
تاریخ برگزاریثبت نامی-تعدادمقطعدرس-نامدرس-کداستاد-ناماستاد-کدردیف
شروع -ساعت

کالس آنالین

399/02/018کارشناسی1دستور نگارش 5801محمدباقر-شعبان پور15112

3199/02/018کارشناسی2ریاضی کاربردی 8240اکرم دهقان2512

2399/02/018کارشناسی پیوسته7آشنایی با هنر در تاریخ3529علیرضا خرازی3911

سهیل-دوزنده جویباری4343
4823-

4609
2599/02/018کادرانی-کارشناسی پیوستهوعملیات1نقشه برداری 

599/02/018کاردانی5آشنایی با هنر در تاریخ3807سینا ساعی 5302039

7099/02/018کارشناسیروانشناسی یادگیری 9727نادری حسین6981242

1099/02/018کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی پیوستهمبانی نظری معماری3511-3004سیده زهرا موسوی75073

799/02/018کاردانی-کارشناسی ناپیوستهطراحی صفحات وب1523-1214سانازگوران85094

صالحی محمد9146
2006-

2065-
1499/02/018کارشناسی-کارشناسی ناپیوسته2مدار 

499/02/018کارشناسی پیوسته1فرهنگ عامه5900افروز کشاورز 10867

2499/02/019کارشناسی2دستور و نگارش5805فرزانه-سبک روح11321008

4899/02/019کارشناسیروانشناسی سالمت 9738ماندانا-محمود جانلو125130

5399/02/019کارشناسیزبان تخصصی و اصطالحات پزشکی 24599سیفی ماکرانی دانیال135010

5599/02/0110کارشناسیاخالق حرفه ای9757نسیم- فرجی 149728102

1799/02/0110کارشناسیانگیزش و هیجان9714مریم-بوستانی155174

699/02/0110کارشناسیتاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن9707نعمتی معصومه16982242

4499/02/0110کارشناسینظریه مشاوره و روان درمانی 9741عقیلی الناز17941243046

1899/02/0110کارشناسی پیوسته2فرهنگ عامه5901افروز کشاورز 18867

1299/02/0110کارشناسی پیوسته9آشنایی با هنر در تاریخ3547علیرضا خرازی19911

4199/02/0110کارشناسیحفاظت و ایمنی بیمارستانی29113سیفی ماکرانی دانیال205010

5399/02/0111کارشناسیاصول توانبخشی 2447سیفی ماکرانی دانیال215010

1199/02/0111کاردانی-کارشناسی ناپیوسته1.2آشنایی با معماری اسالمی3011-3814سیده زهرا موسوی225073

699/02/0111کارشناسی ناپیوسته- کارشناسی پیوسته1طراحی اجزا 7525هاشمی سید حبیب اله23982190

صالحی محمد24146
2620-

2071-
1499/02/0111کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ناپیوستهماشین الکتریکی 

10499/02/0112کارشناسی پیوسته و ناپیوستهروش تحقیق1357باقری سید رضا255043

1299/02/0112کارشناسیتوانبخشی کودکان با نیازهای ویژه 9748عقیلی الناز26941243046

3799/02/0112کارشناسیراهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی9752نعمتی معصومه27982242

4199/02/0112کارشناسیروانشناسی اعتیاد9754اعظم - ابراهیم نیا کلمی 289728302

1399/02/0112کارشناسیمبانی جامعه شناسی9700کرامتی مرتضی295122

499/02/0112کارشناسی پیوستهآشنایی با هنرهای تجسمی5906افروز کشاورز 30867

1699/02/0112کارشناسی پیوسته2تاریخ سینما5921شایسته حالی 31331004

علیرضا خرازی32911
5634-

3533
699/02/0112کارشناسی پیوسته8آشنایی با هنر در تاریخ

499/02/0112کارشناسی پیوستهتمثیل شناسی5913محمدباقر شعبانپور335112

سید میالد جمالی 34922133043
3521-

5632
2999/02/0112کارشناسی پیوسته12آشنایی با هنر در تاریخ

1199/02/0112کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی پیوسته13آشنایی با هنر در تاریخ7401-3400مائده محمدپور35311014

2399/02/0112کارشناسی2متون روانشناسی به زبان خارجی9724مریم-بوستانی365174

3699/02/0113کارشناسی1آمار کاربردی 8241اسماعیل اسماعیلی37621

3699/02/0114کارشناسی1آزمون های روانشناختی 9734منانه-معافی385172

8899/02/0114کارشناسیپویایی گروه9755اعظم - ابراهیم نیا کلمی 399728302

3599/02/0114کارشناسیروانشناسی اجتماعی9713کرامتی مرتضی405122

5099/02/0114کارشناسیشیوه های اصالح و تغییر رفتار 9749نعمتی معصومه41982242

999/02/0114کارشناسی پیوستهمبانی تدوین5933شایسته حالی 42331004

2299/02/0114کارشناسیاصول مدیریت و برنامه ریزی14100محسن بابائی43569

صالحی محمد44146
2415-

20900-
1499/02/0114کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ناپیوسته3ماشین الکتریکی 

2999/02/0114کارشناسیفیزیک پزشکی2446سیفی ماکرانی دانیال455010

599/02/0114کارشناسی پیوسته1آشنایی با هنر در تاریخ5902رحیم موسوی 46833

6999/02/0114کارشناسیتجزیه و تحلیل سیگنال ها 2410غالمیان مهدی47592

علیرضا خرازی48911
3025-

3534
2499/02/0114کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی پیوسته6آشنایی با هنر در تاریخ

899/02/0114کارشناسی ناپیوسته11آشنایی با هنر در تاریخ3007سید میالد جمالی 49922133043

2899/02/0114کارشناسی پیوسته3آشنایی با هنر در تاریخ5617محمد ترابی آذر50892

699/02/0114کارشناسیمبانی مشاوره و راهنمایی9703هادی-رامشی51502031

699/02/0116کارشناسی ناپیوسته- کارشناسی پیوستههیدرولیک ماشین االت سنگین7623محسن-بابایی52702022

محسن سالمی 531099
3523-

3619-
1199/02/0116کاردانی-کارشناسی پیوسته10آشنایی با هنر در تاریخ

خضراله کامیابی54922183005
8230-

8032
2399/02/0116کاردانی_کارشناسیحسابداری و حسابرسی دولتی

399/02/0116کارشناسیفیزیولوژی2440سیفی ماکرانی دانیال555010

399/02/0116کارشناسی ناپیوسته- کارشناسی پیوستهروش های تولید وکارگاه7537نیکجو علی565163

4999/02/0116کارشناسی2آزمون های روانشناختی9735منانه-معافی575172

1699/02/0116کارشناسیفنون مشاوره و روان درمانی9758هادی-رامشی58502031

1699/02/0116کارشناسی پیوسته2آشنایی با هنر در تاریخ5903رحیم موسوی 59833

299/02/0118کارشناسی ناپیوسته- کارشناسی پیوستهمدیریت وکنترل پروژه7545محسن-بابایی60702022

499/02/0118کاردانی4آشنایی با هنر در تاریخ3827سبحان سورتیجی61241
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http://78.38.80.247/tarikh-sinama2_shayeste-hali/

http://78.38.80.247/mabani-tadvin_shayeste-hali/

http://78.38.80.247/tamsilshenasi_mohammadbagher-shabanpur/
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http://78.38.80.247/pouyai-goruh_azam-ebrahimnia/

http://78.38.80.247/ravanshenasi-ejtemai_morteza-keramati/

http://78.38.80.247/shive-eslah-va-taqir-raftar_masoume-nemati/

http://78.38.80.247/mabani-moshavere-rahnamai_hadi-rameshi/

http://78.38.80.247/azmun-ravanshenakhti2_manane-moafi/

http://78.38.80.247/rahnamai-va-moshavere-tahsili-sholi_masoume-nemati/

http://78.38.80.247/ravanshenasi-etiad_azam-ebrahimnia/

http://78.38.80.247/mabani-jamee-shenasi_morteza-keramati/

http://78.38.80.247/motun-ravanshenasi-bzaban2_maryam-boustani/

http://78.38.80.247/azmunhaye-ravanshenakhti1_manane-moafi/

http://78.38.80.247/modiriat-va-kontrol-proje_mohsen-babai/

http://78.38.80.247/dastor-negaresh1_mohamad-shabanpur/

http://78.38.80.247/dastor-negaresh2_farzaneh-sabokrouh/

همه ی گروه های آموزشی                          
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http://78.38.80.247/tarahi-ajza1_habib-hashemi/

http://78.38.80.247/hidrolik_mohsen-babai/

http://78.38.80.247/ravesh-tolid_ali-nikju/

لینک

http://78.38.80.247/ravanshenasi-yadgiri_hossein-naderi/

http://78.38.80.247/ravanshenasi-salamat_mandana-mahmudjanlu/
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http://78.38.80.247/fiziologi_danial-seifi/

