هیات امنا وبا توجه به  21/06/97آیین نامه مهندسی مشاغل کارکنان غیر هیات علمی مصوب 31این کمیته باستناد ماده 

تفویض اختیار برخی فرآیندهای گروه مهندسی مشاغل وبا تشکیل کمیته های فرعی که به منظور سرعت بخشیدن وتسریع 

 ایجاد گردیده است.مانند)ارتقاءطبقه شغلی،تبدیل وضعیت استخدامی وانتصاب کارکنان(ر کارکنان وتسهیل در انجام امو

 

 اعضا کمیته فرعی طرح مهندسی مشاغل

 ابالغ مورد تصدی در کمیته پست مورد تصدی نام و نام خانوادگی ردیف

 ضو کمیتهع اداری و مالیاونت عسرپرست م دکتر شهرزاد غیاثوندیانخانم  1

 عضو کمیته رئیس امور اداری مدیانخانم هاجر مح 2

 عضو کمیته مسئول کارگزینی خانم طیبه علیمرادی 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میته راهبری توسعه مدیریت دانشکدهک

در  05/09/1393مورخ  11852/93/206ه جمهور در شورای عالی اداری به شمار با توجه به تصویب نامه ریاست محترم

وع ساماندهی کمیته های صوبه مذکور با موضچهار وپنج ممواد دیریت وبه موجب ل شورای راهبری توسعه میخصوص تشک

،باایجاد این کمیته،تمامی کمیته ها وکارگروههای موجود، موظف به تایید نهایی اداری تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و

 تصمیمات در کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده می باشد.

 

 عه مدیریت دانشکدهاعضای کمیته راهبری توس

 ابالغ مورد تصدی در کمیته پست مورد تصدی نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس کمیته ریاست دانشکده آقای دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی 1

 دبیر کمیته اداری و مالیاونت عسرپرست م دکتر شهرزاد غیاثوندیانخانم  2

 همسئول هماهنگی کمیت رئیس امور اداری خانم هاجر محمدیان 3

 عضو کمیته معاون آموزشی دانشکده آقای دکتر هومن شهسواری 4

 عضو کمیته معاون پژوهشی دانشکده خانم دکتر مهرناز گرانمایه 5

 عضو کمیته مسئول حراست دانشکده خانم آسیه ذوالقدر 6

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظام پیشنهادها دانشکدهکمیته 

سازمان مدیریت و برنامه  29/04/1393مورخ  200/93/5765به پیشنهاد شماره  14/10/1393هیات وزیران در جلسه 

ریزی کشور و در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم 

نظام اداری در برنامه ها مبنی بر خلق ارزش های مشترک قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در راستای اولویت اصالح 

 میان تمامی فعاالن نظام اداری را به عنوان بستر و زیرساخت توسعه کشور تصویب کرد.

 

 دانشکده نظام پیشنهادهااعضای کمیته راهبری 

ابالغ مورد تصدی در 

 کمیته

 ردیف نام نام خانوادگی پست مورد تصدی

دانشکده ریاست رییس کمیته نظام  
قای دکتر علیرضا نیکبخت آ

 نصرآبادی

1 

 2 خانم  فاطمه غنودی  کارشناس امور اداری دبیر کمیته

 3 دکتر شهرزاد غیاثوندیانخانم  اداری و مالیاونت عسرپرست م عضو کمیته

آموزشی دانشکدهمعاونت  عضو کمیته قای دکتر هومن شهسواریآ   4 

پژوهشی دانشکدهمعاونت  عضو کمیته انم دکترمهرناز گرانمایه خ   5 

 6 خانم هاجر محمدیان  رئیس امور اداری  دانشکده داور کمیته

کتابخانه دانشکده رییس داور کمیته انم محبوبه روضهخ   7 

 8 خانم سمیه عطایی  مسئول روابط عمومی دانشکده داور کمیته

دمات آموزشی دانشکدهخکارشناس مسئول  داور کمیته انم فرشته فدائیخ   9 

تحصیالت تکمیلی دانشکده کارشناس مسئول داور کمیته انم ریحانه نظریخ   10 

 


