
 انشکده مهندسي نساجيدفرم تسويه حساب داخلي مربوط به دانشجويان 
 

 ........................... تلفن همراه:  ......................  ره دانشجويي:شما ............................................ نام و نام خانوادگي :

 ............................  : ايمیل  

 (.........../........./.........نامه:   )تاريخ دفاعیه پايان     ................................................گرايش تحصیلي:  

 امضا و تاريخ: استاد راهنمای اول پايان نامه : ....................................................

 

 

 )درصورت ارجاع دانشجو به آز/کارگاه خارج از گرايش نام آن را قید فرمايید:

 ......................................................................................................... 

فزارها ادستورالعمل اجرائي نرمنامه به ويژه افزارهای مرتبط با پايان)کلیه تجهیزات و نرم

 تحويل گرفته شد.( PDFو  wordشامل نامه از پايان الکترونیکي به همراه يک نسخه

 امضا و تاريخ: ستاد راهنمای دوم پايان نامه : ....................................................ا

 

 

 )درصورت ارجاع دانشجو به آز/کارگاه خارج از گرايش نام آن را قید فرمايید: 

......................................................................................................... 

به ا افزارهنرمنامه به ويژه دستورالعمل اجرائي افزارهای مرتبط با پايان)کلیه تجهیزات و نرم

 تحويل گرفته شد.( PDFو  wordشامل نامه از پايان الکترونیکي همراه يک نسخه

 امضا و تاریخ پوشاک امضا و تاریخ تکنولوژی نساجی و تاریخ امضا و الیاف شیمی نساجی

 همکف(  710کارگاه الیاف سازی )

 آقای مهندس مولوی
 

 710)پودی /  کارگاه بافندگي حلقوی تاری

 منفي يک( آقای مهندس مولوی 717يا 
 

 طبقه نهم(  076کارگاه فیوزينگ )

 آقای سبحان نظری
 

طبقه  027آزمايشگاه تکمیل و بیوتکمیل )

 آقای دکتر منتظر: چهارم(
 

 منفي يک(  776کارگاه ريسندگي )

/ آقای دکتر آقای محمدمهدی طالبي

 میردهقان اشکذری

 

 079پوشاک )آزمايشگاه تحقیقاتي مهندسي 

 طبقه نهم( 

 آقای سبحان نظری

 

آقای : طبقه چهارم( 010آزمايشگاه رنگرزی )

 دکتر ربیعي
 

منفي  7717کارگاه بافندگي و مقدمات )

 آقای يوسف نوروزیيک( 

 

 

طبقه  012کارگاه تکنولوژی تولید پوشاک )

 سوم( 

 آقای سبحان نظری

 

  آقای کوراني: طبقه دوم( 201آزمايشگاه چاپ )
 ی(: آقاکي يمنف 7711)کارگاه مواد مرکب 

 یاشکذر ردهقانیدکتر م
   

 طبقه سوم(  010آزمايشگاه شیمي آلي و پلیمر )

 آقای دکتر بهرامي
     

 -016آنالیز حرارتي) -آزمايشگاه شیمي تجزيه

 خانم مهندس محمودی  طبقه سوم (
     

 : آقایشیمي و الیاف های گروهمسئول آزمايشگاه

 دکتر ربیعي
 

 های گروهها / کارگاهآزمايشگاهمسئول 

 : آقای دکتر میردهقان اشکذریتکنولوژی
 

خانم دکتر  پوشاک: های گروهمسئول کارگاه

 موسي زادگان
 

 

  آزمایشگاه مشترک بین سه گرایش /کارگاه 
 امور اداری  امضا و تاریخ

 امضا و تاریخ

 منفي يک(: آقای مهندس حمزه 770کارگاه فناوری ساخت )

)تخلیه و  يطبقه دوم( : آقای کوران 210)کُمُد دانشکده  

  کلید تحويل گرفته شد(

طبقه دوم(: آقای  210آزمايشگاه فیزيک الیاف و کنترل کیفیت )

 بهارناصری

طبقه پنجم( : خانم مهندس  505مرکز کامپیوتر دانشکده ) 

نامه چکیده فارسي و التین پايان CDکوثر ملکي نسب  )

 تحويل گرفته شد(

 

 /طبقه چهارم(: خانم دکتر سمیه اکبری 010آزمايشگاه علوم الیاف )

 خانم مهندس رادمنش

 

  مسئول ساختمان و انبار دانشکده: آقای کوروش سیفي

 طبقه هفتم(: آقای دکتر فشارکي فرد 079آزمايشگاه برق و الکترونیک )

 

  آقای مهندس ابراهیمي امور مالي و پشتیباني دانشکده:

طبقه هفتم(: خانم  7711های نانو لیفي )الکتروريسي و سازهآزمايشگاه 

 دکتر يوسف زاده
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