
ساعات پاسخگويي به تماس هاي تلفني با اداره امور دانش آموختگانايام و   

نظر به حجم قابل توجه امور مربوط به اداره دانش آموختگان و به منظور تسريع در انجام امور مربوط به صدور مدارك تحصيلي و ساير امور اين حوزه، امكان پاسخگويي تلفني  صرفاً در ايام و 
  )22970060 الي 69ساعات مندرج در جدول ذيل مقدور مي باشد. خواهشمند است از تماس تلفني در غير از ايام و ساعات اعالم شده خودداري فرماييد.(شماره تلفن دانشگاه 

شماره تلفن 
 داخلي

 نام خانوادگي امور مرتبط شرح فعاليت زمان پاسخگويي به تماس تلفني

 آقاي خداپناه رييس اداره امور دانش آموختگان ارجاع، نظارت و كنترل نهايي كليه امور دانش آموختگان. U30/15الي U30/13Uسه شنبه  2539
 
 

2615 

 U30/15 الي U30/13Uيكشنبه 
 U30/15 الي U30/13Uسه شنبه

-صدور گواهي نامه قابل ترجمه/ گواهي نامه موقت/گواهي نامه            
 دانش آموختگي محرمانه/ گواهي رتبه.

 -صدور معرفي نامه دانش آموختگان به نظام وظيفه.
 -ارسال تاييديه تحصيلي و ريز نمرات به مراجع درخواست كننده.

  امور دانشكده هاي مهندسي مكانيك،
. مهندسي برق و رشته مواد دانشكده مهندسي 

 مواد و فناوري هاي نوين

 خانم منفرد

 
 

2410 

 U30/15 الي U30/13Uيكشنبه 
 U30/15 الي U30/13Uسه شنبه

-صدور گواهي نامه قابل ترجمه/ گواهي نامه موقت/گواهي نامه            
 دانش آموختگي محرمانه/ گواهي رتبه.

 -صدور معرفي نامه دانش آموختگان به نظام وظيفه.
 -ارسال تاييديه تحصيلي و ريز نمرات به مراجع درخواست كننده.

امور دانشكده هاي مهندسي عمران ، علوم 
ورزشي و رشته چوب دانشكده مهندسي مواد و 

 فناوري هاي نوين

 خانم زينالي

 
 

2279 

 U30/15 الي U30/13Uيكشنبه 
 U30/15 الي U30/13Uسه شنبه

--صدور گواهي نامه قابل ترجمه/ گواهي نامه موقت/گواهي نامه            
 دانش آموختگي محرمانه/ گواهي رتبه.

 -صدور معرفي نامه دانش آموختگان به نظام وظيفه.
 -ارسال تاييديه تحصيلي و ريز نمرات به مراجع درخواست كننده.

  امور دانشكده هاي مهندسي كامپيوتر و
 علوم انساني

 

 خانم دارابي

 
 

2663 
 

 U30/15 الي U30/13Uيكشنبه 
 U30/15 الي U30/13Uسه شنبه

-صدور گواهي نامه قابل ترجمه/ گواهي نامه موقت/گواهي نامه            
 دانش آموختگي محرمانه/ گواهي رتبه.

 -صدور معرفي نامه دانش آموختگان به نظام وظيفه.
 -ارسال تاييديه تحصيلي و ريز نمرات به مراجع درخواست كننده.

 امور دانشكده هاي مهندسي معماري و 
شهرسازي ، علوم پايه و رشته محيط زيست 
 دانشكده مهندسي مواد و فناوري هاي نوين

 خانم معصومي نژاد
 

 
2289 

 U30/15 الي U30/13Uيكشنبه 
 U30/15 الي U30/13Uسه شنبه

-صدور دانشنامه پايان تحصيالت و ريز نمرات/ لغو تعهدات آموزش و 
پرورش و آموزش رايگان /تاييد مدارك سامانه سجاد سازمان  امور 

 دانشجويان

امور دانشكده هاي مهندسي برق، مهندسي 
كامپيوتر، مهندسي عمران، مهندسي مكانيك، 

مهندسي معماري و شهرسازي، مهندسي مواد و 
فناوري هاي نوين ، علوم پايه، علوم انساني و 

 علوم ورزشي 
 

 خانم نجفي

 اداره امور دانش آموختگان                                                                                                                                                         


