
روز و ساعت حضور در دانشکدهنام و نام خانوادگی

@08afmodarres-13دوشنبه و سه شنبه و جهارشنبه امیرفرید امینیان مدرس yahoo .com

@09:30abavafat -12:30یکشنبه امیر باوفای طوسی yahoo .com

@ ۱۳ الی ۱۱۳۰دوشنبه و چهارشنبه ساعت بهزاد بختیاری BBakhtiariBehzad_ info@ yahoo .com

@12jhamidz@hamidzadeh92تا11:30، 10تا7:30ساعت : دوشنبه هاجواد حمیدزاده gmail.com

brajaei@bo با هماهنگی قبلی9 -12دوشنبه ها بشرا رجائی .rajaei@ gmail.com

@09 -12شنبه ها ساعت محمد مهدی سالخورده  slhahighihaghighi@ sadjad.ac .ir

@10shokrani -13یکشنبه ها ساعت احمد شکرانی بایگی sadjad.ac .ir

r_shamsaee@sadjad.ac.ir و  r_shamsaee@hotmail.com واتس اپ و پیامک 0909155050723 -12شنبه رضا شمسائی

09151162120  10 -12دوشنبه عباس الکی

_8:30javadyazdanjooadmin@yazdan-13یکشنبه جواد یزدانجو joo@ yahoo .com 

(ایمیل، آیدی تلگرام، شماره تلفن و غیره)اطالعات تماس غیرحضوری 

mailto:brajaei@
mailto:haghighi@sadjad.ac.ir
mailto:javadyazdanjooadmin@
mailto:yazdan_joo@yahoo.com


روز و ساعت حضور در دانشکدهنام و نام خانوادگی

ایمان احدی اخالقی
09- 12چهار شنبه 

i_a_akhlaghi@sadjad.ac.ir و 

i_ a_ akhlaghi@ yahoo .comi_ a_ akhlaghi@

@10 -12سه شنبه ها نجمه اقبال ne34914086

@aminian.std1 09 -12یکشنبه ها  از امیر مسعود امینیان مدرس gmail.com

_hasanpour 10- 12پنج شنبه ها سمیه حسن پور دربان s@ yahoo .com 

حمیدرضا رضایی ده سرخ

 با هماهنگی ۱۳ تا ۱۰ساعت حضور یکشنبه ها ساعت 

_hamidrezaقبلی rezaee@ yahoo .com

_n با وقت قبلی۱۴ تا ۱۱ چهارشنبه های فرد ساعت نسیم روان شاد ravanshad@ yahoo .com

غزاله سربیشه ئی

 و سه شنبه ها به صورت ۱۲ تا ۹روزهای یکشنبه از 

Gهفته در میان h_ sarbishei@ yahoo .com@ G _ sarbishei

_10m -13شنبه ها و سه شنبه ها از محسن قاینی ghayeni@ sadjad.ac .ir

morteza به بعد۱۰دوشنبه ها  ساعت مرتضی کفائی رضوی .kafaii@ gmail.com

@۱۳ الی ۱۱روزهای شنبه و دوشنبه عباس گلمکانی mohsen_ 4040abbas .golmakani@ yahoo .com

09-13دوشنبه ها خلیل مافی نژاد

 ۱۰یکشنبه از ساعت محمد مولوی کاخکی

@Amin.noori ۱۰یکشنبه از ساعت امین نوری gmail.com

@11- 14پنج شنبه ها دکتر علیرضا ربانی ابوالفضلی  a_ abf

(ایمیل، آیدی تلگرام، شماره تلفن و غیره)اطالعات تماس غیرحضوری 



روز و ساعت حضور در دانشکدهنام و نام خانوادگی

12amirhosein.enzebati@gmail.com -18چهارشنبه ها ساعت امیر حسین انضباطی

@ (شورای آموزشی) ۱۰-۱۳ و یکشنبه ۱۱-۱۴پنج شنبه محسن باقری  m8_ baghm8_ bagheri@ yahoo .com

۱۶۴U_sefi@yahoo.comتماس با داخلی ۸-۱۲دوشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه مهدی حسن پور یوسفی

ابراهیم رضایی نیک
شنبه و چهارشنبه  برای مراجعه حضوری با این شماره هماهنگ  

@  09153102996.شود  ernik54

@۹-۱۲چهارشنبه احسان مجتبوی دلوئی E _ MojtabaviEhsan.Mojtabavi@Gmail.com

(ایمیل، آیدی تلگرام، شماره تلفن و غیره)اطالعات تماس غیرحضوری 



(ایمیل، آیدی تلگرام، شماره تلفن و غیره)اطالعات تماس غیرحضوری روز و ساعت حضور در دانشکدهنام و نام خانوادگی

تماس با دفتر ریاست - روزهای زوج علی حائریان اردکانی

@10kalani-13یکشنبه هادی کالنی sadjad.ac .ir

@(شورای آموزشی  ) 10 -13پنج شنبه و یکشنبه سعید کهربائی S kahrobaeekahrobaee@sadjad.ac.ir 

@10mohsen.kahrom -13چهارشنبه محسن کهرم gmail.com

@10mamourian -13سه شنبه مجتبی ماموریان sadjad.ac .ir



(ایمیل، آیدی تلگرام، شماره تلفن و غیره)اطالعات تماس غیرحضوری روز و ساعت حضور در دانشکدهنام و نام خانوادگی

یکشنبه ها حسن حاجی کاظمی

15m_hashemi@sadjad.ac.ir-11یکشنبه ها   ساعت  محمدعلی هاشمی

@زمان حضور ندارند سمر حاجی کاظمی S amar_ hkazemi

 09sosharifzadeh@gmail.com -13دوشنبه سمیه شریف زاده

 -3616 237 915 90 -12یکشنبه ها سید فضل اله حجازی

fdaliri1983@وfarzad.daliri@sadjad.ac.ir وfarzad.daliri83@gmail.com  ۱۲:۳۰ تا ۹:۳۰شنبه از فرزاد دلیری 

piccolaprof azadeh.rashed@sadjad.ac.ir:  و ای دی تلگرام08-11شنبه آزاده راشد 

@۱۲srhrahmani تا ۹شنبه ها صبح ساعت سارا رحمانی 

 08imanshakibapoor@gmail.com-11شنبه ها ایمان شکیبا پور 

واتساپ 0909126869130 -11یکشنبه ها فرامرز عالمی 

@ با هماهنگی قبلی 5 تا 3شنبه  ها عصرمجید علی پور  drmajidalipour

nghavamnasiri@gmail.com وn_Ghavam_n ساعت حضور ندارند - 9151038482.نرگس قوام نصیری 

elhamlashkari@gmail.com, @elham_lashkari با هماهنگی قبلی 10 -13شنبه ها الهام لشکری 

rezayeganeh@yahoo.com و RzYgn@ 08 -11یکشنبه ها رضا یگانه خاکسار 

najisadjad@ و ۱۱a_naji@sadjad.ac.ir تا ۸روزهاى شنبه و سه شنبه ساعت آرش نجی 


