
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

  

 

 

  

  

  

   

 نمودار سازمانی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

 

 ریاست دانشکده
 محمد رحیم همتیانه: دکتر رئیس دانشکد

 مشتاقیخانم دفتر ریاست:  مسؤول
 

 

 معاونت آموزشی و

الت تکمیلیتحصی   

 : آموزشی و تحصیالت تکمیلی معاون

 امید ابوعلیدکتر 

 اولیاء خانم: رئیس اداره آموزش

 تحصیالت تکمیلی:  انکارشناس

 و خانم عوضی خانم افکاری

 خانم یوسفیمسوول دفتر آموزش: 

معاونت پژوهشی  

 

 

 

 : دکتر رضا فقیهیهشیپژو معاون

 آقای صدقیانی: کارشناس

 هبخشهای دانشکد

 مهندسی مکانیک

 

بخش مهندسی 

 مکانیک جامدات

 جامدات: مهندسی مکانیک  رئیس بخش

 علی نایبیدکتر 

محمد دکتر  -2احسان آزادی یزدیدکتر  -1 اعضا هیات علمی بخش:

دکتر  -5 پناهدکتر سید آرش حق -4 دکتر سجاد تقوایی -3اد اقتص

دکتر مهرداد  -7 زادهفاضل دکتر سید احمد -6 فرد امیر خسروی سید

دکتر  -11 دکتر محمدحسن کدیور -9 دکتر اسماعیل قوانلو -8 فرید

دکتر محمدرحیم  -12 حسین محمدیدکتر  -11مجتبی محزون 

دکتر  -15خواه  دکتر رامین وطن -14ی نایبی دکتر عل -13نامی 

 دکتر محمدرحیم همتیان -16کامیار هاشم نیا 

 عظیمی خانم ؤول دفتر:مس

 

 

 

 

 

 ها:ها و کارگاهآزمایشگاه

محمدی مهندس آقای آز مقاومت مصالح:  

 محمدی مهندس آز دینامیک ماشین: آقای

 ،شهیدی نژادآقایان  کارگاه ماشین ابزار:

 پیروزی و مهندس وشپزرهمهندس 

رئیسی مهندس آقایمکانیک: کارگاه اتو  

برزگری آقای کارگاه جوشکاری:  
 

بخش مهندسی 

مکانیک حرارت 

 سیاالتو 

 حرارت و سیاالت: ک مکانیرئیس بخش مهندسی 
 همایون امداددکتر 

 -3اکبری دکتر محمدهادی  -2ابوعلی دکتر امید -1: بخش اعضا هیات علمی

 -6دکتر خسرو جعفرپور  -5 دکتر حسینعلی پاکروان -4 امداددکتر همایون 

دکتر رضا  -8دکتر محمدمهدی علیشاهی  -7 مهندنس محمد حسین رنجبران

دکتر  –11دکتر علی اکبر گلنشان  -11راد دکتر ابراهیم گشتاسبی -9کمالی 

 محمود یعقوبی

 پناهی خانممسؤول دفتر: 

 
                              

 

بخش مهندسی 

 هوافضا -انرژی 

 فضا:  هوا -انرژیمهندسی رئیس بخش 

 مهدی بانشیدکتر 
 -3دکتر محمد هادی اکبری  -2 دکتر محمد اسالمی -1 اعضا هیات علمی بخش:  

دکتر محمد  -6 دکتر مهدی بانشی -5 دکتر خسرو جعفرپور -4 دکتر همایون امداد

دکتر ابراهیم  -9دکتر رضا کمالی  -8زاده دکتر سید احمد فاضل -7 مهدی علیشاهی

دکتر  -12 دکتر مجتبی محزون -11 اکبر گلنشاندکتر علی -11 رادگشتاسبی

  دکتر محمود یعقوبی -13 محسن محمدی

 پناهی خانم: مسؤول دفتر

بخش مهندسی 

 ایهسته

 ای: بخش مهندسی هستهرئیس 

 احمد پیروزمنددکتر 
کمال دکتر  -2احمد پیروزمند دکتر  -1اعضا هیات علمی بخش: 

کتر رضا د -5دکتر مهدی زه تابیان -4دکتر عطاءاله ربیعی  -3حداد

 -8 زادهمهندس سیمین مهدی -7 یدکتر سید فرشاد فقیه -6فقیهی 

 الهیدکتر محمدرضا نعمت

 آذرمکانی خانم: مسؤول دفتر
 

 

 

 

 

 

 

 ها:آزمایشگاه

یادگار آقای آز ترمودینامیک:  

یادگار آقای آز موتور:  
 یادگار آقایآز انتقال حرارت: 

 

 :ها هآزمایشگا
 آز تونل باد گذر صوتی: 

 دکتر علیشاهی

 باد و آیرواالستیسیته:آز تونل

  آقای عضدی

 

 

 

 

 

 

 :هاآزمایشگاه

 دکتر رضا فقیهی ای:آز فیزیک هسته

 الهیای: دکتر نعمتآز ترموهیدرولیک هسته
 شهبازیمهندس آقای کارشناس آزمایشگاهها: 

 

 

 

امور فرهنگی و  یسرپرست

 دانشجویی

 دانشجویی:  وسرپرست فرهنگی 

 رامین وطن خواهدکتر 

 آقای صدقیانی: کارشناس

 مراکز تحقیقاتیسایر 

 مرکز تحقیقات هوائی 

 مرکز تحقیقات ایمنی 

 مرکز محاسبات سریع 

 مرکز تحقیقات مهر نیرو 

 مرکز تحقیقات تابش 

 مرکز تحقیقات پیشرفته در طراحی 

 مرکز تحقیقات تابش
: دکتر صدیقه سینامرکز رئیس  

  غضنفری خانممسؤول دفتر: 

 آقایعلیزاده،  نوروز مهندسخانم آزمایشگاه: کارشناسان 

 جهرمینظری مهندس آقایقنبرپور، 

 سیناصدیقه دکتر عضو هیات علمی: 

یحسابدار  
 نژادصادق آقای: حسابداری رئیس

 شریفی آقایحسابدار: 

 امین اموال: آقای فارسی
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امور اداری

 فرامرزی خانم :و مسوول امور قراردادها امور اداری رئیس

 زارعی قایآ: دبیرخانه مسوول

 زادهکرم آقایمتصدی امور دفتری:  کارپرداز و

 غالمی آقایسؤول نظارت و پشتیبانی: انباردار و م

 یوسفی آقایرسان: نامه

 آرایش آقایفرهادی، آقاینیروهای خدماتی: 

 

 

کدهکامپیوتر و اینترنت دانش-رکز شبکهم  
 فرپوینده آقای، خانم مهندس فالیزی :انکارشناس

 


