تذكر ات مهم :
با توجه به محاسبه شهريه بصورت علي الحساب  ،بعد از ثبت دروس و انتخاب واحد  ،جهت
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بررسي وضعيت شهريه ترم و اخذ تائيديه انتخاب واحد به سامانه دانشجوئي خود مراجعه
نمائيد.
اخبار دانشگاه در پيام رسانهای سروش به آدرس https://sapp.ir/iaukhshb
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و ايتا

به آدرس  https://eitaa.com/iaukhshbقابل مشاهده و دريافت مي باشد

-3

شروع كالسها از روز يکشنبه  96/07/08مي باشد لذا جهت اخذ پرينت برنامه هفتگيي و
تائيديه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي  97-98خود روز شنبه  97/07/07بيه

به وب سايت دانشگاه به نشاني  www.iaukhsh.ac.irاز طريق كامپيوتر و
با مرورگر  Mozilla firefoxمراجعه و به روش ذيل اقدام نمائيد.
 -1ورود به وب سايت دانشگاه
 -2ورود به سامانه دانشجويي و وارد نمودن شماره دانشجويي (نام كاربري) و گذرواژه
نام كاربري

شماره دانشجويي

گذرواژه

شماره شناسنامه

گزارشها

تعيين نيمسال تحصيلي

مشاهده

 -3پرينت برنامه هفتگي ( :سامانه دانشجويي
و اخذ برنامه هفتگي)
 -4صدور تاييديه انتخاب واحد ( :گزينه انتخاب واحد صدور تاييديه انتخاب واحد)
 -5نحوه پرداخت الكترونيكي شهريه (با كارت بانكي داراي رمز دوم) :
سامانه دانشجويي امور شهريه پرداخت الكترونيكي شهريه ادامه مراحل پرداخت

 -6تلفنهای دانشگاه  33660011-14:و داخلی مورد نظر را از وب سایت دانشگاه – بخش
ارتباط با ما قابل مشاهده می باشد ضمنا روزهای شنبه دانشگاه تعطیلل و روزهلای
یکشنبه لغایت پنج شنبه دایر می باشد

 -7راهنمای دانشکده و كالسها ی درسي و دفاتر تشکيل كالسها

دانشكده علوم انساني  :شماره 1
دانشكده فني مهندسي برق :شماره 2
دانشكده فني مهندسي مكانيك :شماره 3
دانشكده فني مهندسي عمران  :شماره 4
به عنوان مثال كالس :2/104
شماره كالس

2/104
شماره طبقه

شماره دانشكده

ضمناً شايان ذكر است كه كالسهاي رشته حقوق دردانشكده فني ومهندسي مكانيك برگزار مي گردد .
نام دانشکده

نام مسئول دفتر تشکیل كالسها

تلفن داخلی

علوم انساني

آقاي علي زماني

2307

فني مهندسي برق

آقاي عليرضا ارفع الرفيعي

2308

فني مهندسي مكانيك

آقاي رحمن فتحي

2570

فني مهندسي عمران

آقاي مرتضي رامك

2408

راهنمای انجام معادلسازی
دانشجوياني كه درخواست معادلسازی دارند بعد از اخذ شماره دانشجوئي و اتمام مراحل ثبت نام
و تشکيل پرونده به افراد ذيل مراجعه و بصورت زير اقدام نمايند:
مراجعه به كارشناس مربوطه طبق توضيحات ذيل با توجه به رشته تحصيلي

الف :رشته های مکانیك  ،عمران  ،نفت و معماری  :به آقاي حجت اله فتاحي – اداره
آموزش – طبقه دوم ساختمان اداري  -ضلع شرقي مراجعه نمايند
ب :رشته های برق ،كامپیوتر و مهندسی پزشکی  :به آقاي مرتضي حاج هاشمي –
اداره آموزش – طبقه دوم ساختمان اداري  -ضلع شرقي مراجعه نمايند
پ :رشته های علوم انسانی  :به خانم توالئي – طبقه چهارم دانشكده علوم انساني -
مراجعه نمايند
تذكر مهم  :اين قبيل از دانشجويان مي بايست بعد از اتمام كليه مراحل ثبت نام و اخذ
شماره دانشجوئي و با همراه داشتن ريز نمرات تائيد شده به افراد مذكور مراجعه و بصورت
زيراقدام نمايند:
 -1تكميل فرم درخواست معادلسازي
 -2مراجعه به مدير گروه رشته تحصيلي همراه با ريز نمرات گذرانده شده
الف  :انجام معادلسازي در فرم پيش نويس( حتما بدون خط خوردگي باشد)
ب  :اخذ ليست دروس براي ثبت انتخاب واحد نيمسال جاري با توجه به معادلسازي انجام شده
از مدير گروه تخصصي
 : -3مراجعه مجدد به (آقايان حاج هاشمي  ،فتاحي و خانم توالئي ) جهت بررسي مجدد فرم
معادلسازي
 -4مراجعه به آقاي محمد عسگري ( اداره امتحانات و نمرات واقع در مجتمع اداري – طبقه
اول) و ثبت معادلسازي
 -5مراجعه به حسابداري دانشجوئي و مشخص نمودن شهريه معادلسازي انجام شده و درج مهر
حسابداري بر روي آن
 -6مراجعه به اداره برنامه ريزي درسي ( طبقه دوم ساختمان اداري – ضلع شرقي سركار خانم
سرخي) و ثبت انتخاب واحد كه مديرگروه مشخص نموده است
 -7تحويل فرم معادلسازي انجام شده به آقايان حاج هاشمي  ،فتاحي و خانم توالئي
 -8اخذ تائيديه انتخاب واحد و برنامه هفتگي

مشخصات رئیس ومعاون ومدیران گروههای تخصصی دانشکده ها

دانشکده فنی و مهندسی ( برق  ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی ) :

ریاست دانشکده و مدیرگروه فیزیك :آقای جواد اشکبوس
معاون آموزشی و دانشجوئی دانشکده :دكتر مهدی نصری
رئیس اداره پژوهش دانشکده برق :

دكتر میالد دولتشاهی

مدیر گروه تحصیالت تکمیلی كارشناسی ارشد و دكتری ( برق ،

مهندسی پزشکی)  :دكتر میالد دولتشاهی

مدیر گروه كارشناسی ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی و علوم پایه( گروه ریاضی) :دكتر سعید جهانگیری
مدیر گروه كارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی:

دكتر مهدی نصری

مدیر گروه كامپیوتر( كاردانی و كارشناسی)  :مهندس پژمان اسالمی
مدیر گروه برق ( كاردانی و كارشناسی) :

دكتر حامد خدادادی

دانشکده فنی و مهندسی مکانیک ( مکانیک  ،نفت  ،عمران ومعماری):

رياست دانشكده :دكتر فرشيد آقاداودي
معاون آموزشي و وانشجوئي دانشكده :دكتر سيدعلي مختاريان
رئيس اداره پژوهش دانشكده (گروه مكانيك):دكتر مصطفي پيرمراديان
رئيس اداره پژوهش دانشكده( گروه عمران) :دكتر عرفان جابر زاده
مدير گروه كارشناسي ارشد و دكتري مكانيك :

دكتر محمد هاشميان

مدير گروه كارشناسي ارشد مهندسي نفت و مكانيك خودر ،كارشناسي پيوسته مهندسي نفت  ،هوافضا  ،كارشناسي

ناپيوسته مكانيك خودرو و تاسيسات:

دكتر سيدعلي مختاريان

مدير گروه كارشناسي پيوسته مهندسي مكانيك وكارشناسي ناپيوسته ساخت و توليد :دكتر علي حيدري
مدير گروه كارداني هاي مكانيك:

دكتر رضا عابدين زاده

مدير گروه دكتري و كارشناسي ارشد عمران وكارشناسي عمران و معماري :دكتر محمد رئيسي
معاون مدير گروه عمران:

دكتر ياسين آقائي

دانشکده علوم انسانی

رياست دانشكده :آقاي خليل ملك احمدي
معاون آموزشي و وانشجوئي دانشكده :

دكتر سعيد فقيه ايماني

رئيس اداره پژوهش دانشكده علوم انساني :دكتر سيد علي هاديان
مدير گروه كارشناسي ارشد روانشناسي كليه گرايشها وكارشناسي پيوسته روانشناسي :دكتر يوسف گرجي
مدير گروه گروه مشاوره و راهنمايي (كارشناسي ارشد و دكتري) :دكتر فاطمه جوادزاده شهشهاني
مدير گروه كارشناسي ارشد جامعه شناسي ورزشي و انقالب اسالمي وكارشناسي مددكاري اجتماعي :دكتر بتول امین جعفری

مدير گروه كارشناسي علوم ورزشي  :دكتر اله يار عرب مومني
مدير گروههاي گروه عمومي و كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدائي :خليل ملك احمدي
مدير گروه گروه اقتصاد ( كارشناسي  ،ارشد و دكتري ):
مدير گروه كارشناسي و كارشناسي ارشد حقوق:
مدير گروه گروه معارف اسالمي:

دكتر بهار حافظي

دكتر محمد جواد عبد الهي

دكتر مجتبي جعفري

