
استاد-ناممقطعدرس_نامدرس_كدردیف
شروع _ساعت

كالس آنالین
لینک

/800http://78.38.80.247/naghshehkeshi-1-sanatiاتنا قادریکارشناسینقشه کشی صنعتی12823-7510

2
3012-3517-3808-

5622
تنظیم شرایط محیطی

-کارشناسی پیوسته

کاردانی-کارشناسی ناپیوسته
-800http://78.38.80.247/tanzim-sharayet-mohiti_anamانعام رضائی 

rezaee/

3
2408-2610-2078-

2072-2702
مدارهای منطقی

-کارشناسی ناپیوسته

کاردانی-کارشناسی
-800http://78.38.80.247/madar-manteghi-jalase2_fatemeحسینی فاطمه

hosseini/

/http://78.38.80.247/harakat-eslahi-rasoli-2 800رسولی جویباری سیدحسنکارشناسیحرکات اصالحی45319

52451
مقدمه ای بر مهندسی 

پزشکی
-800http://78.38.80.247/moghadame-bar-mohandesiسیدعلی-زنده بادکارشناسی

pezeshki-jalase2_ali-zendebad/

62851
برنامه ریزی نگهداری و 

تعمیرات
/http://78.38.80.247/barnamehrizi-negahdari-2-shetaban 800سمر شتابانکارشناسی

75824
زبانشناسی مقابله ای و 

تحلیل خطاها
-800http://78.38.80.247/zaban-shenasi-moqabeleiمحمدباقر-شعبان پورکارشناسی

j2_mohamadbaqer-shabanpour/

/800http://78.38.80.247/rizpardazandeh-2-nozariعباس نوذریکارشناسیریز پردازنده81430

1حسابداری پیشرفته 98224-8407
کارشناسی _کارشناسی

ناپیوسته
/800http://78.38.80.247/pishrafte1_maghamiعلیرضا مقامی

108107-8807
کاربرد کامپیوتر در 

مدیریت
-800http://78.38.80.247/karbordcumpoterdarmodiriat-2کاربرد در مدیریتکارشناسی

faghihnasiri/

سیستم عامل111253-1427-1917
جبرانی -کارشناسی -کاردانی

ارشد
/http://78.38.80.247/sistemamel-2-nazari 800موسی نظری

-800http://78.38.80.247/osole-mohandesi-sadمیثم سعادتیناپیوسته-کارشناسی پیوستهاصول مهندسی سد124649

meisam_saadati/

/800http://78.38.80.247/perespektiv_nima-kazemiنیما کاظمی کارشناسی ناپیوسته-کاردانیپرسپکتیو1333-3838

145212
روانشناسی کودکان 

استثنائی
-http://78.38.80.247/ravanshenasi-koodakan 08:30نعمتی معصومهارشد

estesnaei_nemati/

http://78.38.80.247/hidrolozhi-aliarab 900علی عربکارشناسیهیدرولوژی154256

163518
تاسیسات الکتریکی نور 

و صدا
-1000http://78.38.80.247/tasisat-elekteriki-noroseda_yaserیاسر طغانی کارشناسی پیوسته

toghani/

-1000http://78.38.80.247/tarikh-khat-iran-jahan_azarmآزرم مرکزیکارشناسی پیوستهتاریخ خط ایران و جهان173419

markazi/

-1000http://78.38.80.247/daramadi-barمحمدباقر-شعبان پورکارشناسی1درآمدی بر ادبیات 185823

adabiat1_mohamadbaqer-shabnpur/

/1000http://78.38.80.247/mostanadsazi2_abbas-ferdosiعباس فردوسیکارشناسی پیوسته2مستندسازی195959

/http://78.38.80.247/tahghighat-mahali_meysamsaadati 1000میثم سعادتیناپیوسته-کارشناسی پیوستهتحقیقات محلی204246

/1100http://78.38.80.247/anatomi_leilaa-ramezaniرمضانی لیالکارشناسیآناتومی212441

-1100http://78.38.80.247/ravesh-tahghigh-jalase2_aliسیدعلی-زنده بادکارشناسیروش تحقیق2229109

zendebad/

/1100http://78.38.80.247/miane1_gholamiسحر غالمیکاردانی_کارشناسی1حسابداری میانه 238270-8033

24
2820-8118-8818-

8918-1636
/1100http://78.38.80.247/tahghighdaramaliat1-2-shetabanسمر شتابانکارشناسی1تحقیق در عملیات

254645
مهندسی اب و فضالب و 

پروژه
-1100http://78.38.80.247/mohandesi-ab-fazelab-porozheعلی عربکارشناسی

ali_arab/

/1100http://78.38.80.247/ravesh-tahghigh_faghiehمریم فقیه نصیریکارشناسیروش تحقیق268267

27
1251-1402-2404-

2809-4602-5003-
/1100http://78.38.80.247/barnamehnevisi-raianehi-2-nazariموسی نظریکارشناسی- کاردانیبرنامه نویسی رایانه ای

28
84و7603و6503و4605

8807و8906و8908و05
/1100http://78.38.80.247/amar-shafieeنیلوفر شفیعیکارشناسی-کاردانیآمار و کاربرد

-1100http://78.38.80.247/mekanik-sayalat2-j2_mohammadنیما فر محمد کارشناسی ناپیوسته- کارشناسی پیوسته2مکانیک سیاالت 297523

nimafar/

/1200http://78.38.80.247/andish1-saeed-naziannajafiسعید نازیان نجفیکارشناسی-کاردانی1اندیشه اسالمی 106و30100

اندازه گیری الکترونیکی312428-24522
-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی
-1200http://78.38.80.247/andazeghiri-electronikiحسینی فاطمه

jalase2_fateme-hosseini/

323010
روشهای طراحی و تولید 

صنعتی
-1200http://78.38.80.247/raveshhaye-tarahi-tolidسمیرا بابائی کارشناسی ناپیوسته

sanati_samira-babaee/

-1200http://78.38.80.247/ava-shenasi-j2_mohammadbaqerمحمدباقر-شعبان پورکارشناسیآوا شناسی335807

shabanpour/

/1200http://78.38.80.247/osol-filmnamenevisi_abbas-ferdosiعباس فردوسیکارشناسی پیوستهاصول فیلمنامه نویسی345930

2مقاومت مصالح 357516
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
-1200http://78.38.80.247/moqavemat-masaleh2-j2_atenaآتنا-قادری

qaderi/

تاسیسات مکانیکی363013-3519-5624
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/1200http://78.38.80.247/tasisat-mekaniki_milad-gholamiمیالد غالمی

-1300http://78.38.80.247/koliat-hoghogh-shahrvandiسعید نازیان نجفیکارشناسی-کاردانیکلیات حقوق شهروندی379100

naziannajafi/

/1300http://78.38.80.247/osol-hesabdri1_javad-salimiمحمدجواد سلیمیکارشناسی1اصول حسابداری 388200

استاد-ناممقطعدرس_نامدرس_کدردیف
شروع _ساعت

کالس آنالین
لینک

/1400http://78.38.80.247/shabihsazi-behniaبردیا بهنیاکارشناسیشبیه سازی392832-1514

1399/02/03برنامه زمانبندی  كالسهای آنالین كلیه رشته ها و مقاطع روز چهارشنبه  مورخ 



404218
مکانیک خاک و 

مهندسی پی
/1400http://78.38.80.247/mekanik-khak-hossein-motaghediحسین معتقدیناپیوسته-کارشناسی پیوسته

/http://78.38.80.247/hoghoogh-madani7_hosseinzade-2 1400حسین زاده ابراهیمکارشناسی پیوسته و ناپیوسته7حقوق مدنی 411331-9637-8666

422444
استاتیک و مقاومت 

مصالح در مهندسی 
-1400http://78.38.80.247/statik-moghavemat-masalehرمضانی لیالکارشناسی

jalase2_leila-ramezani/

/1400http://78.38.80.247/tarahi-fani_sina-saei2سینا ساعی کاردانی-کارشناسی پیوستهطراحی فنی433538-3825

/1400http://78.38.80.247/tafsirmozuii-ghoran-sadatiسیده فاطمه ساداتیکارشناسی-کاردانیتفسیر موضوعی قرآن449109

458256
کنترل داخلی و نظام 

راهبردی
/1400http://78.38.80.247/controldakheli_alireza-mirshahiعلیرضا میرشاهیکارشناسی

467539
طراحی سیستم های 

1تهویه مطبوع

- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
-1400http://78.38.80.247/tarahi-sistemhaye-tahvie-matbuآتنا-قادری

j2_atena-qaderi/

برنامه ریزی و توسعه478236-8423
کارشناسی _کارشناسی

ناپیوسته
/1400http://78.38.80.247/barnmerizi-tose_rastegarمجید رستگار

/1400http://78.38.80.247/madar-manteghi-2-nazariموسی نظریکارشناسی- کاردانیمدار منطقی481421-1223

498853-8954
-روابط کار در سازمان

کارآفرینی
-http://78.38.80.247/ravabetkardarsazman-2 :1500اسفندیار نظریکارشناسی

esfandiarnazari/

-http://78.38.80.247/moton-hoghoghi2-seyed-reza 1500باقری سید رضاکارشناسی2متون حقوقی 501351-9645

bagheri-2/

-1500http://78.38.80.247/dinamik-mashin_bahereباهره کردرستمیکارشناسی پیوستهدینامیک ماشین517531

kordrostami/

524663
سازه های بنایی در برابر 

زلزله
-http://78.38.80.247/sazehaye-banaee-darbarabare 1500حسین نعمتیانکارشناسی

zelzele-hosein_nematiyan/

/1500http://78.38.80.247/osol-kargardani_abbas-ferdosiعباس فردوسیکارشناسی پیوستهاصول کارگردانی535931

/1500http://78.38.80.247/osol-kargardani_abbas-ferdosiعباس فردوسیکارشناسی پیوستهاصول کارگردانی545931

552413-2205-29111
سیستم های کنترل 

خطی

-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی
/1500http://78.38.80.247/control-khati-jalase2_hasan-nozariعباسی نوذری حسن

/1500http://78.38.80.247/bahayabi-1_faribaasadiفریبا اسدیکاردانی_کارشناسی1بهایابی 568253-8013

/1500http://78.38.80.247/rahsazi-mohammad_badeleمحمد مومنی بادلهناپیوسته-کارشناسی پیوستهراهسازی574632

585209
روانشناسی اجتماعی 

پیشرفته
-http://78.38.80.247/ravanshenasi-ejtemaei 1500ماندانا-محمود جانلوارشد

pishrafte_mahmoudjanlo_session2/

597314
اصول مذاکرات، مکاتبات 

و قراردادهای تجاری
-1500http://78.38.80.247/osoole-mozakerat-ghardadhayeمخلصی مجیدارشد

tejari_mokhlesi_session2/

/1600http://78.38.80.247/electronik2_hadi-dehbovidدهبوید هادیکارشناسی2الکترونیک 602070-20700-2082

617722
طراحی سیستم های 

تهویه مطبوع با پروژه

- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
-1600http://78.38.80.247/tarahi-sitemhaye-tahvie-matbu-baآتنا-قادری

proje_atena-qaderi/

مالیه عمومی628268-8412
کارشناسی _کارشناسی

ناپیوسته
/1600http://78.38.80.247/malie1-omomi_rastegarمجید رستگار

638827-8134
سازمانهای -پول و ارز

پولی و مالی
/1600http://78.38.80.247/sazman-polivmali-eghbalمحمدرضا اقبالکارشناسی

/1700http://78.38.80.247/ahkam-kasb-kar-2-nazariاسفندیار نظریکارشناسیاحکام کسب و کار648845

657312
بازاریابی صنعتی و 

خدمات
-1700http://78.38.80.247/bazaryabi-sanatiبهنیا بردیاارشد

khadamat_behnia_session2/

پایگاه داده661209-1440-1528
-کارشناسی -کاردانی

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/paigahdadeh-2-delkhah 1700ضیاء دلخواه

-1700http://78.38.80.247/microprossesor-jalase2_mehdiغالمیان مهدیکارشناسی1میکروپروسسور 672455

gholamian/

683950-8243
-مبانی اصول علم اقتصاد

اقتصاد خرد
-1700http://78.38.80.247/eghtesad-khord-mabaniمجید رستگار کارشناسی پیوسته

elmoeghtesad_majid-rastegar/

-1700http://78.38.80.247/mohandesi-tarabariمحمد مومنی بادلهکارشناسیمهندسی ترابری694655

mohamad_momeni/

/1700http://78.38.80.247/raftarsazmni_salimiمحمدجواد سلیمیکارشناسیرفتار سازمانی708246

/1700http://78.38.80.247/tanzimkhanevadeh-hosein-emadiسید حسین عمادیکارشناسی-کاردانیدانش و خانواده7199105

726934-8933
تصمیم گیری و تعیین 

خط مش

کارشناسی - کاشناسی

ناپیوسته
-1700http://78.38.80.247/tasmimgirivtaeen-khatmash2میالد غالمی

gholami/

/1800http://78.38.80.247/arzeshdefaemighadas-abdiعلی عبدیکارشناسی-کاردانیارزش دفاع مقدس739010

/http://78.38.80.247/hoghoogh-malie-omomi-domehri-2 1800دومهری محمدکارشناسیحقوق مالیه عمومی741303


