
نام استادمقطعنام درسکد درسردیف
ساعت کالس 

انالین
لینک 

/08:00http://78.38.80.247/riazi-1_akram-dehghanاکرم دهقانکارشناسی-کاردانی1ریاضی 1400و 2800و13805

/08:00http://78.38.80.247/ravieh-ghazaei-bagheriباقري سید رضاکارشناسیرویه قضائی29622

/http://78.38.80.247/koliate-hooghoghe-jaza-kakojouybari 08:00علی-کاکوجویباريکارشناسی پیوسته و ناپیوستهکلیات حقوق جزا31309-8634

/http://78.38.80.247/osole-mohandesi-bado-zelzele-sode-akbarpur 08:00اکبر پور سودهکارشناسی پیوستهاصول مهندسی باد و زلزله44669

1تحلیل سازه ها 54617
کارشناسی -کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/08:00http://78.38.80.247/tahlile-saze1-mazda-behniyaبهنیا مزدا

مهندسی محیط زیست64637
کارشناسی -کارشناسی پیوسته

ناپیوسته

حسن زاده حسین 

حسن-آبادي
08:00 http://78.38.80.247/mohandesi-mohite-zist-hasan-hasanzade/

1سازه هاي فوالدي 74622
کارشناسی -کارشناسی پیوسته

کاردانی-ناپیوسته
/08:00http://78.38.80.247/saze-folade-1-mojtaba-khorshidiخورشیدي مجتبی

/http://78.38.80.247/tahghighamaliat2-norifar 08:00راحله نوري فرکارشناسی-کارشناسی ناپیوسته2تحقیق در عملیات 86809-8119-8919

/08:00http://78.38.80.247/karbord-eslahat_amir-marzbanمرزبان امیرکارشناسی پیوستهکاربرد اصطالحات95815

109729
آموزه هاي شناختی در قران 

1و حدیث 
/08:00http://78.38.80.247/amuze-shenakhti-dar-qoran-hadis1_nadia-lashkariنادیا-لشکريکارشناسی پیوسته

/08:00http://78.38.80.247/tarahi-fani_sina-saeiسینا ساعیکاردانی-کارشناسی پیوستهطراحی فنی113825-3538

/10:00http://78.38.80.247/miane2_alireza-maghamiعلیرضا مقامیکاردانی_کارشناسی2حسابداري میانه 128219-8029

/10:00http://78.38.80.247/osol-hesabdri2_tooba-haghighatطوبی حقیقتکارشناسه پیوسته2اصول حسابداري 138205

/http://78.38.80.247/bezehkari-atfal-bagheri 10:00باقري سید رضاکارشناسی1بزهکاري اطفان 149657

/http://78.38.80.247/hoghoogh-fazaye-majazi-ebrahimpour 10:00زهرا-ابراهیم پورکارشناسیحقوق فضاي مجازي151368

164610
مصالح ساختمانی 

وآزمایشگاه
/10:00http://78.38.80.247/masale-sakhtemani-vaazmayeshgah-mahmod-zareزارع  محمودکارشناسی پیوسته

استاتیک177509
کارشناسی - کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/10:00http://78.38.80.247/estatik_seyed-hasan-hosseiniسیدحسن-حسینی

/10:00http://78.38.80.247/nemune-nasre-sade_amir-marzbanمرزبان امیرکارشناسی پیوستهنمونه هاي نثر ساده انگلیسی185814

کارشناسی پیوستهآسیب شناسی اجتماعی199744
حسینی سیده 

فرزانه
10:00http://78.38.80.247/asib-shenasi-ejtemai_farzane-hoseini/

/10:00http://78.38.80.247/falsafe-elm-ravanshenasi_yaser-alizadeعلیزاده یاسرکارشناسی پیوستهفلسفه علم روانشناسی209723

219733
کاربرد کامپیوتر در 

روانشناسی
/11:00http://78.38.80.247/karbord-compiuter_zahra-rouhzadeروح زاده زهراکارشناسی پیوسته

/11:00http://78.38.80.247/tahlile-saze2-mazda-behniyaبهنیا مزداکارشناسی پیوسته2تحلیل سازه ها 224618

/11:00http://78.38.80.247/saze-folade-2-mojtaba-khorshidiخورشیدي مجتبیکارشناس پیوسته2سازه هاي فوالدي 234623

/http://78.38.80.247/memarikampioternazari 11:00موسی نظريکارشناسی-کارشناسی ناپیوستهمعماري کامپیوتر241425-1511

25
6826-6931-8115-

8714-8815
/11:00http://78.38.80.247/modiriatraftarsazmanipahlavanپریسا پهلوانکارشناسی ناپیوسته-کارشناسیمدیریت رفتار سازمانی

/11:00http://78.38.80.247/malieh-omomi-pasbanعباس پاسپانکارشناسیمالیه عمومی268141-8412

277538
کاربرد - کنترل اتوماتیک

نرم افزار رایانه اي در خودرو

کارشناسی - کارشناسی پیوسته

ناپیوسته

موسوي اجارستاقی 

سید سهیل
11:00http://78.38.80.247/kontrol-oto-karbord-narmafzar_soheil-mousavi/

/http://78.38.80.247/hoghoogh-binolmelal-khososi2-baghrei 12:00باقري سید رضاکارشناسی پیوسته و ناپیوسته2حقوق بین الملل خصوصی 288643-9652

کارشناسیکیفرشناسی291359
-رمضانی سراجی

یسع
12:00 http://78.38.80.247/kifarshenasi_ramezani/

کارشناسیمقدمه علم حقوق301300
-  نجار صادقی 

محمد
12:00http://78.38.80.247/moghadameh-elme-hooghogh-najarsadeghi/

314229
روشهاي تعمیر و نگهداري 

ساختمان
/12:00http://78.38.80.247/tamir-negahdari-sakhteman-mahmud-zareزارع  محمودکارشناسی ناپیوسته-کاردانی

1399/01/30برنامه زمانبندي کالس آنالین کلیه رشته ها و مقاطع روز شنبه مورخ 
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نام استاد مقطع نام درس کد درس ردیف
ساعت کالس 

انالین
لینک 

/12:00http://78.38.80.247/khandan-va-dark-matlab2_amir-marzbanمرزبان امیرکارشناسی پیوسته2خواندن و درک مطلب 325804

339747
روانشناسی کودکان با 

2نیازهاي ویژه 
/12:00http://78.38.80.247/ravan-shenasi-kodakan-ba-naz-vije2_farkhonde-neyestaniفرخنده- نیستانی کارشناسی پیوسته

/12:00http://78.38.80.247/ravanshenasi_vahid-noroziوحید نوروزيکارشناسی پیوستهروانشناسی345914

/12:00http://78.38.80.247/tamirnegahdari_miad-meskarمیعاد مسکارکاردانیتعمیر و نگهداري ساختمان353816

/13:00http://78.38.80.247/dastgahaye-sakhtemani_amir-sadraeامیر صدرائیکارشناسی پیوستهدستگاه هاي ساختمانی365630

/14:00http://78.38.80.247/eghtesad-kalan_mohammad-domehriمحمد دومهريکاردانی_کارشناسیاقتصاد کالن378244-8002

388245
بازار سرمایه و ابزار تامین 

مالی
/14:00http://78.38.80.247/bazar-sarmaye-abzartamin-mali_moein-shafeeمعین شفیعیکارشناسی پیوسته

/14:00http://78.38.80.247/bahayabi2_tooba-haghighatطوبی حقیقتکاردانی_کارشناسی2بهایابی 398254-8014

/14:00http://78.38.80.247/pishrafte2_milad-gholinezhadمیالد قلی نژادکارشناسی ناپیوسته_کارشناسی2پیشرفته 408229-8414

/14:00http://78.38.80.247/enghelabeslami-naziannajafiسعید نازیان نجفیکارشناسی-کاردانیانقالب اسالمی419107

کارشناسی1حقوق اساسی 421302
مهدي زاده محلی 

سید کاظم
14:00 http://78.38.80.247/hoghoogh-asasi1-mehdizadeh/

/http://78.38.80.247/hoghoogh-binolmelal-omomi3-ebrahimpor 14:00زهرا-ابراهیم پورکارشناسی3حقوق بین الملل عمومی 431317

کارشناسی1حقوق بین المللی عمومی 441301
نعمت زاده قرا 

محمد
14:00 http://78.38.80.247/hoghoogh-binolmelal-omomi1-nematzadeh/

/http://78.38.80.247/hoghoogh-madani5_ebrahimpour 14:00زهرا-ابراهیم پورکارشناسی پیوسته و ناپیوسته5حقوق مدنی 458668-1329-9624

/http://78.38.80.247/ghavaedeh-feghhe1-sharbatian 14:00محمود-شربتیانکارشناسی1قواعد فقه 461312

/14:00http://78.38.80.247/estatik-mojtaba-khorshidiخورشیدي مجتبیکارشناسی پیوستهاستاتیک474614

48
1434-17190-24101-

1250
شبکه هاي کامپیوتري

جبرانی - کارشناسی-کاردانی

ارشد
/14:00http://78.38.80.247/shabkehaikampioterifadaeeحمیدرضا فدائی

کارشناسی پیوستهروانشناسی دین499722
محمدي گرجی 

حسین
14:00http://78.38.80.247/ravanshenasi-din_hosein-mohamadi-gorji/

طرح مرمت و نگهداري503927-3020
کارشناسی -کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/14:00http://78.38.80.247/tarhmaremat-negahdari_nikobayanابوالفضل نیکوبیان

/14:00http://78.38.80.247/osol-sarparasti_fateme-rameshgarفاطمه رامشگرکاردانیاصول سرپرستی513228-3829-9009

مقررات ملی ساختمان524698
کارشناسی -کارشناسی پیوسته

کاردانی-ناپیوسته
/http://78.38.80.247/mogharate-meli-sakhteman-amirhossein-ranjbar 15:00امیرحسین-رنجبر

534656
ماشین آالت ساختمانی در 

راهسازي
کاردانی-کارشناسی پیوسته

- سبک روح 

ابولفضل
15:00 http://78.38.80.247/mashin-alate-sakhtemani-darrahsazi-abolfazl-sabokroh/

کارشناسی2اصول حسابداري548103-8803
علی اصغر محسن 

زاده
15:00 http://78.38.80.247/osool-hesabdari2-mohsenzadeh/

/http://78.38.80.247/hoghoogh-madani1_bagheri 15:00باقري سید رضاکارشناسی1حقوق مدنی 551307

کارشناسیمبانی مدیریت565308
خدابخشی صاحبی 

محمد علی
15:00 http://78.38.80.247/mabani-modireat-khodabakhshi/

57
2801و 1401و2801و 4606   

1401و 4606و 6506و 5702و
/16:00http://78.38.80.247/fizik-1morteza-darvariمرتضی درواريکارشناسی-کاردانی1فیزیک

/http://78.38.80.247/jorm-shenasi-ezadi 16:00ایزدي محمدکارشناسیجرم شناسی581345-9650

/http://78.38.80.247/hoghoogh-atatbighi-ranjbar 16:00رنجبر زهرهکارشناسیحقوق تطبیقی591354

/http://78.38.80.247/moton-feghe1-choopani 16:00حبیب اله-چوپانیکارشناسی1متون فقه 601346

/16:00http://78.38.80.247/sistemetelatmodiriathasangejatمرتضی حسن نژادکارشناسیسیستم اطالعات مدیریت612835-8831-8931

دینامیک627511
کارشناسی - کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/16:00http://78.38.80.247/dinamik_ali-nikjouنیکجو علی

/16:00http://78.38.80.247/ravanshenasi-tahavoli2_vahid-norouziوحید-نوروزيکارشناسی پیوسته2روانشناسی تحولی 639719

/16:00http://78.38.80.247/form-faza_marzie-vataniمرضیه وطنیکارشناسی پیوستهفرم و فضا643900
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نام استاد مقطع نام درس کد درس ردیف
ساعت کالس 

انالین
لینک 

/17:00http://78.38.80.247/hoghogh-tejarat_reza-bagheriرضا باقريکارشناسی پیوستهحقوق تجارت658248

/17:00http://78.38.80.247/hesabresi2_mohsen-faghi محسن فقیهکارشناسی ناپیوسته_کارشناسی2حسابرسی 668231-8409

678417
سرمایه گذاري در بورس 

اوراق بهادار
/17:00http://78.38.80.247/sarmayegozari-dar-borse-oraghebahadar_moien-shafeeمعین شفیعیکارشناسی ناپیوسته

2ترمودینامیک 687522
کارشناسی - کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/17:00http://78.38.80.247/termodinamik2_alireza-majidianمجیدیان علیرضا

کارشناسی پیوستهروسازي راه694633
- سبک روح 

ابولفضل
17:00 http://78.38.80.247/rosazi-abolfazl-sabokroh/

/http://78.38.80.247/hidrolik-va-azmayeshgah-amin-nuri 17:00نوري امینکارشناسیهیدرولیک وآزمایشگاه704630

/17:00http://78.38.80.247/osolfanavarietelatfadaeeحمیدرضا فدائیکارشناسیاصول فناوري اطالعات7114105-29101

/17:00http://78.38.80.247/hoshmasnoeenazariموسی نظريکارشناسی ناپیوسته-کارشناسیهوش مصنوعی721513-1437

1مالی 738249-8030-8401
کارشناسی _کارشناسی

کاردانی_ناپیوسته
/18:00http://78.38.80.247/mali1_morteza-hasannejadمرتضی حسن نژاد

/http://78.38.80.247/osol-feghhe1-choopani 18:00حبیب اله-چوپانیکارشناسی1اصول فقه 741305

/http://78.38.80.247/aeen-dadrasi-kifari1-mirzaei 18:00میرزایی بهرامعلیکارشناسی1آیین دادرسی کیفري 751340

/http://78.38.80.247/moton-feghe3-yazdani 18:00یزدانی معینکارشناسی پیوسته و ناپیوسته3متون فقه 768641-1348-9628

زبان تخصصی777526
کارشناسی - کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/18:30http://78.38.80.247/zaban-takhasosi_alireza-majidianمجیدیان علیرضا
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