
از طریق  شی دانشگاهزبدون مراجعه به مدیریت آمو اطالعیه دریافت نامه های کیو آر کد دار

 پرتال دانشجویی

فرایند  دانشگاه فردوسی مشهد،گرامی و فارغ التحصیالن غیر حضوری به دانشجویان  خدمات الکترونیکی وراستای ارائه در 

شده میسر توسط سازمان های دریافت کننده در صفحه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد صحت سنجی امکان صدور نامه های آموزشی با 

 است.

قسمت درخواست رتال  خود، در ه در خواست های خود را از طریق پدانشجویان عزیز همچون روال گذشت در این خدمت،

داکثر پس از حصادر و زشی دانشگاه نامه توسط کارشناسان مدیریت آمو،  یید توسط دانشکدهثبت نموده و پس ازتأ های آموزشی

نامه درخواستی خود را که با امضای  ،در پرتال دانشجویی  ، زیرمنوی نامه های صادرهشخصیمنوی  از طریق  روز کاری یک

  نمایند. می الکترونیکی آماده شده است، دریافت

 آدرس به دانشگاه رسمی صفحه به ورود با ها، نامه اعتبار صحت برای توانند می کننده دریافت های سازمان

www.um.ac.ir  (صفحه چپ سمت) ضمنا آدرس مورد  .نمایند حاصل اطمینان ها نامه اصالت از نامه، صحت کد استعالم گزینه

 درج شده است.نیز زیر نامه در نظر 

دانشجویان پاسخگوی  00/14لغایت  00/8دانشگاه همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت  مدیریت آموزشی کارشناسان 

 می باشند. گرامی

کارشناس نام ونام خانوادگی        شماره تلفن             دانشکده های مربوط )تحصیالت تکمیلی(  مقطع 

  مجتبی حسین زاده
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مهندسی -علوم ریاضی    38806616 

ادبیات -دامپزشکی -علوم اداری   مهدی صحافیان    38806617 

بجستانی شاهی مجید الکترونیکی آموزش مرکز - ورزشی علوم - تربیتی علوم - لهیاتا     29388066  

طبیعی منابع -معماری - علوم -کشاورزی رضا سهیلی  56388066  
 

 حمیده عرب

و 
ی 

اس
شن

ار
ک

ی
وم

عم
ی 

تر
دک

علوم تربیتی -پایه علوم   38806613 

الهیات – ورزشی علوم – اداری علوم – طبیعی منابع –کشاورزی   فضیلت کامل مقدم  18388066  

ادبیات  -دامپزشکی اعظم ایمانی   38806623 

معماری – مهندسی –علوم ریاضی   مریم عبیدی    38806628 

وظیفه نظام امور محمد رضا فرخ پور  38806650 
 

38806619مسئول       کارشناس مقدم جراحی زهرا  

  38806622نام      ثبت و پذیرش اداره رئیس صالحی علی سید

 مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد.


