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

 1400اردیبهشت 

 سالمتی  باسالم، احترام و آرزوی صحت و

در  19درراستای اجرای »طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری كووید  

به لحاظ فعالیت، مطابق شرایط ذیل عمل    30/02/1400تا   1400/ 25/02  از تاریخ  این موسسهشهرهای كشور«   

 خواهد نمود: 

 . طور كامل در جریان خواهد بودفعالیت های آموزشی كمافی السابق به صورت مجازی و به . كلیه  1

 . گردد خودداری  به موسسه حضوری از مراجعه  .2

-- درخواست ها  ریسا--درخواست  ی فرم ها--  ی مکاتبات ادار)  به قسمت  جهت ارتباط با مدیرگروه در سامانه   .3

 روه( مراجعه شود.  گ ر یرتباط با مد ا

مطرح    شنهاداتیانتقادات و پ  moavenatamuzeshi@jdeihe.ac.irاز طریق ایمیل    در این بازه زمانی   .4

 شوند.

  پاسخگویی با توجه به جدول    و آموزش مجازی   آموزشی  در خصوص مسایل  سوال هر گونه  در صورت داشتن  .  5

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

. 

در ساعات اداری   پرسنل آموزش موسسه پاسخگوییزمان   

(14صبح تا  8)   

 

( یتلفن تماس)داخل و روز  خ یتار    

208 

202 

205 

ی سلطان خانم ی رضائ یآقا  

یگ یر خانم  

 

25/02/1400 شنبه  

 

205 

202 

208 

204 

رضایی آقای صادقی خانم   یآقا

  ریگی خانم سلطانی 

26/02/1400 کشنبهی  

208 

204 

205 

ی رضائ یآقا  

   طانیسلخانم  یصادق  یآقا

27/02/1400 دوشنبه   

 



208 
204 
202 

رضایی آقای صادقی خانم   یآقا

 ریگی

02/1400/ 28شنبه  سه  

202 

205 

204 

یگ یر خانم  

صادقی آقای  یسلطان خانم  

29/02/1400 چهارشنبه  

 

 

 

کاراموزی  کارشناس پاسخگوییزمان    

(14صبح تا    8)   

 

( یتلفن تماس)داخل و روز  خ یتار    

قدوسی  یآقا 362 25/02/1400 شنبه   

قدوسی  یآقا 362 27/02/1400شنبه   دو   
 

 

موسسه پشتیبانی سامانه آموزش مجازی پاسخگوییزمان   

(14صبح تا  8) در ساعات اداری  

 

( یتلفن تماس)داخل و روز  خ یتار    

25/02/1400 شنبه آقای عطاردوست    402  

رمضانی آقای  216   

قای عاطفی آ   402 26/02/1400 کشنبهی   

رمضانی  یآقا    216  

27/02/1400 دوشنبه  آقای عطاردوست    402  

ایرانمنش آقای  09921623600   

02/1400/ 28شنبه  سه آقای عاطفی  402  

 آقای رمضانی  216

عطاردوست آقای    402 29/02/1400 چهارشنبه   

رمضانی  آقای 09921623600   
 

 



موسسه پشتیبانی سامانه آموزش مجازی پاسخگوییزمان   

و پنج   (روزهای هفته به بعد 14)از ساعت  بعد از ساعات اداری

  20ت  عبح تا سا ص 8شنبه از 

 

و روز  خ یتار  تلفن تماس   

 

 

 

 

 

09921623600 

 

 

 

 
 

سلیمانی  یآقا  

1400/ 02/ 25 شنبه  

 

1400/ 02/ 26  کشنبهی  

1400/ 02/ 27  دوشنبه  

1400/ 02/ 28 سه شنبه  

29/02/1400 شنبه چهار  

30/02/1400 شنبه پنج  

 

 زمان عدم حضور  اعضای هیات علمی موسسه 

 

 

و روز  خ یتار  

25/02/1400 شنبه خانم قسوریان   

 
 
 

 مهندس مصلحی  

حمیدپوردكتر   

 آقای ظاهری فر  

 مهندس محمودیان 

اسماعیلیاندكتر    

كتر صادقی د 27/02/1400 دوشنبه    

02/0014/ 28شنبه  سه ی كتر سلطاند   

29/02/1400 چهارشنبه آقای گلشیرازی    

 
 

باغبانیخانم    

مباشی آقای خدا  

 



 

 


