
 واحد آموزش راههای ارتباطی

 شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید : ادانشجویان گرامی جهت ارتباط با کارشناسان واحد آموزش ب

 می باشد. 14:30تا  07:30ساعت پاسخگویی تنها به صورت تماس تلفنی و  در روزهای اداری از ساعت 

 

 

 

 

 سمت
شماره همراه 

 کاری

 شماره ثابت
 نام خانوادگینام و  داخلی اتاق

 ردیف

 1 زهرا شیردل 160 05832414610 09050220371 کارشناس مسئول خدمات آموزشی) دانش آموختگان(

 2 فاطمه رضایی 133 05832414610 09029786213  کارشناس تحصیالت تکمیلی

 کارشناس پذیرش و ثبت نام، نقل و انتقاالت،دانش آموختگان

 مدارک فراغت از تحصیل( ) لغو تعهد آموزش رایگان و تحویل
09378432701 

05832414610 
 معصومه رحیم زاده 116
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 4 مرضیه جوان 132 05832414610 09034785490 کارشناس بایگانی آموزش

های تحصیلی: شیمی کاربردی، ریاضیات و کاربردها، آمار و  رشته   کارشناس

 لیزرکاربردها،علوم مهندسی، مهندسی صنایع، مهندسی اپتیک و 
 شقایق موفق 05832262864 05832262864 09057856039

5 

رشته های تحصیلی: مهندسی   مهندسی و -کارشناس دانشکده علوم پایه و فنی 

نرم افزار، علوم کامپیوتر، فیزیک مهندسی، زیست شناسی سلولی و  -کامپیوتر

 مولکولی

 اکرم سبحانی 05832262487 05832262487 09923127364

6 

کارشناس رشته های تحصیلی: جغرافیا، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان 

 انگلیسی، حسابداری
09396189259 

05832414610 
 مرضیه ایزانلو 166

7 

کارشناسی رشته های تحصیلی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات فارسی، زبان و 

 ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی
09045908093 

05832414610 
 شیدا محمدی 168

8 

، وارد قسمت ارتباط با مسئولین شوید و سپس دانشکده مورد نظر را انتخاب   sada.kosar.irمی توانید با مراجعه به آدرس  *  

 .ثبت نمایید   شماره تماس در دسترسو  انگلیسی درخواست خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی به

جهت پیگیری درخواست خود باید کد رهگیری و رمز درخواست را یادداشت نمایید تا بعدا با مراجعه مجدد به آدرس  * 

sada.kosar.ir   قسمت ردیابی نامه و درخواست ها پیگیر درخواست خود شوید. 

 

 
 

 9 ارتباط با مسئولین 

 کلیه اطالعیه ها ، اخبار ، فرم ها آیین نامه های آموزشی را مشاهده نمایید      epa.kub.ac.irمیتوانید با مراجعه به ادرس   
امور آموزشی و  پرتال 

 تحصیالت تکمیلی 
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 1400شهریور  -مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کوثر

http://sada.kosar.ir/
http://epa.kub.ac.ir/

