
 
 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسیهمکاران برنامه زمان حضور
 
 
 

به اطالع مراجعین و دانشجویان گرامی می رساند برنامه کاری و حضور 

:واحد های مختلف دانشکده حقوق علوم سیاسی به شرح ذیل می باشدکارشناسان   

 

 همکاران آموزشی مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی 

 

 

(03/03/1399هفته ) (27/02/1399هفته)  (20/02/1399هفته )  (13/02/1399هفته )   نام و نام خانوادگی 

 آقای علی صالحی همه روزه همه روزه همه روزه همه روزه

سه شنبه-دوشنبه -شنبه سه شنبه -دوشنبه -شنبه  سه شنبه -دوشنبه –شنبه   سه شنبه-دوشنبه -شنبه   خانم الهام کمری 

سه شنبه -دوشنبه یکشنبه -شنبه  سه شنبه -دوشنبه  یکشنبه -شنبه  مرضیه سیدی خانم   

سه شنبه –دوشنبه  یکشنبه -شنبه   سه شنبه -دوشنبه  یکشنبه -شنبه    خانم نسرین زندی 

یکشنبه -شنبه  سه شنبه -دوشنبه  یکشنبه -شنبه  سه شنبه -دوشنبه   خانم اکرم کوهی 

یکشنبه -شنبه سه شنبه -دوشنبه  یکشنبه -شنبه  سه شنبه –دوشنبه    آقای علی صمدی 

دوشنبه -شنبه چهارشنبه -دوشنبه  دوشنبه -شنبه  دوشنبه -شنبه   خانم راضیه پوررمضان 

 آقای اردشیر سمیع پور چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه 
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 همکاران امور دانشجویی

 ردیف نام و نام خانوادگی روزها

یکشنبه -شنبه  1 بهار حکاک 

 2 محمد توحیدی دوشنبه

چهارشنبه -سه شنبه   3 صمد هدایتی 
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 همکاران کتابخانه

 

 همکاران انفورماتیک

 

 ردیف همکاران روزهای هفته
دوشنبه -شنبه   1 مریم کوه سلطانی 

سه شنبه –یکشنبه   2 امیربهروز حیدری 
 

 

 

 روز های هفته بخش امانت و مخزن بخش پایان نامه بخش سایت

انم محمدیخ-انم نعمتیخ -آقای هدایتی  -  شنبه 

انم محمدیخ -نم نعمتیخ-آقای هدایتی  خانم کاشانی  کشنبه 

قای محمدیآ -انم خلیلیخ -خانم یگانه  خانم کاشانی  دوشنبه 

محمدی آقای -لیلیخخانم  -خانم یگانه آقای فتح اللهی -  سه شنبه 

 چهارشنبه آقای محمدی آقای فتح اللهی -
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سسه جزا و جرم شناسیؤهمکاران م  
 

 

     

 

اداری دانشکده هر روز جهت  -ریاست و همکاران معاونت مالی همکاران 

 دانشکده حضور دارند.پاسخگویی در 

وز هار  ردیف نام و نام خانودگی پست 

دوشنبه -شنبه  1 پروین کمشی مسئول دفتر 

سه شنبه -یکشنبه  2 آمنه رضایی کارشناس 

چهارشنبه -دوشنبه نامنیطاهره  کتابدار   3 


