با توجه به ادامه شرایط کرونایی و لزوم رعایت نکات مراقبتی و فاصله اجتماعی و به منظور پیگیری غیرحضوری امور توسط دانشجویان عزیز در ذیل راههای
ارتباط با کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی اعالم میگردد .بدیهی است زمان پاسخگویی صرفا در فاصله ساعات اداری و روزهای غیرتعطیل میباشد
و خارج از زمان یاد شده انجام نخواهد شد .تماس با تلفن های همراه حتی االمکان از طریق پیامک صورت پذیرد.

راههای ارتباط غیر حضوری با مسئولین  /کارشناسان حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
ردیف

مسئول  /کارشناس معاونت مربوطه

نام و نام خانوادگی مسئول  /کارشناس معاونت و راه های ارتباطی

-1

معاون فرهنگی و دانشجویی

آقای دکتر روحانی مقدم ،تلفن مستقیم  32555633320تلفن داخلی5223

-2

مدیر حوزه دانشجویی ،ایاب و ذهاب،

آقای صفوی ،تلفن مستقیم  32555633355تلفن داخلی 5226

خوابگاههای دانشجویی

تلفن همراه 30222526253

-3

مدیر فرهنگی

آقای دکتر امینی جهرمی ،تلفن مستقیم  32555633350تلفن داخلی 5236

-4

خوابگاه خواهران

-5

خوابگاه برادران

-6

مسئول تربیت بدنی

-7

دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی و

آقای داودی ،تلفن مستقیم  32555633320تلفن داخلی 5220

سلف سرویس

تلفن همراه 30536233303

کارشناس محترم فرهنگی ،ستاد اقامه

آقای موسوی ،تلفن داخلی 5203

نماز ،بسیج دانشجویی وهیأت مذهبی

تلفن همراه 30223523062

کارشناس محترم فرهنگی ،امور شاهد و

آقای رمضانی ،تلفن داخلی 5223

ایثارگر ،کانون ها و نشریات

تلفن همراه 30533063233

کارشناس محترم فرهنگی و کانون قرآن

خانم زرگر ،تلفن داخلی 5223

و عترت

تلفن همراه 30223521332

کارشناس محترم نظام وظیفه و مرکز

خانم خلیل نژاد ،تلفن مستقیم  32555633333تلفن داخلی 5222

مشاوره

تلفن همراه 30220523263

کارشناس محترم نقل و انتقاالت ،مهمانی،

خانم ناظمیان ،تلفن مستقیم  32555633333تلفن داخلی 5223

صدور کارت دانشجویی و تخفیف

تلفن همراه 30221520220

تلفن همراه 30223526356

تلفن همراه 30223333123
خانم خراسانی کارشناس محترم خوابگاه 30532331001
خانم برهانی کارشناس محترم خوابگاه 30223522020
خانم قربانی کارشناس محترم خوابگاه 30205523036
تلفن مستقیم 32555335062
آقای محمدپور ،تلفن مستقیم 32555366232
تلفن همراه 30533030006
آقای دوستی ،تلفن مستقیم  32555633255تلفن داخلی 5333
تلفن همراه 30562213333

-8

-9
-11
-11
-12

دانشجویی
جهت ارتباط با خطوط داخلی  ،با شماره های  55633333- 0تماس حاصل فرمایید.
الزم به ذکر است در صورت عدم ارتباط با هریک از همکاران با شماره  30222526253تماس حاصل فرمایید.

