
 پردیس فارابی ی و تحصیالت تکمیلیبرنامه حضور کارکنان معاونت آموزش

 1/2/1400لغایت  17/1/1400از 
 شماره تماس کارشناس خدمات آموزش روز

 

 

 

 

 

 18/1/1400-سه شنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -آقای عاشوری

 36166198 کارشناس حق التحقیق –آقای مطیع

  36166167 مقطع دکتری -آقای نیکوسخن

 36166263 مقطع دکتری –آقای احمدی

 -- مقطع دکتری –آقای سیدی

  36166164 مدیریت -کارشناسی ارشد  –آقای علیپور

  36166171 مقطع ارشد حقوق -آقای تسلیمی 

  36166402 (مقطع کارشناسی )حقوق -آقای البرزیان

  36166239 مدیریت  –کارشناس  –خانم محمودی  

  36166310 کارشناس تاییدیه تحصیلی  -آقای لطفی

  36166134 استعداد درخشان ( –آقای مسعود محمد حسینی )نظام وظیفه 

 

 

 

 

 18/1/1400-چهارشنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -آقای عاشوری

 36166185 کارشناس حق التدریس -آقای فرهومند

 36166263 مقطع دکتری –آقای احمدی

  36166164 مدیریت -کارشناسی ارشد  –آقای علیپور

  36166171 مقطع ارشد حقوق -آقای تسلیمی 

  36166402 (مقطع کارشناسی )حقوق -آقای البرزیان

  36166239 مدیریت  –کارشناس  –خانم محمودی  

  36166134 استعداد درخشان ( –آقای مسعود محمد حسینی )نظام وظیفه 

 

 

 

 

 21/1/1400-شنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -خانم بابایی

 36166272 کارشناس اساتید -آقای شیخ محمدی

 36166185 کارشناس حق التدریس -آقای فرهومند

 -- مقطع دکتری –آقای سیدی

 36166121 مهندسی  –ارشد الهیات  -فرکی آقای

 36166114 مدیریت  –کارشناسی ارشد  -آقای فرخ نیا 

  36166115 مقطع کارشناسی )مهندسی( -خانم اصفهانی

  36166310 کارشناس تاییدیه تحصیلی  -آقای لطفی

  36166410 دروس عمومی   –آقای نعمتی 

 

 

 

 

 22/1/1400-یکشنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -آقای عاشوری

 36166198 کارشناس حق التحقیق –آقای مطیع 

 36166272 کارشناس اساتید -شیخ محمدیآقای 

  36166167 مقطع دکتری -آقای نیکوسخن

 -- مقطع دکتری –آقای سیدی

  36166164 مدیریت -کارشناسی ارشد  –آقای علیپور

  36166171 مقطع ارشد حقوق -آقای تسلیمی  

  36166402 (مقطع کارشناسی )حقوق -آقای البرزیان

 36166290 کارشناسی )الهیات (–خانم باقریه 

  36166134 استعداد درخشان ( –آقای مسعود محمد حسینی )نظام وظیفه 

 

 

 

 

 23/1/1400-دوشنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -خانم بابایی

 36166263 مقطع دکتری –آقای احمدی

  36166265 مقطع ارشد  -آقای پایسته

 36166185 التدریسکارشناس حق  -آقای فرهومند

  36166239 مدیریت  –کارشناس  –خانم محمودی  

 36166114 مدیریت  –کارشناسی ارشد  -آقای فرخ نیا 

  36166115 مقطع کارشناسی )مهندسی( -خانم اصفهانی

  36166310 کارشناس تاییدیه تحصیلی  -آقای لطفی

  36166410 دروس عمومی   –آقای نعمتی 



 

 

 

 

 

 24/1/1400-شنبهسه 

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -آقای عاشوری

 36166198 کارشناس حق التحقیق –آقای مطیع 

 36166263 مقطع دکتری –آقای احمدی

  36166164 مدیریت -کارشناسی ارشد  –آقای علیپور

  36166171 مقطع ارشد حقوق -آقای تسلیمی 

 36166290 کارشناسی )الهیات (–خانم باقریه 

  36166402 (مقطع کارشناسی )حقوق -آقای البرزیان

  36166134 استعداد درخشان ( –آقای مسعود محمد حسینی )نظام وظیفه 

  36166410 دروس عمومی   –آقای نعمتی 

 

 

 

 25/1/1400-چهارشنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -آقای عاشوری

  36166167 مقطع دکتری -آقای نیکوسخن

 36166121 مهندسی  –ارشد الهیات  -فرکی آقای

  36166265 مقطع ارشد  -آقای پایسته

  36166402 (مقطع کارشناسی )حقوق -آقای البرزیان

  36166239 مدیریت –کارشناس  –خانم محمودی  

  36166310 کارشناس تاییدیه تحصیلی  -آقای لطفی

 

 

 

 28/1/1400-شنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -باباییخانم 

 36166272 کارشناس اساتید -آقای شیخ محمدی

 36166185 کارشناس حق التدریس -آقای فرهومند

 -- مقطع دکتری –آقای سیدی

 36166114 مدیریت  –کارشناسی ارشد  -آقای فرخ نیا 

  36166115 مقطع کارشناسی )مهندسی( -خانم اصفهانی

  36166134 استعداد درخشان ( –آقای مسعود محمد حسینی )نظام وظیفه 

 

 

 

 

 29/1/1400-یکشنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -آقای عاشوری

 36166198 کارشناس حق التحقیق –آقای مطیع 

 36166272 کارشناس اساتید -آقای شیخ محمدی

 -- مقطع دکتری –آقای سیدی

  36166402 (مقطع کارشناسی )حقوق -آقای البرزیان

  36166164 مدیریت -کارشناسی ارشد  –آقای علیپور

  36166171 مقطع ارشد حقوق -آقای تسلیمی 

 36166290 کارشناسی )الهیات (–خانم باقریه 

  36166310 کارشناس تاییدیه تحصیلی  -آقای لطفی

  36166410 دروس عمومی   –آقای نعمتی 

 

 

 

 

 30/1/1400-دوشنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -خانم بابایی

  36166115 مقطع کارشناسی )مهندسی( -خانم اصفهانی

 36166185 کارشناس حق التدریس -آقای فرهومند

  36166167 مقطع دکتری -آقای نیکوسخن

 36166114 مدیریت  –کارشناسی ارشد  -آقای فرخ نیا 

 36166121 مهندسی  –ارشد الهیات  -فرکی آقای

  36166265 مقطع ارشد  -آقای پایسته

  36166239 مدیریت  –کارشناس  –خانم محمودی  

  36166134 استعداد درخشان ( –آقای مسعود محمد حسینی )نظام وظیفه 

 

 

 

 

 31/1/1400-سه شنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -آقای عاشوری

 36166198 کارشناس حق التحقیق –آقای مطیع 

  36166167 مقطع دکتری -آقای نیکوسخن

  36166410 دروس عمومی   –آقای نعمتی 

  36166164 مدیریت -کارشناسی ارشد  –آقای علیپور

  36166171 مقطع ارشد حقوق -آقای تسلیمی 

  36166402 (مقطع کارشناسی )حقوق -آقای البرزیان

 36166290 کارشناسی )الهیات (–خانم باقریه 



  36166310 کارشناس تاییدیه تحصیلی  -آقای لطفی

 

 

 

 1/2/1400-چهارشنبه

 36166238 دفتر معاونت آمورشی -آقای عاشوری

 36166263 مقطع دکتری –آقای احمدی

  36166265 مقطع ارشد  -آقای پایسته

 36166121 مهندسی  –ارشد الهیات  -فرکی آقای

  36166402 (مقطع کارشناسی )حقوق -آقای البرزیان

  36166239 مدیریت  –کارشناس  –خانم محمودی  

  36166134 استعداد درخشان ( –آقای مسعود محمد حسینی )نظام وظیفه 

 


