نام :فرشته فدایی
عنوان پست سازمانی  :كارشناس مسئول خدمات آموزشی

رئوس وظایف اصلی:
 انجام كليه امور آموزشي دانشجويان :ثبت نام ،انتخاب واحد ،درخواستهاي دانشجويي
 برگزاري امتحانات پايان ترم ،فراغت از تحصيل
 تهيه و تنظيم آمار دانشجويان در هر نيمسال به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي
 بررسي و اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر ترم
 صدور معرفي نامه ،گواهي اشتغال به تحصيل ،گواهي جهت كار دانشجويي
 ابالغ اساتيد مشاور به دانشجويان و اساتيد
 تكميل فرمهاي ارزشيابي اساتيد و پيگيري ثبت نمرات در سيستم سيپاد توسط اساتيد
 تصحيح اوراق امتحانات با سيستم يگانه
 پايش مستمرتمامي فرايندهاي كاري مربوطه وانجام اقدامات اصالحي موردنياز

نام :اكبر نور علیزاده
عنوان پست سازمانی :متصدی امور دفتری و بایگان

رئوس وظایف اصلی:
 ارسال و تحويل نامه ها از دفتر آموزش به دفاتر مختلف دانشكده
 پاسخگوئي و ارائه مكاتبات با امضاء به ارباب رجوع
 اسكن صورتجلسه دفاع و فرم معافيت تحصيلي و فيش مهماني و مدارک فارغ التحصيالن
 ارائه درخواست و تحويل وسايل اعم از خريد كاال از انبار براي پرسنل مربوطه
 بايگاني تمامي مكاتبات اداره آموزش و تاييد و ارسال دانشنامه دانشجويان
 رسيدگي به امور مراجعين بصورت حضوري و غير حضوري
 تائيد گواهي اشتغال به تحصيل كليه دانشجويان
 پايش مستمر تمامي فرايندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز

نام :سهیال امیری
عنوان پست سازمانی :كارشناس خدمات آموزشی

رئوس وظایف اصلی:
 مديريت سيستم سيپاد
 اصالح كارنامه هاي مخدوش
 تطبيق واحد دروس دانشجويان
 انجام امور آموزشي دانشجويان :ثبت نام ،انتخاب واحد ،درخواستهاي دانشجويي و مكاتبات دانشجويان
مهمان ترم و تك درس از ساير دانشگاهها
 تهيه و تنظيم آمار دانشجويان در هر نيمسال به تفكيك رشته و مقطع
 مشاركت در برگزاري امتحانات
 بررسي و اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر ترم و برگزاري امتحانات پايان ترم ،فراغت از
تحصيل
 صدور معرفي نامه ،گواهي اشتغال به تحصيل ،گواهي جهت كار دانشجويي
 تكميل فرمهاي ارزشيابي اساتيد و پيگيري ثبت نمرات در سيستم سيپاد توسط اساتيد
 پايش مستمر تمامي فرايندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي موردنياز

نام :راضیه امامی زاده
عنوان پست سازمانی :كارشناس خدمات آموزشی

رئوس وظایف اصلی:
 انجام امور آموزشي دانشجويان :ثبت نام ،انتخاب واحد ،درخواستهاي دانشجويي و مكاتبات دانشجويان
مهمان ترم و تك درس از ساير دانشگاهها
 تهيه و تنظيم آمار دانشجويان در هر نيمسال به تفكيك رشته و مقطع
 بررسي و اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر ترم و برگزاري امتحانات پايان ترم ،فراغت از
تحصيل
 صدور معرفي نامه ،گواهي اشتغال به تحصيل ،گواهي جهت كار دانشجويي
 تكميل فرمهاي ارزشيابي اساتيد و پيگيري ثبت نمرات در سيستم سيپاد توسط اساتيد
 پايش مستمر تمامي فرايندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز

نام :لیدا رضایی خوشرو
عنوان پست سازمانی  :كارشناس خدمات آموزشی

رئوس وظایف اصلی:
 انجام كليه امور مربوط به فارغ التحصيالن
 انجام كليه امور آموزشي دانشجويان مهمان :ثبت نام ،انتخاب واحد ،درخواستهاي دانشجويي
 برگزاري امتحانات پايان ترم ،فراغت از تحصيل
 تهيه و تنظيم آمار دانشجويان مهمان در هر نيمسال به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي
 بررسي و اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان مهمان در هر ترم
 صدور معرفي نامه براي دانشجويان مهمان
 بررسي و پيگيري وضعيت دانشجويان فارغ التحصيل و مهمان در سيستم سيپاد
 محاسبه و بررسي وضعيت پرداخت فيش هاي دانشجويان مهمان
 معرفي دانشجويان مهمان به گروه معارف و زبان و تربيت بدني
 پايش مستمرتمامي فرايندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي موردنياز

نام :زهرا برومیده
عنوان پست سازمانی  :كارشناس برنامه ریزی

رئوس وظایف اصلی:
 هماهنگي با اساتيد بيروني و تهيه و ارسال برنامه به اساتيد بيروني و گروههاي آموزشي
 هماهنگي با مديران محترم گروهها در رابطه با معرفي استاد برحسب دروس ارائه شده در هر ترم
 چك برنامه امتحاني با مسئول امتحانات و درج آن در برنامه
 ارسال برنامه به واحد آموزش و چك كردن كد دروس و وارد نمودن اسامي اساتيد در سايت
 ارسال اوليه برنامه آموزشي كليه مقاطع بعد ازشروع ترم به واحد پايش
 تنظيم ليستتت استتاتيد مدعو جهت ارائه به دفتر پايش و ستتنجش ،واحد تحصتتيالت تكميلي و اداره
آموزش
 تهيه وتنظيم ليستتت استتاتيد داخلي به همراه كليه كالستتهاي ارائه شتتده در ترم با توجه به مقاطع
تحصيلي كليه گروهها
 هماهنگي و راهنمايي و ارتباط با نمايندگان جهت تشكيل يا عدم تشكيل كالس

نام :لیال شاكر
عنوان پست سازمانی  :كارشناس خدمات آموزشی

رئوس وظایف اصلی:
 اخذ بيالن از معاونت آموزشي دانشكده پس از شروع ترم
 تكميل و تايپ قرار داد جهت اساتيد ( مدعوين و داخلي )
 اعالم واحدهاي مازاد اساتيد به مدير گروهها
 ارسال كليه مدارک به همراه جدول وضعيت و نامه به دانشگاه
 تكميل و ارسال قراردادها حق التدريس واحد بين الملل و چك نمودن قراردادها
 تنظيم برنامه امتحانات بين الملل و تايپ و هماهنگي با مسئول امتحانات
 تنظيم اسامي اساتيد داخلي با توجه به برنامه بازگشتي و تحويل به واحدهاي مربوطه
 پيگيري در مورد پرداخت مالي قراردادها از معاونت بين الملل دانشگاه
 صدور گواهي تدريس جهت اساتيد مدعو

نام :مژگان میرعمادی
عنوان پست سازمانی  :كارشناس خدمات آموزشی

رئوس وظایف اصلی:
 تحويل كليه برنامه هاي اوليه دانشجويان بين الملل از مسئول برنامه ريزي
 هماهنگي با اساتيد بيروني ،تهيه و ارسال برنامه به اساتيد بيروني وگروههاي آموزشي
 انجام كليه امور آموزشي دانشجويان بين الملل
 تنظيم برنامه ها به صورت جداگانه و ارسال آن جهت درج در سايت دانشكده
 ارسال برنامه آموزشي دانشجويان بين الملل بعد ازشروع ترم به واحد پايش


تنظيم ليستتت استتاتيد مدعو جهت ارائه به دفتر پايش و ستتنجش ،واحد تحصتتيالت تكميلي و اداره
آموزش

نام :معصومه پاكزاد
عنوان پست سازمانی  :كارشناس امور آموزشی

رئوس وظایف اصلی
 كمك به دانشجويان جهت استفاده از تجهيزات سمعي بصري
 پيگيري جهت تعمير و ارتقاء تجهيزات آموزشي
 هماهنگي جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي
 كنترل كالسها و هماهنگي جهت برگزاري كالسها
 هماهنگي جهت برگزاري جلسات دفاع دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد
 كمك در برگزاري امتحانات
 پايش مستمر تمامي فرايندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز

نام :كاظم قنبری
عنوان پست سازمانی  :كارشناس مسئول امور سمعی بصری

رئوس وظایف اصلی:
 بررسي وضعيت تجهيزات آموزشي
 همكاري با واحد  ITو واحد شبكه
 پيگيري جهت تعمير و ارتقاء تجهيزات آموزشي
 كنترل كالسها و هماهنگي جهت برگزاري كالسها
 كمك به دانشجويان جهت استفاده از تجهيزات آموزشي
 ارتباط با شركت ها جهت خريداري و گارانتي و تجهيز وسايل كمك آموزشي
 پايش مستمر تمامي فرايندهاي كاري مربوطه و انجام اقدامات اصالحي مورد نياز

