ارتبـبط بـب هـرکس آهـَزش هجبزی ٍ غیـرحضـَری عوَهی

پیص ضماره تمامی تلفنها  1523500میباضد
سوت

ًبم

ضوبرُ توبس

زهبى پبسخگَیی

هذیریت

خبًن حبجی پَر

5032

8 -05

هسئَل دفتر

خبًن علی هحوذی

5032

8 -05

هسئَل اهَر آهَزضی پژٍّطی

خبًن صبفی

5305

9 - 00

هسئَل تربیتی فرٌّگی -کبرضٌبس آهَزش تکویلی (رضتِ تفسیر – فقِ ٍ اصَل)

خبًن صفرزادُ

5035

8 -05

کبرضٌبس اهَر تربیتی فرٌّگی -تٌظین ٍقت هطبٍرُ

خبًن هحوذی

5032

8 -05

کبرضٌبس آهَزش عوَهی

خبًن ترابی ٍ خبًن حبیبی

5033-5003

8 -05

کبرضٌبس آهَزش تکویلی (رضتِ کالم-تعلین ٍتربیت -تبریخ –فلسفِ)

خبًن عببذی

5030

8 -05

هسئَل هحتَا ٍ پطتیببى فٌی کالسّبی آًالیي

خبًن علی حسیٌی

5222

8 -08

پطتیببى فٌی کالس ّبی آًالیي

خبًن ثقفی

5003

8 -08

هسئَل اهتحبًبت (عوَهی ٍ تکویلی)

خبًن حسیٌی

5322

8- 05

هسئَل اهتحبًبت هیبًترم (عوَهی ٍ تکویلی)

آقبی حسیٌی اطْر

5035

8 - 05

هسئَل تحقیقبت( عوَهی)  -بررسی فرهْبی کویسیَى (عوَهی ٍ تکویلی)

خبًن ٍطي ٍیس

5302 -5032

8 - 05

جْت اطالع ٍ سَال درببرُ هببحث هربَط بِ تحقیقبت تکویلی بب گرٍُ علوی خَد توبس حبصل فرهبییذ.

تحقیقبت (تکویلی)

روش تحقیق

آقبی رجبی

5023

...

تحقیق کارورزی و پایاننامه

آقبی حیذری فطرت

5522

…

آموزش و پژوهص

آقبی حیذری

5332

01-01

دبیر اجرایی

آقبی سبغر

5003

8-01

گروه علمی فلسفه اسالمی

روشتحقیق  -تحقیقکارورزی – پایاننامه

آقبی علی پَر

5020

گروه علمی کالم اسالمی

روشتحقیق  -تحقیقکارورزی – پایاننامه

گروه علمی تفسیر

گروه علمی فقه و اصول

 9 -01همه ایام هفته

آقبی صذقی

5300

دوضنبه ،چهارضنبه

آقبی تیوَری کیب
آقبی حسیٌی

5532

بخص

8 -01

ایویل

عمومی غیرحضوری (جهت درخواست انتقال  -ارسال مدارک مرخصی)

gen.distance@jz.ac.ir

عمومی مجازی (جهت درخواست انتقال -ارسال مدارک مرخصی)

e-learning@jz.ac.ir

تکمیلی غیرحضوری و مجازی (جهت تغییر رضته -انتقال -مدارک مرخصی)

high.distance@jz.ac.ir

تحقیقات عمومی ،ارسال فرم کاربرگ ثبت و بررسی درخواست آموزضی (کمیسیون موارد خاظ) (عمومی و تکمیلی(

distance.res@jz.ac.ir

توجه :جهت مطرح نمون و حل مطکالت آموزضی خود از طریق سامانه دانصپژوهان ،گسینه ارتباط با آموزش اقدام فرمایید.

