
لینکساعت کالس آنالیننام استادمقطعنام درسکد درسردیف

شیوه ارائه11222-1466-1507
-کارشناسی ناپیوسته

کاردانی-کارشناسی
/8http://78.38.80.247/shiveh-eraeh-samirakantariسمیرا کالنتری

/http://78.38.80.247/moghavemate-masaleh1-poordad 8پورداد شعبانعلیکارشناسی پیوسته1مقاومت مصالح24616

/http://78.38.80.247/teknolozhi-beton-chamandiyan-alireza 8چمندیان علیرضاکارشناسی پیوستهتکنولوژی بتن34611

اصول مدیریت ساخت44638
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

سالمت پور 

سیاوش
8 http://78.38.80.247/osolemodiriyat-sakht-seiavash-salamatpoor/

/8http://78.38.80.247/adabiat-masoume-ghorbaniمعصومه قربانیکارشناسی-کاردانیادبیات فارسی5101

/8http://78.38.80.247/fizikmekanik-ghorbanzadeندا قربانزاده بادلیکارشناسی-کاردانیفیزیک مکانیک4805و4803و63804

/8http://78.38.80.247/tarjome-motoun-sade_farzaneh-sabokrouhفرزانه-سبک روحکارشناسیترجمه متون ساده75820

89717
روانشناسی از دیدگاه 

اندیشمندان مسلمان
/8http://78.38.80.247/ravanshenasi-az-didgah-andishmandan_yaser-alizadeعلیزاده یاسرکارشناسی

/8http://78.38.80.247/ravanshenasi-sanati-sazman_farkhonde-neyestaniفرخنده- نیستانی کارشناسیسازمان- روانشناسی صنعتی 99745

109706
مباحث اساسی در 

2روانشناسی
/8http://78.38.80.247/mabahes-asasi-dar-ravanshenasi2_naser-montazerناصر-منتظرکارشناسی

علم مواد117519
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/elmmavad-kasebkar 8رکسانا-کاسب کار

1مبانی مهندسی برق 127533
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/8http://78.38.80.247/mabani-mohandesi-barq_fatemeh-hosseiniحسینی فاطمه

کارشناسیحقوق بشر در اسالم131323
-اخوان رستمی

بتول
9/30 http://78.38.80.247/hoghoogh-bashar-dar-slam-akhavan-1/

1399/01/31برنامه زمانبندی کالس آنالین کلیه رشته ها و مقاطع روز یکشنبه مورخ 



مهندسی نرم افزار141509-1439
-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی
/http://78.38.80.247/mohandsinaramafzar-kalantari 10سمیرا کالنتری

اصول مهندسی پل154668
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/osole-mohandesi-pol-jamali-milad 10جمالی سید میالد

زبان تخصصی164639
-کارشناسی پیوسته 

کاردانی-ناپیوسته

سالمت پور 

سیاوش
10 http://78.38.80.247/zaban-takhasosi-seiavash-salamatpoor/

/10http://78.38.80.247/zaban-takhasosi1_karim-imaniکریم ایمانیکاردانی_کارشناسی1زبان تخصصی 178271-8019

/10http://78.38.80.247/bayan-shafahi-dastan1_farzaneh-sabokrouhفرزانه-سبک روحکارشناسی1بیان شفاهی داستان 185822

/10http://78.38.80.247/ashnai-ba-falsafe-eslami_yaser-alizadeعلیزاده یاسرکارشناسیآشنایی با فلسفه اسالمی199715

/10http://78.38.80.247/ravanshenasi-shakhsiat_nasim-farajiنسیم- فرجی کارشناسیروانشناسی شخصیت209720

/10http://78.38.80.247/koliat-ravanpezeshki_mohsen-fazlaliمحسن-فضل علیکارشناسیکلیات روانپزشکی219756

ریاضی مهندسی227520
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

هاشمی سید 

حبیب اله
10http://78.38.80.247/riazi-mohandesi_habib-hashemi-kachapi/

/http://78.38.80.247/dinamik-poordad-shabanali 11پورداد شعبانعلیکارشناسی پیوستهدینامیک234615

/11http://78.38.80.247/mohandesi-sistemha-amir-sadraeeصدرائی سید امیرکارشناسی پیوستهمهندسی سیستمها244642

/11http://78.38.80.247/mabani-jameshenasi_morteza-keramatiمرتضی کرامتیکارشناسیمبانی جامعه شناسی258237

/11http://78.38.80.247/shimiali-ebrahimiثریا ابراهیمیکارشناسی-کاردانیشیمی آلی265707

کارشناسی پیوستهزمین شناسی مهندسی274625
سالمت پور 

سیاوش
12 http://78.38.80.247/zaminshenasi-mohandesi-siavash-salamatpoor/



/http://78.38.80.247/rahsazi-mohammad-nazari 12محمد-نظریکارشناسی پیوستهراهسازی284632

/12http://78.38.80.247/maliati2_javad-seifiجواد سیفی پهنابیکاردانی_کارشناسی2مالیاتی 298263-8028

/12http://78.38.80.247/zaban-takhasosi2_karim-imaniکریم ایمانیکاردانی_کارشناسی2زبان تخصصی 308216-8402

2حقوق اساسی318605-1313
کارشناسی پیوسته و 

ناپیوسته
/http://78.38.80.247/hoghoogh-asasi2-safakha-1 12مرضیه-صفرخواه

/12http://78.38.80.247/goft-va-shonoud2_elahe-qafouriالهه-غفوری زیدیکارشناسی2گفت و شنود 325806

کارشناسیاحساس و ادراک339711
-یوسفی جویباری

فهیمه
12http://78.38.80.247/ehsas-va-edrak_fahime-yousefi/

/12http://78.38.80.247/ravanshenasi-shenakhti_naser-montazerناصر-منتظرکارشناسیروانشناسی شناختی349721

/12http://78.38.80.247/ravesh-tahqiq_mananeh-moafiمنانه-معافیکارشناسی(کمی و کیفی)روش تحقیق359718

اقتصاد مهندسی364644
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/13http://78.38.80.247/eghtesade-mohandesi-amir-sadraeeصدرائی سید امیر

37
و4602و 2401و2807و 1410  

6502و 4602
/13http://78.38.80.247/moadelatdifransiel-esmaeel-esmailiاسماعیل اسماعیلیکارشناسی-کاردانیمعادالت دیفرانسیل

/13http://78.38.80.247/taghzie-varzeshi-v-kontorol-vazn-asadiاسدی مهدیهکارشناسیتغذیه ورزشی و کنترل وزن385326

/http://78.38.80.247/moghavemate-masaleh2-poordad 14پورداد شعبانعلیکارشناسی پیوسته2مقاومت مصالح 394665

طراحی معماری و شهرسازی404613
-کارشناسی پیوسته

کاردانی-ناپیوسته
/http://78.38.80.247/tarahi-memari-shahrsazi-maziyar-moslemi 14مسلمی مازیار

/http://78.38.80.247/banahaye-abi-amin-nori 14نوری امینکارشناسی پیوستهبناهای آبی414646



428252
نرم افزار کاربردی در 

حسابداری
/14http://78.38.80.247/naramafzar-karbordidar-hesabdri_reza-rahimianرضا رحیمیانکارشناسی

/14http://78.38.80.247/osol-hesabresi1_javad-seifiجواد سیفی پهنابیکاردانی_کارشناسی1اصول حسابرسی 438257-8016

/14http://78.38.80.247/hesabdri-maliati_ali-mahmodiعلی محمودیکارشناسیحسابداری مالیاتی448235

/14http://78.38.80.247/mabahes-jari_karim-imaniکریم ایمانیکارشناسی ناپیوستهمباحث جاری در حسابداری458234-8420

کارشناسی-کاردانی2اندیشه 46106
سید رمضان 

دریایی
14http://78.38.80.247/andisheh-2-daryaii/

/http://78.38.80.247/hoghoogh-asasi3-safakha-1 14مرضیه-صفرخواهکارشناسی3حقوق اساسی 471314

/14http://78.38.80.247/ravan-sanj-_mananeh-moafiمنانه-معافیکارشناسیروان سنجی489726

/14http://78.38.80.247/ravanshenasi-ejtemai-karbordi_morteza-keramatiکرامتی مرتضیکارشناسیروانشناسی اجتماعی کاربردی499743

کارشناسیروانشناسی تربیتی509728
-یوسفی جویباری

فهیمه
14http://78.38.80.247/ravanshenasi-tarbiati_fahimeh-yousefi/

برق تاسیسات517710
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/14http://78.38.80.247/barq-tasisat_fatemeh-hosseiniحسینی فاطمه

روشهای اجرایی ساختمان524667
-کارشناسی پیوسته 

کاردانی-ناپیوسته
/http://78.38.80.247/raveshhaye-ajzaye-sakhteman-mohsen-salami 15سالمی محسن

/15http://78.38.80.247/riazitakmili-mozhgan-saberifarمژگان صابری فرکارشناسی-کاردانیریاضی تکمیلی539014

/16http://78.38.80.247/hesabresi-hasnjadمرتضی حسن نژادکارشناسیحسابرسی548826-8126

/16http://78.38.80.247/omormali-beynolmelali_ali-mahmoodiعلی محمودیکارشناسی ناپیوستهامور مالی بین المللی558422



متره و براورد و پروژه564670
کارشناسی -کاردانی

پیوسته
/http://78.38.80.247/metre-baravord-porozhe-mohsen-salami 17سالمی محسن

کارشناسی پیوستهاصول مهندسی تونل574652
قلی نژاد پاجی 

آرمان
17 http://78.38.80.247/osole-mohandesi-tonel-arman-gholinezhad/

مکانیک سیاالت584629
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/mekanik-sayalat-amin-noori 17نوری امین

/17http://78.38.80.247/mali2_reza-rahimianرضا رحیمیانکارشناسی2مالی 598250

608421
سیستم های اطالعاتی 

حسابداری
/18http://78.38.80.247/sistemhaye-etelaati-hesabdri_alireza-mirshahiعلیرضا میرشاهیکارشناسی ناپیوسته

/10http://78.38.80.247/shenakhthonar-moasereslami_azarm-markaziآزرم مرکزیکارشناسی ناپیوستهشناخت هنر معاصر اسالمی617403

/10http://78.38.80.247/osol-fonon-mozakere_mahbobe-moghimnejadمحبوبه مقیم نژادکارشناسی ناپیوستهاصول و فنون مذاکره627429

/10http://78.38.80.247/moghararat-memari-dakheli_tara-radiتارا رادیکارشناسی پیوستهمقررات معماری داخلی633910

/10http://78.38.80.247/namayesh-dar-asi2_alireza-ghanbariعلیرضا قنبریکارشناسی پیوسته2نمایش در آسیا 645426

/12http://78.38.80.247/ashnaeiba-noghosh_azarm-markaziآزرم مرکزیکارشناسی ناپیوستهآشنایی با نقوش سنتی657406

663436
رنگ و ترکیب بندی 

درهنرهای تصویر
/12http://78.38.80.247/rang-tarkibbandidarhonarhaye-tasvir_mahbobe-moghimnejadمحبوبه مقیم نژادکارشناسی پیوسته

معماری جهان675619-3813
-کارشناسی پیوسته

کاردانی
/12http://78.38.80.247/memari-jahan_tara-radiتارا رادی

/12http://78.38.80.247/tarahi-paye1_zahra-mosaviسیده زهرا موسویکارشناسی پیوسته1طراحی پایه683935

/12http://78.38.80.247/osol-mabani-ertebatat_alireza-ghanbariعلیرضا قنبریکارشناسی پیوستهاصول و مبانی ارتباطات695401-5911



چاپ ماشینی703210-3429-7414

-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی -کاردانی

پیوسته

/12http://78.38.80.247/chap-mashini_kamran-silakhoriکامران سیالخوری

2حقوق بین الملل عمومی 711316-8650
کارشناسی پیوسته و 

ناپیوسته
/http://78.38.80.247/hoghoogh-binolmelal-omomi2-ebrahimpor-1 12زهرا-ابراهیم پور

کاربرد نرم افزارهای ترسیمی7230-3001-3648-3815

-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی -کاردانی

پیوسته

/14http://78.38.80.247/karbord-narmafzar-tarsimi_ahad-nabatiاحد نباتی

/14http://78.38.80.247/mabani-falsafe_mahbobe-moghimnejadمحبوبه مقیم نژادکارشناسی پیوستهمبانی فلسفه735428

745905
آشنایی با ادبیات معاصرایران 

و جهان
/14http://78.38.80.247/ashnayba-adabiat-moaser-iranojahan_sima-jahaniسیما جهانیکارشناسی پیوسته

مدیریت و تشکیالت کارگاهی753009-3524-3913
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

سیاوش سالمت 

پور
14http://78.38.80.247/modiriat-tashkilat-kaegahi_siavash-salamatpur/

آشنایی با معماری معاصر763005-3515
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/14http://78.38.80.247/ashnaei-ba-memari-moaser_neda-samimitehraniندا صمیمی تهرانی

2ساختمان773006-3527-3625-5628
-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته
/14http://78.38.80.247/sakhteman2_amir-mansuriامیرمنصوری

787427
مدیریت و مراکز سازمانهای 

هنری
کارشناسی ناپیوسته

حمیدرضا حسن 

شیری
14http://78.38.80.247/modiriat-marakrz-sazmanhaye-honari_hasanshiri/

/14http://78.38.80.247/safhearayi2_maede-mohammadpurمائده محمدپورکارشناسی پیوسته2صفحه آرائی793424

/http://78.38.80.247/hoghoogh-jazaye-omomi1-yazdani-1 14یزدانی معینکارشناسی1حقوق جزای عمومی 801313

817421
تصویرسازی مطبوعاتی و 

تبلیغاتی
/16http://78.38.80.247/tasvirsazi-matboati-tablighati_azarm-markaziآزرم مرکزیکارشناسی ناپیوسته

/16http://78.38.80.247/honae-dar-donyaye-kodakan_mahbobe-moghimnejadمحبوبه مقیم نژادکارشناسی پیوستههنردر دنیای کودکان823453

/16http://78.38.80.247/tasvirsazi2_maede-mohammadpurمائده محمدپورکارشناسی پیوسته2تصویرسازی833426



/http://78.38.80.247/hoghoogh-tejarat1-zarea 16زارع حامدکارشناسی1حقوق تجارت 841306

/http://78.38.80.247/hoghoogh-madani3_gholam-dokht-1 16غالم دخت قاسمکارشناسی و کاردانی3حقوق مدنی 851327-7914

865405
آشنایی با تاریخ ادبیات کهن 

معاصرجهان
/17http://78.38.80.247/ashnayba-tarikh-adabiat-kohan-moaser-jahan_sima-jahaniسیما جهانیکارشناسی پیوسته

/http://78.38.80.247/hoghoogh-malekiat-fekri_kako_1 18علی-کاکوجویباریکارشناسیحقوق مالکیت فکری871362

/8http://78.38.80.247/ronegari-asar-mashahir_azarm-markaziآزرم مرکزیکارشناسی ناپیوستهرونگاری آثار مشاهیر887409

/8http://78.38.80.247/ashnaei-ba-honarha_mahbobe-moghimnejadمحبوبه مقیم نژادکارشناسی پیوستهآشنایی با هنرها893431

/8http://78.38.80.247/ravanshenasi-khalaghiat_tara-radiتارا رادیکارشناسی پیوستهروانشناسی خالقیت903947

913002-3911
-انسان طبیعت طراحی

معماری

-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/8http://78.38.80.247/ensan-tabiat-memari_zahra-mosviسیده زهرا موسوی

کارشناسی پیوستهاصول فیلمبرداری925932
نوراله 

طورسوادکوهی
8http://78.38.80.247/osol-filmbardari_norollah-torsavadkohi/

932838-3938-8122-8822
-بازاریابی و بازارسنجی

بازاریابی مدیریت بازار
/8http://78.38.80.247/bazaryabi-bazarsanji_rahele-norifarراحله نوری فرکارشناسی پیوسته

942838-3938-8122-8822
-بازاریابی و بازارسنجی

بازاریابی مدیریت بازار
/8http://78.38.80.247/bazaryabi-bazarsanji_rahele-norifarراحله نوری فرکارشناسی پیوسته


