
  باسمه تعالی

   با معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان(خوراسگان) ارتباطشیوه اطالعیه 

  حوزه امور دانشجویی
  

  :در تماس باشید از طریق درگاه هاي ارتباطی با مامی توانید زیر مسایل  در زمینه دانشجوییرفاهی دانشجویان عزیز به منظور استفاده از خدمات 

 تخفیف شهریه -

از  راپیش از اقدام اطالعیه تخفیف شهریه لطفا دقت کنید اگر مشمول استفاده از تخفیف بر اساس آئین نامه تخفیف دانشجویی هستید اقدام کنید.(  مراحل مربوط به تخفیف شهریه به صورت غیر حضوري انجام می شود؛توجه داشته باشید 

  ://student.khuisf.ac.irhttp ( رایانامه نشانیبه  اگر همچنان نیاز به راهنمایی دارید؛ لطفا سواالت خود رابا این وجود  )قسمت تخفیف دانشجویی مشاهده کنید Mshariati@khuisf.ac.ir اجتماعی ایتا ارسال کنید.) ارسال کنید یا با عضویت در درگاه شبکه  

 نقل و انتقاالت و مهمانی  -

اگر مشمول بهره گیري از امکان  مطالعه فرماید؛را   http://student.khuisf.ac.ir در سامانه قسمت آئین نامه هاانجام می گیرد. (لطفا قبل از هر گونه اقدام  https://monada.iau.ir مهمانی ها از طریق سامانه منادا به آدرس و انتقاالت و نقل کلیه مراحل

  ارسال کنید یا با عضویت در درگاه شبکه اجتماعی ایتا ارسال کنید.)  s.namjou@khuisf.ac.ir  نشانی رایانامه (لطفا سواالت خود را به  اگر همچنان نیاز به راهنمایی دارید؛ه از این مزایا هستید اقدام کنید استفاد

                                         مهندس نامجوآقاي ،  مهمانی و انتقاالت و نقل مسئول مربوط به پاسخگویی
  

 مشاوره دانشجویی -

قسمت    http://student.khuisf.ac.ir مذهبی، بالینی و... می توانند به شما خدمات ارائه نمایند. (لطفا به درگاه.گروه مشاوران ما به صورت برخط و همچنین تلفنی آماده پاسخگویی به شما هستند؛ این مشاوران در زمینه هاي مختلف شغلی، تحصیلی، دینی و 

 ثبت و پاسخ آن را دریافتخود را در همان جا سوال ی توانید م جدید خوانید. همچنین براي سوالان پاسخ گفته شده را در این درگاه قبل از اقدام سواالت فراو مراجعه کنید تا زمان حضور و تخصص مشاوران و همکاران ما را مشاهده کنید).مشاوره برخط (آنالین) 

  در ارتباط باشید. )E.heidari@khuisf.ac.ir رایانامه( ه همچنان سوال دارید می توانید بااگر در این رابط کنید.

                                               حیدريعیسی آقاي ، دانشجویی مشاوره پاسخگویی به مربوط مسئول
  

 مسائل مربوط به نظام وظیفه -

  کنید. ارسال) Rmaleki@khuisf.ac.ir(نشانی رایانامه  به را خود ایتا مراجعه کنید؛ همچنین می توانید سواالت اجتماعی شبکه درگاهلطفا به  وظیفه نظام به مربوط مسائل براي آگاهی از

                                          ملکی روح اله آقاي وظیفه نظام به مربوط مسائل پاسخگویی به مربوط مسئول

  صدور کارت دانشجویی -

  کنید. ارسال) ar.sadeghi@khuisf.ac.ir نشانی رایانامه ( به را خود سواالت عالوه بر این کنید. را مطالعه ایتا اجتماعی ، قبل از هر گونه اقدام اطالعات درگاه شبکهدانشجوییصدور کارت  به مربوط مسائل براي آگاهی از

                                       آقاي علیرضا صادقی   دانشجویی کارت صدوره پاسخگویی ول مربوط بئمس

   باشید. ارتباطدر  )Deputy.CSA@khuisf.ac.ir(رایانامه نشانییا ایتا  درگاه شبکه اجتماعیآقاي محسن شریعتی از  مدیر کل دانشجویی با

  ایتا در حوزه امور دانشجویی: اجتماعی شبکه درگاه

https://eitaa.com/joinchat/1375207504Ga6034c92c0 

  پیگیري خواهد بود.دانشجویی قابل  کل مربوط به خوابگاه و همچنین کار دانشجویی از طریق مدیر مسائل -*

رایانامه(ایمیل):  به ساعت به ایمیل یا تماس شما 4از  بیش همکاران ما در صورت هر گونه اشکال در این زمینه و یا عدم پاسخگوییاست؛  سایبريانشجویی بر بستر فضاي امیدواریم در این ایام در صحت و سالمت باشید؛ هدف ما ارائه خدمات د

  VC.CSA@khuisf.ac.ir  .اطالع دهید 




