
لیباسمه تعا

 9911  اردیبهشت هفته دومهمکاران حوزه آموزش در  حضور و مشاركتبرنامه 

 *همکاران پشتیبان آموزش مجازی 

 همکاران مستقردر  اتاق كار
همکاران مستقر در  

 پیشخوان آموزش
حضور و غیاب اساتید  ردیف تاریخ

 و
End Meeting 

 به صورت دوركاری

 پور، خانم محبت

 ستار، خانم
 نورخواه، آقاي

 آقاي جهانگیري

 خانم قبادي، 

 خانم شهبازي،
 خانم نجابتیان

 آقاي اکبردوست، آقاي شورمیج، خانم دارابی،

  خانم ملکی،آقاي پورشاطري، خانم کوچکی،  
 خانم داغستانی

 زاده خانم خامی
 خانم حسینیان

شنبه 
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 پور، خانم محبت
 خانم همايونفر،

 نورخواه، آقاي

 آقاي جهانگیري

 خانم واحدي، 

 زاده، خانم خامی

 خانم کوچکی

 ، آقاي پادياب، خانم داغستانی، خانم سعیدي

 عباسی آقاي ،محمودي، خانم قبادي خانم

 خانم نجابتیان

 زادگان خانم حسن

 یکشنبه
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 پور، خانم محبت

 خانم همايونفر،

 نورخواه، آقاي
 آقاي جهانگیري

 خانم سعیدي، 

 خانم دارابی،

 زادگان خانم حسن 

خانم واحدي، خانم ملکی، آقاي اکبردوست، آقاي شورمیج، 

 رنجبر، خانم کوچکی، آقاي پورشاطري،آقاي 

 ستار خانم ،آقاي جعفرپسند 

 خانم حسینیان

 خانم پورحسین

 دوشنبه
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 پور، محبتخانم 

 خانم همايونفر،
 نورخواه، آقاي

 آقاي خستوان

 خانم ملکی، 

 خانم پورحسین،
 خانم محمودي

، خانم قبادي، آقاي پاديابخانم دارابی،  ،آقاي جعفرپسند
 خانم داغستانی

 زادگان حسنخانم 
 زاده خانم خامی

 شنبه سه
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 پور، خانم محبت

 ستار، خانم
 نورخواه، آقاي

 آقاي خستوان

 آقاي پورشاطري، 
 آقاي جعفرپسند،

 خانم حسینیان 

آقاي رنجبر، خانم واحدي، آقاي اکبردوست، آقاي شورمیج، 
 ، خانم سعیديمحمودي عباسی، خانم آقاي

 خانم پورحسین
 خانم نجابتیان

 چهارشنبه
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 پور، خانم محبت

 همايونفر، خانم
 نورخواه، آقاي

 آقاي خستوان

 آقاي رنجبر،
 آقاي عباسی، 

 آقاي پادياب 

- - 
 پنجشنبه
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 .خواهد شد اعالماداره فناوري اطالعات دانشگاه محترم مديريت از سوي همکاران پشتیبان آموزش مجازي، و ساعات کار  وظايف* 

 .گیرد قرار میارزيابی  عملکرد همکاران محترم، مورد رصد و شايان ذکر است 

 :به شرح زیر است ،در ساعات اداری حضور در دانشگاه در چارچوب ضوابط ...( و  پیشخوان آموزش ،ها دانشکده)همکاران محترم  وظایف تمامی

 اشتغال به تحصیل،صدور گواهی 

 نامه خروج از کشور،  صدور معرفی
 درخواست ريزنمرات،

 صدور ريزنمرات،

 التحصیلی،  انجام امور فارغ
 تحويل گواهی موقت يا اصل دانشنامه،

 پاسخگويی به دانشجويان تحصیالت تکمیلی،

 پاسخگويی به امور دانشجويان مهمان

بايد توسط  انجام کارمواردي که در . پرهیز از تردد ارباب رجوع در داخل طبقات دانشگاه، الزم است تمام امور دانشجويان از طريق پیشخوان آموزش صورت گیرد لحاظبه 
ضمناً همکاران  .جلوگیري شود ساختمانداخل مراجعان در  تردداالمکان از  و حتیت تلفنی موضوع مطرح و پیگیري شود الزم اسانجام شود،  طبقاتدر همکاران مستقر 

 .باشند دانشجويان میراهنمايی و  پاسخگويیها نیز موظف به  مستقر در دانشکده

 .بديهی است پاسخگويی مناسب و شايسته به مراجعان محترم در تمامی موارد يادشده مورد انتظار است

 فر سید مهدی سجادی

 دانشگاه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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