
 آموزشی مدیریت کارشناسان ID و( 0713613 شماره پیش با)  تلفن راهنمای

 دانش آموختگاناداره  اداره ریز نمرات اداره ثبت نام 

 تلفن ID نام کارشناس تلفن ID نام کارشناس تلفن ID نام کارشناس تاریخ روز

 02/5/00 شنبه

زندی خانم  edugra4 3971 باقری خانم  edureg7 3979  زارعیانآقای  edureg1 3983 

حسینی خانم  edureg4 3974 منصوری آقای  m.mansoori 3990 خانم وفایی svafaei 3986 

رضایی آقای  edureg3 3975    خانم رئیسی zraeesi 3964 

بین جهان خانم    s.jahanbin 3992 

 03/5/00 یکشنبه

منصوری آقای mJZ 3972 آقای شریعت  m.mansoori 3990 خانم زارعی Edugra6 3986 

رحیمی آقای nejadabdi 3977 خانم نژاد عبدی  hrahimi 3991 خانم مالحسینی mollahoseini 3993 

 Edugra8 3985 خانم روستاپور      

 fhatami 3987 خانم حاتمی      

پذیرش آقای  eduarch 3989 

 04/5/00 دوشنبه

زندی خانم  edugra4 3971 فرهمند خانم  edureg12 3981 آقای زارعیان edureg1 3983 

رحیمی آقای m-hashemi 3997 آقای هاشمی  hrahimi 3991 خانم وفایی svafaei 3986 

رضایی آقای  edureg3 3975    خانم حاتمی fhatami 3987 

 Edugra8 3985 خانم روستاپور

 zraeesi 3964 خانم رئیسی

بین جهان خانم        s.jahanbin 3992 

پذیرش آقای  eduarch 3989 

 05/5/00 سه شنبه

زاده رضا خانم mJZ 3972 آقای شریعت  edugra3 3982 آقای زارعیان edureg1 3983 

باقری خانم nejadabdi 3977 خانم نژاد عبدی  edureg7 3979 خانم زارعی Edugra6 3986 

 mollahoseini 3993 خانم مالحسینی      

 Edugra8 3985 خانم روستاپور

پذیرش آقای    eduarch 3989 
بین جهان خانم  s.jahanbin 3992 

 06/5/00 چهارشنبه

حسینی خانم  edureg4 3974 فرهمند خانم  edureg12 3981 خانم زارعی Edugra6 3986 

زاده رضا خانم m-hashemi 3997 آقای هاشمی  edugra3 3982 خانم وفایی svafaei 3986 

 fhatami 3987 خانم حاتمی      

 zraeesi 3964 خانم رئیسی



 mollahoseini 3993 خانم مالحسینی

بین جهان خانم  s.jahanbin 3992 

 IDبه اطالع می رساند با توجه به انجام دورکاری کارشناسان آموزشی ، اساتید و دانشجویان محترم می توانند در طول هفته با استفاده از   پیرو اطالعیه شیفت بندی مدیریت آموزشی

 و درخواستهای خود را ارسال نمایند. تعاملبا کارشناسان آموزشی  3613و پیش شماره با شماره تلفن اعالم شده  ،و در شیفت کاریاعالم شده 


