
  باسمه تعالی

  درگاه هاي ارتباطی با معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان(خوراسگان)

  حوزه فرهنگی
  

  :با ما در تماس باشیدمی توانید مسایل زیر  در زمینهعزیز به منظور استفاده از برنامه هاي فرهنگی  دانشجویان

 فرهنگی پژوهش هايحوزه  -

 است؛ لطفا در صورت تمایل به همکاري با ما تماس بگیرید. یشیآزاد اند يها یکرس يبرگزار نیو همچن یبا موضوعات فرهنگ هاشیو هما یتخصص يگارگاه ها و نشست ها نارهایسم يشامل برگزاراین قسمت 

    H.kazemi@khuisf.ac.irی  ایمیل: کاظم نیحسآقاي مسئول پاسخگویی، 

           a.beigi@khuisf.ac.ir    لیمیا   ی پژوهش یکارشناس فرهنگ  یگیبخانم 

  اقامه نمازستاد  -

ی ایمیل:  محمودرضا احسان پاسخگویی، مسئول  ایام کرونا در این ستاد انجام خواهد شد. دراقامه نماز  يدر حوزه ي مجازي و همچنین جذب آثار و تالیفات ها شیهماو  کارگاه ها، نشست ها، مسابقات

@khuisf.ac.ir1349ehsanimahmoud         

  کانون قران و عترت -

در  تالوت یکرس يبرگزار ی، نید اتیجشنواره هنروادب يبرگزار  یکتب -یشفاه يبخشها قرآن عترت در يمسابقات سراسر يبرگزار یقرآن یکیالکترون ينامه ها ژهیو هیته ی؛مختلف مذهب يبه مناسبت ها یوقرآن یمسابقات فرهنگ يبرگزار

    این کانون انجام خواهد شد.

         quran@khuisf.ac.irمحمدرضا ولی ایمیل:آقاي  پاسخگو  ینمسئول

                                             a.kaviani@khuisf.ac.irایمیل:  یانیکاو خانم

   یواجتماع یه فرهنگاراد -

  در این حوزه انجام می گیرد. جشنواره رشد  ویی وجدانش اتینشر ،ییدانشجو یفرهنگ يکانون ها امور

        Quranetrat@khuisf.ac.ir   ایمیل:دهقان   درضایحم مسئول پاسخگویی،

منتظر اعالم نظر و مشارکت شما در برنامه هاي دنبال کنید. ) http://new.khuisf.ac.ir اي فوق در سامانه (یه ها و برنامه هاي ما را در حوزه هحوزه فرهنگی دانشگاه متولی برگزاري برنامه هاي فرهنگی و اجتماعی است؛ لطفا اطالع

  همراه باشید. ایتا رسان پیام در فرهنگی حوزه درگاه با همچنین تماس بگیرید؛ beigialiasghar@khuisf.ac.irایمیل:  می توانید با حجت االسالم والمسلمین علی اصغر بیگیفرهنگی  مدیر با جهت ارتباطفرهنگی این دانشگاه هستیم. 

  hozefarhangi@درگاه حوزه فرهنگی در پیام رسان ایتا: 

  

 به ساعت به ایمیل یا تماس شما 4از  بیش همکاران ما ارائه خدمات دانشجویی بر بستر فضاي مجازي است، در صورت هر گونه اشکال در این زمینه و یا عدم پاسخگوییامیدواریم در این ایام در صحت و سالمت باشید؛ هدف ما 

   اطالع دهید.VC.CSA@khuisf.ac.ir  رایانامه(ایمیل): 


