
دی    چهارم در هفته  اصفهان    های موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان  تیمهم درخصوص فعال_هیاطالع#

 ماه

 سالمتی  باسالم، احترام و آرزوی صحت و

در  19درراستای اجرای »طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری كوويد  

به لحاظ فعالیت، مطابق شرايط ذيل عمل    25/10/1399تا   1399/ 20/10  از تاريخ  اين موسسهشهرهای كشور«   

 خواهد نمود: 

 . در جريان خواهد بود  آنالينبه صورت مجازی و  اتامتحانكلیه  .1

-- درخواست ها  ريسا--درخواست  ی فرم ها--  ی مکاتبات ادار)  به قسمت  جهت ارتباط با مديرگروه در سامانه   .2

 روه( مراجعه شود.  گ ر يرتباط با مد ا

مطرح    شنهاداتیانتقادات و پ  moavenatamuzeshi@jdeihe.ac.irاز طريق ايمیل    در اين بازه زمانی   .3

 شوند.

هفته    با توجه به جدول حضور  و آموزش مجازی  آموزشی  در خصوص مسايل  سوالهر گونه  در صورت داشتن  .  4

   حاصل گردد.  مشخص شده تماس زمانهای در  و پشتیبانی سامانه آموزش مجازی  پرسنل آموزش  دی ماه  چهارم

 

 

   در ساعات اداری حضور پرسنل آموزش موسسهزمان 

(15صبح تا  8)   

 

( یتلفن تماس)داخل و روز  خ یتار    

20/10/99 شنبه كلیه همکاران آموزش  202-204-205-208  

یسلطان خانم 205 21/9/99 کشنبهي   

ی رضائ یآقا 208  

22/10/99 دوشنبه  كلیه همکاران آموزش  202-204-205-208  

ی رضائ یآقا 208 10/99/ 23شنبه  سه   

یگ ير خانم 202  

یسلطان خانم 205  



یگ ير خانم 202 24/10/99 چهارشنبه   

ی صادق  یآقا 204  

ی رضائ یآقا 208  

ی رضائ یآقا 208 99/ 25/10 شنبهپنج    
 

 

 

تحصیالت تکمیلیمدیر  زمان حضور    

( 15صبح تا    8)  

( یتلفن تماس)داخل و روز  خ یتار    

20/10/99 شنبه دكتر اسماعیلیان 344  
21/10/99  يکشنبه دكتر اسماعیلیان 344  

22/10/99شنبه دو دكتر اسماعیلیان 344  
 

 

 

پنج شنبه شنبه تا  موسسه پشتیبانی سامانه آموزش مجازی زمان حضور   

( 15صبح تا   8در ساعات اداری )  

( یتلفن تماس)داخل   

402 یداخل  عطاردوست  -  عاطفی انقايآ   

216 یداخل  رمضانی  آقای   

 

در ساختمان جابرمديران محترم گروه زمان حضور   

( 15صبح تا   8در ساعات اداری )  

 شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  تلفن تماس 

 
34319388 

 

ی خدامباش  یآقا  

 

 

ی دكتر صادق  

 

 

باشی آقای خدام خانم قسوريان  خانم جوزدانی   

  خانم قسوريان 

ی دكتر صادق  

 

 خانم باغبانی 

 آقای خدايی  خانم باغبانی 



موسسه   اعضای هیات علمیمان حضور  ز  

 ( 15صبح تا    8در ساعات اداری )

 

)داخلی(  تلفن تماس و روز  خ یتار    

20/9/99 شنبه دكتر صادقی  327  

قای محموديان آ 310  

قسوريان خانم  319  

ظاهری فر  یآقا 329  

قای محموديان آ 310 21/9/99 کشنبهي   

 دكتر حمیدپور  320

 دكتر سلطانی  349

ی قای مصلح آ 338  

 آقای گلشیرازی  329

ظاهری فر  یآقا 329 22/9/99 دوشنبه   

طانی دكتر سل  349  

قای محموديان آ 310  

 آقای گلشیرازی  329

خدامباشی  یآقا 340  

23/9/99شنبه  سه دكتر جوانبخت  306  

 دكتر حمیدپور  320

باغبانی  خانم 344  

 دكتر سلطانی  345

24/9/99 چهارشنبه  دكتر حمیدپور  320  

خدامباشی  یآقا 340  

ی قای مصلح آ 338  

 آقای گلشیرازی  329

ظاهری فر  یآقا 329  
 

(15صبح تا    8) کاراموزی  کارشناس  

( یتلفن تماس)داخل  آقای شاه محمدی 

09192597686 

 


