اطالعیه مهم
ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود سال ( 1401آزمون سراسری/سوابق تحصیلی) دوره های کاردانی  ،کارشناسی پیوسته ،ناپیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی
ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت ،به اطالع پذیرفته شدگان محترم آزمون سراسری  /سوابق تحصیلی سال 1401دانشگاه سمنان می رساند
پذیرفته شدگان محترم جهت کسب اطالعات الزم می توانند با شماره تلفن های ذیل (حسب مورد) تماس بگیرند.
نام دانشکده

ردیف

نام مسئول آموزش

تلفن تماس

سایت دانشکده

1

مهندسی عمران

خانم فخاریان

023-31535212

http://civil.semnan.ac.ir/

2

مهندسی شیمی  ،نفت و گاز

خانم خروتی

023-31532481

http://che-p.semnan.ac.ir/

3

مهندسی برق و کامپیوتر

آقایان امامی  /آقای دهرویه
آقای شادفر /آقای طوسی
خانم نقاشیان/آقای صفائی

023-31532727-2745
023-31532667-2674
023-31532662-2712

https://ece.semnan.ac.ir/

4

مهندسی مواد و صنایع

خانم حسن پور

023-31532402

http://metal.semnan.ac.ir/

5

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

آقایان نورانیان و صائمی

023-31532358-2418

http://mechanic.semnan.ac.ir/

6

کویر شناسی و گردشگری

آقای حسینی

023-31535568

http://tourist.semnan.ac.ir/

7

روان شناسی و علوم تربیتی – منابع طبیعی

آقایان ذوالفقاری/محمودیان

(023-33624250داخلی )110
(023-33623300داخلی )112

http://psy.semnan.ac.ir/

8

علوم انسانی

آقای نبوی فرد

023-31532150

http://human.semnan.ac.ir/

9

اقتصاد و مدیریت

خانم خیرالدین

023-31532568

http://gsme.semnan.ac.ir/

10

زیست شناسی

خانم زارعی

023-31532220

https://biology.semnan.ac.ir/

11

ریاضی،آمار،علوم کامپیوتر

آقای کاتبی
خانم صادقی/فتوره چی

023-31535705
023-31535710-5724

http://msc.semnan.ac.ir/

12

فیزیک

آقای اسفندیاری

023-31532254

http://physics.semnan.ac.ir/

13

شیمی

خانم صالحی

023-31532802

http://chem.semnan.ac.ir/

023-31535325

http://art.semnan.ac.ir/
https://vetsh.semnan.ac.ir/

14

هنر

خانم محمدی شلی

15

آموزشکده دامپزشکی

آقای مهدوی/خانم سلیمی
خانم شمسیان

023-31532636-2622
023-33664892-3

16

دامپزشکی

خانمها شریعت پناهی،نیکو
آقای شمس الدین

023-31532611-10
023-31532630

http://vet.semnan.ac.ir/

17

پردیس فرزانگان

خانم صلواتیان

(023-33465664داخلی )32

https://pardisfg.semnan.ac.ir/

18

آموزش دانشگاه – امور پذیرش و ثبت نام

آقای قاضی

023-31532041

19

آموزش دانشگاه – امور نظام وظیفه

آقای طاهریان

023-31532045

20

آموزش دانشگاه – امور مالی دانشجویان
شهریه پرداز

آقای دوستمحمدی
خانم طیبی

023-31532033
023-31532063

21

آموزش دانشگاه – امور انفورماتیک
(فقط در صورت وجود اشکال در نرم افزار
گلستان)

خانم شهریاری

023-31532064

22

دانشجویی  -امور خوابگاه ها

خانم فرهنگ
خانم اخالقی

023-31532019
023-31532020

23

دانشجویی  -امور وام ها

آقای ابراهیمیان
آقای ترحمی

023-31532004
023-31532005

ضمناً عالوه بر شماره های فوق تلفن شماره  023-31535029نیز پاسخگو می باشد.
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

