
 بسمه تعالی

  9317 ماه اسفنددر خدمات لیست کشیک 

 شرح وظایف

.خاموش کردن چراغها،ویدئو پروژکتورها،بستن پنجره ها و درب کالسها-9  

. نظافت ومنظم نمودن صندلیها،تریبون اساتید و تمیز کردن تخته-2  

بهداشتی های و هواکش سرویس کلید برق هاو  لرکویشی و سرمایشی مانند اسپیلت،پنکه،خاموش کردن وسایل گرما -3  

.به نگهبانی  91الی  97اعالم هر روزه نام استاد و شماره کالس از ساعت -4  

.عدم حضور و قصور در انجام امور محوله بر عهده کشیک می باشد -5  

 

 کشیک خدمات تاریخ ایام هفته

 مرکزی

 کشیک خدمات شماره همراه

 الغدیر 

 شماره همراه

 01991215094 رمضانعلی کردی 01032523341 دی رستمانیمه 09/92/17 چهارشنبه

 *** *** *** *** 02/92/17 پنج شنبه

 *** *** *** *** 03/92/17 جمعه

 01999210094 مجید پیشه بینی 01350945254 حمیدرضا مقصودلو 04/92/17 شنبه

 01992792300 عظیم وسیع سری 01991272749 ابوالفضل دامغانی 05/92/17 یکشنبه

 01991215094 رمضانعلی کردی 01991247372 احسان غفوری 02/92/17 دوشنبه

 01999210094 مجید پیشه بینی 01030959542 میالد یونسی 07/92/17 سه شنبه

 01992792300 عظیم وسیع سری 01032523341 مهدی رستمانی 09/92/17 چهارشنبه

 *** *** *** *** 01/92/17 پنج شنبه

 *** *** *** *** 90/92/17 جمعه

 01991215094 رمضانعلی کردی 01350945254 حمیدرضا مقصودلو 99/92/17 شنبه

 01999210094 مجید پیشه بینی 01991272749 ابوالفضل دامغانی 92/92/17 یکشنبه

 01992792300 عظیم وسیع سری 01991247372 احسان غفوری 93/92/17 دوشنبه

 01991215094 رمضانعلی کردی 01030959542 میالد یونسی 94/92/17 سه شنبه

 01999210094 مجید پیشه بینی 01032523341 مهدی رستمانی 95/92/17 چهارشنبه

 *** *** *** *** 92/92/17 پنج شنبه

 *** *** *** *** 97/92/17 جمعه

 01992792300 عظیم وسیع سری 01350945254 حمیدرضا مقصودلو 99/92/17 شنبه

 01991215094 رمضانعلی کردی 01991272749 ابوالفضل دامغانی 91/92/17 یکشنبه

 01999210094 مجید پیشه بینی 01991247372 احسان غفوری 20/92/17 دوشنبه

 01992792300 عظیم وسیع سری 01030959542 میالد یونسی 29/92/17 سه شنبه

 01991215094 رمضانعلی کردی 01032523341 مهدی رستمانی 22/92/17 چهارشنبه

 *** *** *** *** 23/92/17 پنج شنبه

 *** *** *** *** 24/92/17 جمعه

 01999210094 مجید پیشه بینی 01350945254 حمیدرضا مقصودلو 25/92/17 شنبه

 01992792300 عظیم وسیع سری 01991272749 ابوالفضل دامغانی 22/92/17 یکشنبه

 01991215094 رمضانعلی کردی 01991247372 احسان غفوری 27/92/17 دوشنبه

 01999210094 مجید پیشه بینی 01030959542 میالد یونسی 29/92/17 سه شنبه

 *** *** *** *** 21/92/17 چهارشنبه

                                                                


