
 راههای ارتباطی واحد آموزش کل 

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

 می باشد. 00:14تا   00:09ساعتساعت پاسخگویی تنها به صورت ذکر شده در جدول  و  در روزهای اداری از   

 

 سمت
پیام  ID داخلی 

 رسان
 نام و نام خانوادگی

 ردیف

 1 زهرا شیردل تلگرام kosarunishirdel@ 31222110 کارشناس مسئول خدمات آموزشی) دانش آموختگان(

 2 فاطمه رضایی ایتا epa_kub@ 31222121 استعداد درخشان  –کارشناس تحصیالت تکمیلی 

 شهریهپذیرش و ثبت نام، کارشناس

 ) لغو تعهد آموزش رایگان(

11123122  @Rahim Zadeh Uni 
 معصومه رحیم زاده ایتا

3 

 4 مرضیه جوان تلگرام javan6099@ 31222112 امتحانات  – کارشناس بایگانی آموزش

 5 نیما دنیایی تلگرام nimaBUT@ 31222130 تحویل مدرک فارغ التحصیلی 

 نرم افزار، علوم کامپیوتر، زیست شناسی سلولی و مولکولی -تحصیلی: مهندسی کامپیوتر کارشناس رشته های
31226666 

 اکرم سبحانی  
6 

 31226620 علوم مهندسی -آمار و کاربردها ،مهندسی صنایع، شیمی کاربردی،  مهندسی اپتیک و لیزر، ریلضیات و کاربردها کارشناس رشته های تحصیلی:
Mis_movafaq@ 7 شقایق  موفق تلگرام 

 رشته های تحصیلی: جغرافیا، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، حسابداری یکارشناس
 مرضیه ایزانلو - - 31225520

8 

 مدیریت امور کالسها
05312255  مسعود صبوری  - - 

9 

12255303 کارشناس رشته های تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی   10 ناز گل قربانی نسب  - - 

 11 شیدا محمدی  - - 31225555 کارشناس رشته های تحصیلی: علوم قرآن و حدیث،  زبان و ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی



 

 

 

 

وارد قسمت ارتباط با مسئولین شوید و سپس دانشکده مورد نظر را انتخاب ، درخواست خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره   sada.kosar.ir* می توانید با مراجعه به آدرس   

 ثبت نمایید .  شماره تماس در دسترسو  انگلیسی دانشجویی به

قسمت ردیابی نامه و درخواست ها پیگیر    sada.kosar.irجهت پیگیری درخواست خود باید کد رهگیری و رمز درخواست را یادداشت نمایید تا بعدا با مراجعه مجدد به آدرس  * 

 درخواست خود شوید.
 

 12 ارتباط با مسئولین 

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

 تحصیالت تکمیلی 

13 

 

 

 1401 مهر -مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کوثر

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


 

 ردیف نام و نام خانوادگی پیام رسان ID داخلی  سمت

 1 زهرا شیردل تلگرام kosarunishirdel@ 31222110 کارشناس مسئول خدمات آموزشی) دانش آموختگان(

 2 فاطمه رضایی ایتا epa_kub@ 31222121 استعداد درخشان  –کارشناس تحصیالت تکمیلی 

 شهریهکارشناس پذیرش و ثبت نام،

 ) لغو تعهد آموزش رایگان(

11123122  @Rahim Zadeh Uni 
 ایتا

معصومه رحیم 

 زاده

3 

 4 مرضیه جوان تلگرام javan6099@ 31222112 امتحانات  – کارشناس بایگانی آموزش

 5 نیما دنیایی تلگرام nimaBUT@ 31222130 تحویل مدرک فارغ التحصیلی 

 رم افزار، علوم کامپیوتر، زیست شناسی سلولی و مولکولین -کامپیوترکارشناس رشته های تحصیلی: مهندسی 
31226666 

 اکرم سبحانی  
6 

 31226620 علوم مهندسی -آمار و کاربردها ،مهندسی صنایع، شیمی کاربردی،  مهندسی اپتیک و لیزر، ریلضیات و کاربردها کارشناس رشته های تحصیلی:
Mis_movafaq@ 7 شقایق  موفق تلگرام 

 رشته های تحصیلی: جغرافیا، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، حسابداری یکارشناس
 مرضیه ایزانلو - - 31225520

8 

 مدیریت امور کالسها
05312255  مسعود صبوری  - - 

9 

12255303 کارشناس رشته های تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی   10 ناز گل قربانی نسب  - - 

 11 شیدا محمدی  - - 31225555 رشته های تحصیلی: علوم قرآن و حدیث،  زبان و ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی کارشناس



 

 

ی و شماره دانشجویی وارد قسمت ارتباط با مسئولین شوید و سپس دانشکده مورد نظر را انتخاب ، درخواست خود را با ذکر نام و نام خانوادگ  sada.kosar.ir* می توانید با مراجعه به آدرس   

 ثبت نمایید .  شماره تماس در دسترسو  انگلیسی به

قسمت ردیابی نامه و درخواست ها پیگیر درخواست    sada.kosar.irجهت پیگیری درخواست خود باید کد رهگیری و رمز درخواست را یادداشت نمایید تا بعدا با مراجعه مجدد به آدرس  * 

 خود شوید.

 

 
 

 12 ارتباط با مسئولین 

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

آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی 

13 

 1401 مهر -مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کوثر

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

