
 

که دانشجویان فارغ التحصیل ، انتقالی ، میهمان، انصرافی و اخراجی عمومیبخشهاي   

نمایند به شرح جدول  ذیل می باشد سیستمی باید تسویه حسابع و رشته ها مقاط کلیه      

لیه مقاطع و ککه دانشجویان فارغ التحصیل ، انتقالی ، میهمان، انصرافی و اخراجی  اختصاصیبخشهاي 
نمایند به شرح جدول  ذیل می باشد سیستمی تحصیلی باید تسویه حساب متناسب با رشته رشته ها  

55912817-55912458-55912464 کارگاه اتومکانیک -کارگاه  جوشکاري   علی  عباسی   

 کارگاه  ماشین ابزار محمدرضا کریمی نژاد  55912460

 انبار الکترونیک پرویز  نوروزي  55912471- 55912867
 آزمایشگاه سیاالت غالمرضا نعلچی 55912461-3

55912437-55912917  آزمایشگاه برق محمد رضا  فتاح 

55912869-55912510 )معماري نقشه برداري –شناسی  باستان( کارگاه  مراد ملکی   

،هنر اسالمی و پژوهش هنرگروه باستان شناسی محمد جواد باقري 55913121  

55912319 -55912397  آزمایشگاه شیمی مرتضی سید هاشم 

مرشدي محمد 55912571  آزمایشگاه فیزیک 

اسناد معماري و هنرمرکز  زهرا شریف فر 55913139  

 گروه مهندسی معماري زهرا  شریفی 55913147

مجتبی معینیان  55913145 فرشآموزش گروه پژوهش    

 آزمایشگاه فرش نرجس زیبایی 55913372-4
 
 

  

  تماس با پیش شماره تلفن شماره
031  

نام و نام خانوادگی مسئول واحد 
آقاي/خانم  

 نام واحد

 کتابخانه مهندسی حسین دهقانی  55912408

55912800 – 55912801 -55912791 رمضانعلی خدمتکار   ه علوم انسانیکتابخان   

یاسرنفاطمه عباسی   55912987  کتابخانه علوم 

53-55913152  کتابخانه معماري و هنر معصومه میرزائی 
 کتابخانه واحد خواهران فاطمه سادات هاشمی علی آبادي 55444772

سربند حسن حمیدرضا طاهر زاده و   55912267 – 55912261 )خانه فرهنگ( حسابداري امور دانشجویی   

 اداره رفاه دانشجویی محمد مزدیان فر و مهدي افشان  5-55912923 
 امور مالی دوره شبانه محمد علی اکبري   55912283

82-55912981 جمیله جاللی     کتابخانه بنیاد مطهر 
 تحویل کارت دانشجویی محمد در مسجدي   55912187
مهدي صدیقی   55912161  صندوق فاطمه الزهراء 



 کارگاه فرش و صنایع دستی حسن رعیت مقدم 55912547

 آزمایشگاه کامپیوتر خانم سادات سیدي پور 55912419

 سمعی و بصري دانشکده معماري و هنر محمد حسین صادقی 55913158

حسن غیاثی  55913137  سایت دانشکده معماري و هنر 

)تحویل پایان نامه به استاد( گروه صنایع دستی محبوبه فرشچی 55913157  

)تحویل پایان نامه به استاد (گروه برق و کامپیوتر     محمد عزیزي 55912474  

)تحویل پایان نامه به استاد(گروه مهندسی شیمی     مهین فریدونی 55912473        

55912414-55912824-55912861  آزمایشگاه مهندسی شیمی زهره آزادپور 

55912485 -55912486  سایت دانشکده مهندسی محسن شکرریز 

55912556 -55912436  آزمایشگاه عمران امید بابایی 

)تحویل پایان نامه به استاد(وه معدن و عمران گر     محسن فرجی 55912477  

 آزمایشگاه معدن حسین فرجی 55912862

)تحویل پایان نامه به استاد(گروه مکانیک   ملیحه سلمانی 55912475  

 آموزش پردیس محمد خدایی 55913390

 آموزش واحد خواهران زهرا قدیري فرد       5-5444772

باديغالمرضا خادم جعفر آ 55912325 ریاضی و فیزیک -مرکز رایانه دانشکده شیمی   

 آزمایشگاه بیو تکنولوژي رقیه سادات اجتهد 55912312

ویژه کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی – طرح غدیر مریم منفصلی 55912905  

ویژه کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی-تحویل پایان نامه و سی دي    محسن فتحعلیزاده 55912166           

55912769 -55912771 )تحویل پایان نامه به استاد(گروههاي دانشکده زبانهاي خارجی    ابوالفضل پارسا     

)تحویل پایان نامه به استاد(گروههاي دانشکده علوم انسانی احسان صادقی 55912718  

)تحویل پایان نامه به استاد(گروه ریاضی و فیزیک     صدیقه جمالی 55912324  

)تحویل پایان نامه به استاد(پژوهشکده نانو ناهید جمالی 55913202  

 پژوهشکده نانو جواد راد  55913201
)تحویل پایان نامه به استاد(شیمی   گروه محسن نورانیان 55912313  

 امور مالی پردیس ملیحه اربابیان 55912234
 پژوهشکده اسانس مجتبی ناصري قمصري 55643292
عین زادهمحسن م 55913224  آموزش دانشکده منابع طبیعی 

 

تماس  55912187ضمنا دانشجویان می توانند بدون مراجعه حضوري جهت معرفی براي تسویه حساب با شماره 
 جهت دریافت فرم )با تائید سیستمی مسئولین واحدها( حاصل نموده و پس از تکمیل کلیه مراحل تسویه حساب

اتاق  –اداره کل آموزش  –رمسجدي واقع در طبقه اول سازمان مرکزي به آقاي محمد د حساب  تسویه نهایی
.مراجعه نمایند  221شماره   


