
 مدیریت آموزشی دانشکده های کارشناسانو  IDراهنمای 

نام و نام 

 خانوادگی
ID های دانشکده کارشناس 

 اداره پذیرش و ثبت نام *    

 edugra4 خانم زندی
-هرمزگان -یاسوج  -و کارشناس دانشکده های: صنعت الکترونیکرئیس اداره پذیرش و ثبت نام 

 گردشگری و هتلداری -الهیات و معارف اسالمی -کازرون

 دامپزشکی-کشاورزی – کارشناس دانشکده های :حقوق mJZ شریعت آقای

 ادبیات و علوم انسانی -مهندسی مواد و عمران -آموزشهای الکترونیکیکارشناس دانشکده های:  m-hashemi آقای هاشمی

 اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی -علوم تربیتی  -کارشناس دانشکده های: هنر و معماری edureg3 آقای رضایی

 داراب –پردیس بین الملل –کارشناس دانشکده های :علوم  edureg4 خانم حسینی

 nejadabdi خانم نژادعبدی
فنآوری های  -شیمی ، نفت و گاز -مکانیک -کارشناس دانشکده های مهندسی : برق و کامپیوتر

 نوین

 )ریز نمرات(ثبت سوابق تحصیلی اداره *    

 edureg7 خانم باقری
 -یاسوج  -و کارشناس دانشکده های: صنعت رئیس اداره ثبت سوابق تحصیلی)ریز نمرات( 

 مکانیک مهندسی-کازرون –هرمزگان 

 مهندسی  شیمی ، نفت و گاز -دامپزشکی - اجتماعی علوم -کارشناس دانشکده های: علوم انسانی edureg12 خانم فرهمند

 نوین های فنآوری -برق و کامپیوتر - کشاورزی-حقوق  کارشناس دانشکده های : edugra3 خانم رضا زاده

 داراب - الملل بین پردیس -ومعماری هنر -علوم : های دانشکده کارشناس m.mansoori آقای منصوری

 الهیات -گردشگری-تربیتی علوم-مواد و عمران -کارشناس دانشکده های :آموزشهای الکترونیکی hrahimi آقای رحیمی

 (فارغ التحصیلیاداره دانش آموختگان) *    

 edureg1 آقای زارعیان
هرمزگان و  -و کارشناس دانشکده های : صنعت رئیس اداره دانش آموختگان)فارغ التحصیلی( 

 یاسوج

 پردیس بین الملل  -کارشناس دانشکده های :علوم  Edugra8 خانم روستاپور

 مدیریت و علوم اجتماعی ،اقتصاد –دامپزشکی  -کارشناس دانشکده های :کشاورزی fhatami خانم حاتمی

 هنر و معماری -مهندسی مواد و عمران-آموزشهای الکترونیکی کارشناس دانشکده های :  zraeesi خانم رئیسی

 گردشگری  _کازرون  -فنآوری های نوین -شیمی ، نفت و گاز -کارشناس دانشکده های : مکانیک Edugra6 خانم زارعی

 الهیات-ادبیات و علوم انسانی –علوم تربیتی -حقوقکارشناس دانشکده های :  svafaei خانم وفائی

 داراب -مهندسی برق و کامپیوتر کارشناس دانشکده های : mollahoseini خانم مالحسینی

 s.jahanbin مکاتبات* 

eduarch 
 خانم جهان بین، آقایان پذیرش

 آقایان زمانی ، حجازی ، تقی پور  دبیرخانه *

 محترم دانشجویان و اساتید ، آموزشی کارشناسان دورکاری انجام به توجه با رساند می اطالع به  آموزشی مدیریت بندی شیفت اطالعیه پیرو

 .نمایند ارسال را خود درخواستهای و ارتباط آموزشی کارشناسان با شده اعالم ID از استفاده با هفته طول در توانند می


