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شیمی نساجی و الیاف

امضا و تاریخ

تکنولوژی نساجی

پوشاک

امضا و تاریخ

کارگاه الیاف سازی ( 710همکف)
آقای مهندس مولوی

کارگاه بافندگي حلقوی تاری  /پودی (710
يا  717منفي يک) آقای مهندس مولوی

کارگاه فیوزينگ ( 076طبقه نهم)
آقای سبحان نظری

آزمايشگاه تکمیل و بیوتکمیل ( 027طبقه
چهارم) :آقای دکتر منتظر

کارگاه ريسندگي ( 776منفي يک)
آقای محمدمهدی طالبي /آقای دکتر
میردهقان اشکذری

آزمايشگاه تحقیقاتي مهندسي پوشاک (079
طبقه نهم)
آقای سبحان نظری

کارگاه بافندگي و مقدمات ( 7717منفي
يک) آقای يوسف نوروزی

کارگاه تکنولوژی تولید پوشاک ( 012طبقه
سوم)
آقای سبحان نظری

آزمايشگاه رنگرزی ( 010طبقه چهارم) :آقای
دکتر ربیعي

آزمايشگاه چاپ ( 201طبقه دوم) :آقای کوراني

امضا و تاریخ

کارگاه مواد مرکب ( 7711منفي يک) :آقای
دکتر میردهقان اشکذری

آزمايشگاه شیمي آلي و پلیمر ( 010طبقه سوم)
آقای دکتر بهرامي
آزمايشگاه شیمي تجزيه -آنالیز حرارتي(-016
طبقه سوم ) خانم مهندس محمودی
مسئول آزمايشگاههای گروه شیمي و الیاف :آقای
دکتر ربیعي

کارگاه  /آزمایشگاه مشترک بین سه گرایش
کارگاه فناوری ساخت ( 770منفي يک) :آقای مهندس حمزه

مسئول آزمايشگاهها  /کارگاههای گروه
تکنولوژی :آقای دکتر میردهقان اشکذری

امضا و تاریخ

مسئول کارگاههای گروه پوشاک :خانم دکتر
موسي زادگان

امور اداری
کُمُد دانشکده ( 210طبقه دوم)  :آقای کوراني (تخلیه و
کلید تحويل گرفته شد)

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

مرکز کامپیوتر دانشکده ( 505طبقه پنجم)  :خانم مهندس
کوثر ملکي نسب ( CDچکیده فارسي و التین پاياننامه
تحويل گرفته شد)

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

مسئول ساختمان و انبار دانشکده :آقای کوروش سیفي

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

امور مالي و پشتیباني دانشکده :آقای مهندس ابراهیمي

آزمايشگاه الکتروريسي و سازههای نانو لیفي ( 7711طبقه هفتم) :خانم
دکتر يوسف زاده

رئیس دانشكده  :آقای دکتر جوهری

امضا و تاریخ

