
لفنی با اداره امور دانش آموختگانعات پاسخگویی به تماس های تساایام و   

در ایام و "صرفا و سایر امور این حوزه، امکان پاسخگویی تلفنی  مدارک تحصیلیصدور نظر به حجم قابل توجه امور مربوط به اداره دانش آموختگان و به منظور تسریع در انجام امور مربوط به 

  (22970060الی  69)شماره تلفن دانشگاه ساعات اعالم شده خودداری فرمایید.ندرج در جدول ذیل مقدور می باشد. خواهشمند است از تماس تلفنی در غیر از ایام و مساعات 

 شماره تلفن

 داخلی

 نام خانوادگی امور مرتبط شرح فعالیت زمان پاسخگویی به تماس تلفنی

 

2539 

 10الی  8  یکشنبه

 10الی  8 سه شنبه

 آقای خداپناه ختگانموامور دانش آرییس اداره  .کلیه امور دانش آموختگانارجاع، نظارت و کنترل نهایی 

 
 

2615 

 12الی  10شنبه یک

 12الی  10سه شنبه

           موقت/گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه نامه  گواهیصدور -

 .گواهی رتبه دانش آموختگی محرمانه/

 وظیفه.صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام -

 به مراجع درخواست کننده.ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات -

 ،سی مکانیکدامور دانشکده های مهن 

. مهندسی برق و رشته مواد دانشکده مهندسی 

 مواد و فناوری های نوین

 خانم منفرد

 

 

2279 

 12الی  10شنبه 

 12الی  10یکشنبه

           موقت/گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه نامه  گواهیصدور -

 .گواهی رتبه محرمانه/دانش آموختگی 

 وظیفه.صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام -

 ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده.-

علوم  ،سی عمران دامور دانشکده های مهن

ورزشی و رشته چوب دانشکده مهندسی مواد و 

 فناوری های نوین

 خانم زینالی

 
 

2410 

 12الی  10شنبه یک

 12الی  10شنبه سه

           موقت/گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه نامه  گواهیصدور --

 .گواهی رتبه دانش آموختگی محرمانه/

 وظیفه.صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام -

 ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده.-

 سی کامپیوتر وندامور دانشکده های مه 

 علوم انسانی

 

 خیرجوخانم 

 
 

2663 
 

 12الی  10شنبه یک

 12الی  10سه شنبه

           موقت/گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه نامه  گواهیصدور -

 .گواهی رتبه دانش آموختگی محرمانه/

 وظیفه.صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام -

 مراجع درخواست کننده.ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به -

سی معماری و دامور دانشکده های مهن 

و رشته محیط زیست  علوم پایه ،شهرسازی 

 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

 خانم معصومی نژاد

 

 

2539 
 12الی  10 یکشنبه

 12الی  10 سه شنبه

 
 

لغو تعهد/تایید مدارک / صدور دانشنامه پایان تحصیالت و ریز نمرات-

 سامانه خدمات آموزشی سازمان  امور دانشجویان 

امور دانشکده های مهندسی برق، مهندسی 

کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، 

مهندسی معماری و شهرسازی، مهندسی مواد و 

فناوری های نوین ، علوم پایه، علوم انسانی و 

 علوم ورزشی 

 

دارابیخانم   

 اداره امور دانش آموختگان                                                                                                                                                         


