
استاد_ناممقطعدرس_نامدرس_كدرديف 

ساعت 

شروع 

كالس 

لينک

علم مواد17519
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/8http://78.38.80.247/elm-mavad-j2_roksana-kaseb-karرکسانا-کاسب کار

1مبانی مهندسی برق 27533
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/8http://78.38.80.247/mabani-barq-j2_fateme-hoseiniحسینی فاطمه

اصول مديريت ساخت34638
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/modiriyate-sakht-salamatpour 8سالمت پور سیاوش

/8http://78.38.80.247/teknolozhi_beton_alireza_chamandiyanچمنديان علیرضاکارشناسی پیوستهتکنولوژي بتن44611

/8http://78.38.80.247/moghavemat_masaleh1_shabanali_purdadپورداد شعبانعلیکارشناسی پیوسته1مقاومت مصالح54616

/8http://78.38.80.247/riaziat-mohandesi-jalase3_hossein-rashmanloحسین رشمانلوکاردانی وکارشناسیرياضیات مهندسی2407و62222

/8http://78.38.80.247/adabiat-masoume-ghorbani3معصومه قربانیکاردانی وکارشناسیادبیات  فارسی7101

8
480و4803و3804

5
/8http://78.38.80.247/fizikmekanik-ghorbanzade3ندا قربانزاده بادلیکاردانی وکارشناسیفیزيک مکانیک

9
1222-1466-

1507
شیوه ارائه

-کارشناسی ناپیوسته

کاردانی-کارشناسی
/http://78.38.80.247/shiveh-eraeh-3-kalantari 8سمیرا کالنتري

109717
روانشناسی از ديدگاه 

انديشمندان مسلمان
/8http://78.38.80.247/ravanshenasi-az-didgah_yaser-alizadeعلیزاده ياسرکارشناسی پیوسته

/8http://78.38.80.247/ravan-shenasi-sanati-sazman-j2_farkhonde-neyestaniفرخنده- نیستانی کارشناسی پیوستهسازمان- روانشناسی صنعتی 119745

/8http://78.38.80.247/mabahes-asasi-dar-ravanshenasi2-j3_naser-montazerناصر-منتظرکارشناسی پیوسته2مباحث اساسی در روانشناسی129706

رياضی مهندسی132222-2407
-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی
/8http://78.38.80.247/riaziat-mohandesi-jalase3_hossein-rashmanloرشمانلو حمیدآبادي حسین

/http://78.38.80.247/ronegari-asar-mashahir_azarm-markazi3 8آزرم مرکزيکارشناسی ناپیوستهرونگاري آثار مشاهیر147409

/http://78.38.80.247/ashnaeiba-honarha-mahbobe_moghimnejad 8محبوبه مقیم نژادکارشناسی پیوستهآشنايی با هنرها153431

/http://78.38.80.247/ravanshenasi-khalaghiat_tara-radi3 8تارا رادي کارشناسی پیوستهروانشناسی خالقیت163947

معماري-انسان طبیعت طراحی173002-3911
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/ensan-tabiat-memari_zahra-mosvi3 8سیده زهرا موسوي

/8http://78.38.80.247/osol-filmbardari_norollah-torsavadkohi3نوراله طورسوادکوهیکارشناسی پیوستهاصول فیلمبرداري185932

19
2838-3938-

8122-8822

بازاريابی -بازاريابی و بازارسنجی

مديريت بازار
/8http://78.38.80.247/bazaryabi-bazarsanji_rahele-norifar3راحله نوري فرکارشناسی پیوسته

/9http://78.38.80.247/tarjome-motoun-sade-j3_farzaneh-sabokrouhفرزانه-سبک روحکارشناسیترجمه متون ساده205820

/http://78.38.80.247/hoghoogh-bashar-dar-slam-akhavan-3 9/30بتول-اخوان رستمیکارشناسیحقوق بشر در اسالم211323

رياضی مهندسی227520
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/10http://78.38.80.247/riazi-mohandesi-j3_habib-hashemi-kachapiهاشمی سید حبیب اله

اصول مهندسی پل234668
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/osole-mohandesi-pol_jamali 10جمالی سید میالد

زبان تخصصی244639
-کارشناسی پیوسته 

کاردانی-ناپیوسته
/10http://78.38.80.247/zaban-takhasosi_salamatpurسالمت پور سیاوش

مهندسی نرم افزار251509-1439
-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی
/http://78.38.80.247/mohandesi-narmafzar-3-kalantari 10سمیرا کالنتري

1399/02/14برنامه زمانبندی  كالسهای آنالين كليه رشته ها و مقاطع روز يکشنبه  مورخ 



استاد_ناممقطعدرس_نامدرس_كدرديف 

ساعت 

شروع 

كالس 

لينک

/10http://78.38.80.247/ravanshenasi-yadgiri_naser-montazerناصر-منتظرکارشناسیروانشناسی يادگیري269727

/10http://78.38.80.247/ashnai-ba-falsafe-eslami-j3_yaser-alizadeعلیزاده ياسرکارشناسیآشنايی با فلسفه اسالمی279715

/10http://78.38.80.247/ravanshenasi-shakhsiat-j3_nasim-farajiنسیم- فرجی کارشناسیروانشناسی شخصیت289720

/10http://78.38.80.247/koliat-ravanpezeshki-jj3_mohsen-fazlaliمحسن-فضل علیکارشناسیکلیات روانپزشکی299756

/10http://78.38.80.247/zaban-takhasosi2-j3_imaniکريم ايمانیکاردانی_کارشناسی1زبان تخصصی 308271-8019

/http://78.38.80.247/shenakht-honar-moaser-eslami_azarm-markazi2 10آزرم مرکزيکارشناسی ناپیوستهشناخت هنر معاصر اسالمی317403

/http://78.38.80.247/osol-fonon-mozakere_mahbobe-moghimnejad3 10محبوبه مقیم نژادکارشناسی ناپیوستهاصول و فنون مذاکره327429

/http://78.38.80.247/moghararat-memari-dakheli_tara-radi3 10تارا رادي کارشناسی پیوستهمقررات معماري داخلی333910

/http://78.38.80.247/namayesh-dar-asi2_alireza-ghanbari3 10علیرضا قنبري کارشناسی پیوسته2نمايش در آسیا 345426

/10/30http://78.38.80.247/bayan-shafahi-dastan1-j3_farzaneh-sabokrouhفرزانه-سبک روحکارشناسی1بیان شفاهی داستان 355822

/11http://78.38.80.247/modiriat-stres_elnaz-haqianالناز حقیانکارشناسی(تنیدگی)مديريت استرس369753

/11http://78.38.80.247/mohandesi-sistemha_sadraeiصدرائی سید امیرکارشناسی پیوستهمهندسی سیستمها374642

/http://78.38.80.247/dinamik-pourdada 11پورداد شعبانعلیکارشناسی پیوستهدينامیک384615

1مکانیک سیاالت397518
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/11http://78.38.80.247/mekanik-sayalat1-j2_soheil-mousaviسهیل موسوي

/11http://78.38.80.247/shimiali-ebrahimi3ثريا ابراهیمیکاردانی وکارشناسیشیمی آلی405707

/11http://78.38.80.247/mabani-jameshenasi-j3_keramatiمرتضی کرامتیکارشناسیمبانی جامعه شناسی418237

/http://78.38.80.247/rahsazi_nazari_mohammad 12محمد-نظريکارشناسی پیوستهراهسازي424632

/12http://78.38.80.247/zamin-shenasi-mohandesi_salamatpurسالمت پور سیاوشکارشناسی پیوستهزمین شناسی مهندسی434625

/12http://78.38.80.247/goft-va-shonoud2-j3_elahe-qafouriالهه-غفوري زيديکارشناسی2گفت و شنود 445806

45
2224-2417-

2613
/12http://78.38.80.247/zaban-takhasosi-jalase3_morvarid-lakdashtiالکدشتی مرواريدکاردانی-کارشناسی ناپیوستهزبان تخصصی

/12http://78.38.80.247/maliati2-j3_seifiجواد سیفی پهنابیکاردانی_کارشناسی2مالیاتی 468263-8028

/12http://78.38.80.247/zaban-takhasosi1-j3_imaniکريم ايمانیکاردانی_کارشناسی2زبان تخصصی 478216-8402

2حقوق اساسی488605-1313
کارشناسی پیوسته و 

ناپیوسته
/12http://78.38.80.247/hoghoogh-asasi2-safakha-3مرضیه-صفرخواه

h
t
t
p

2حقوق بین الملل عمومی 491316-8650
کارشناسی پیوسته و 

ناپیوسته
/http://78.38.80.247/hoghoogh-binolmelal-omomi2-ebrahimpor-4 12زهرا-ابراهیم پور

 
h
t
t

/http://78.38.80.247/ashnaei-ba-noghosh-sonati_azarm-markazi3 12آزرم مرکزيکارشناسی ناپیوستهآشنايی با نقوش سنتی507406

513436
رنگ و ترکیب بندي درهنرهاي 

تصوير
/12http://78.38.80.247/rang-tarkibbandidarhonarhaye-tasvir_mahbobe-moghimnejad3محبوبه مقیم نژادکارشناسی پیوسته



استاد_ناممقطعدرس_نامدرس_كدرديف 

ساعت 

شروع 

كالس 

لينک

/http://78.38.80.247/memari-jahan_tara-radi3 12تارا رادي کاردانی-کارشناسی پیوستهمعماري جهان525619-3813

/12http://78.38.80.247/tarahi-paye1_zahra-mosavi3سیده زهرا موسويکارشناسی پیوسته1طراحی پايه533935

/http://78.38.80.247/osol-mabani-ertebatat_alireza-ghanbari3 12علیرضا قنبري کارشناسی پیوستهاصول و مبانی ارتباطات545401-5911

/12http://78.38.80.247/ehsas-va-edrak-j3_fahime-yousefiفهیمه-يوسفی جويباريکارشناسیاحساس و ادراک559711

/12http://78.38.80.247/ravanshenasi-shenakhti-jj3_naser-montazerناصر-منتظرکارشناسیروانشناسی شناختی569721

/12http://78.38.80.247/ravesh-tahqiq-j3_mananeh-moafiمنانه-معافیکارشناسی(کمی و کیفی)روش تحقیق579718

58
3210-3429-

7414
چاپ ماشینی

-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته-کاردانی
/http://78.38.80.247/chap-mashini_kamran-silakhori3 12کامران سیالخوري 

/13http://78.38.80.247/ravanshenasi-ejtemai-karbordi-j2_elnaaz-haqianالناز حقیانکارشناسیروانشناسی اجتماعی کاربردي599743

اقتصاد مهندسی604644
-کارشناسی پیوسته

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

61
و1410  

و2401و2807  

و4602و 4602  

/13http://78.38.80.247/moadelatdifransiel-esmaeelesmaili3اسماعیل اسماعیلیکاردانی وکارشناسیمعادالت ديفرانسیل

/13http://78.38.80.247/tahlilv-tarahisistemha-2-kalantariسمیرا کالنتريکارشناسیتحلیل و طراحی سیستمها621462

/13http://78.38.80.247/taghzie-varzeshi-v-kontorol-vazn-asadi-3اسدي مهديهکارشناسیتغذيه ورزشی و کنترل وزن635326

/14http://78.38.80.247/andisheh-2-daryaii3سید رمضان دريايیکاردانی وکارشناسی2انديشه 64106

/14http://78.38.80.247/eghtesad-moghavemasaleh2_purdadپورداد شعبانعلیکارشناسی پیوسته2مقاومت مصالح 654665

/14http://78.38.80.247/banahaye-abi_nouriنوري امینکارشناسی پیوستهبناهاي آبی664646

طراحی معماري و شهرسازي674613
-کارشناسی پیوسته

کاردانی-ناپیوسته
/14http://78.38.80.247/tarahi_memari_shahrsazi_mazyar_moslemiمسلمی مازيار

68
2406-2418-

2077-2621
سیستم قدرت

-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی-کاردانی
/14http://78.38.80.247/sistem-ghodrat-jalase3_meysam-ghorbaniقربانی تیر میثم

برق تاسیسات697710
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/14http://78.38.80.247/barq-tasisat-j3_fatemeh-hosseiniحسینی فاطمه

توربو ماشین707555
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/14http://78.38.80.247/turbo-mashin-j2_soheil-mousaviسهیل موسوي

/14http://78.38.80.247/tajhizat-bimarestani-jalase3_nima-dehestaniدهستانی نیماکارشناسیتجهیزات عمومی بیمارستان ها712453

/14http://78.38.80.247/ravan-sanji-j3_mananeh-moafiمنانه-معافیکارشناسیروان سنجی729726

/14http://78.38.80.247/ravanshenasi-tarbiati-j3_fahimeh-yousefiفهیمه-يوسفی جويباريکارشناسیروانشناسی تربیتی739728

/14http://78.38.80.247/hesabdri-maliati-j3_mahmoodiعلی محموديکارشناسیحسابداري مالیاتی748235

/14http://78.38.80.247/narmafzar-karbordi-j3_rahimianرضا رحیمیانکارشناسینرم افزار کاربردي در حسابداري758252

/14http://78.38.80.247/hesabresi1-j3_seifi-javadجواد سیفی پهنابیکاردانی_کارشناسی1اصول حسابرسی 768257-8016

/14http://78.38.80.247/mabahes-jari-j3_imaniکريم ايمانیکارشناسی ناپیوستهمباحث جاري در حسابداري778234-8420



استاد_ناممقطعدرس_نامدرس_كدرديف 

ساعت 

شروع 

كالس 

لينک

/http://78.38.80.247/hoghoogh-asasi3-safakha-3 14مرضیه-صفرخواهکارشناسی3حقوق اساسی 781314

/http://78.38.80.247/hoghoogh-jazaye-omomi1-yazdani-3 14يزدانی معینکارشناسی1حقوق جزاي عمومی 791313

80
30-3001-3648-

3815
کاربرد نرم افزارهاي ترسیمی

-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته-کاردانی
/http://78.38.80.247/karbordnarmafzar-tarsimi_ahad-nabati3 14احد نباتی 

/http://78.38.80.247/mabani-falsafe_mahbobe-moghimnejad3 14محبوبه مقیم نژادکارشناسی پیوستهمبانی فلسفه815428

825905
آشنايی با ادبیات معاصرايران و 

جهان
/http://78.38.80.247/ashnaei-ba-adabiat-moaseriran-jahan_sima-jahani3 14سیما جهانی کارشناسی پیوسته

83
3009-3524-

3913
مديريت و تشکیالت کارگاهی

-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/modiriat-tashkilat-kaegahi_siavash-salamatpur3 14سیاوش سالمت پور

آشنايی با معماري معاصر843005-3515
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/ashnaei-ba-memari-moaser_neda-samimitehrani3 14ندا صمیمی تهرانی

85
3006-3527-

3625-5628
2ساختمان

-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته
/http://78.38.80.247/sakhteman2_amir-mansuri3 14امیرمنصوري

867427
مديريت و مراکز سازمانهاي 

هنري
/http://78.38.80.247/modiriat-marakrz-sazmanhaye-honari_hasanshiri3 14حمیدرضا حسن شیريکارشناسی ناپیوسته

/http://78.38.80.247/safhearayi2_maede-mohammadpur3 14مائده محمدپور کارشناسی پیوسته2صفحه آرائی873424

روشهاي اجرايی ساختمان884667
-کارشناسی پیوسته 

کاردانی-ناپیوسته
/15http://78.38.80.247/ravesh_ejaei-sakhteman_salamiسالمی محسن

/15http://78.38.80.247/riazitakmili3-saberifarمژگان صابري فرکاردانی وکارشناسیرياضی تکمیلی899014

/15http://78.38.80.247/tejarat-elekteroniki-3-fadeeحمید رضا فدائیکارشناسیتجارت الکترونیکی901499-8851

/16http://78.38.80.247/omor-mali-j3_ali-mahmoodiعلی محموديکارشناسی ناپیوستهامور مالی بین المللی918422

/http://78.38.80.247/hoghoogh-tejarat1-zarea-3 16زارع حامدکارشناسی1حقوق تجارت 921306

/http://78.38.80.247/hoghoogh-madani3_taghavi-3 16ملیحه- تقوي علويکالئی کارشناسی و کاردانی3حقوق مدنی 931327-7914

947421
تصويرسازي مطبوعاتی و 

تبلیغاتی
/http://78.38.80.247/tasvirsazi-matboati-tablighati_azarm-markazi3 16آزرم مرکزيکارشناسی ناپیوسته

/http://78.38.80.247/honar-dar-donyaye-kodakan_moghimnejad3 16محبوبه مقیم نژادکارشناسی پیوستههنردر دنیاي کودکان953453

/16http://78.38.80.247/mekanik-sayalat1-j2_soheil-mousaviسهیل موسويکارشناسی پیوسته1مکانیک سیاالت967518

/16http://78.38.80.247/tasvirsazi2_maede-mohammadpur3مائده محمدپور کارشناسی پیوسته2تصويرسازي973426

/16http://78.38.80.247/hesabresi-3-hasannejadمرتضی حسن نژادکارشناسیحسابرسی988826-8126

995405
آشنايی با تاريخ ادبیات کهن 

معاصرجهان
/http://78.38.80.247/ashnaei-ba-tarikh-adabiat-kohan-moaserjahan_sima-jahani3 17سیما جهانی کارشناسی پیوسته

/17http://78.38.80.247/mali2-j3_rahimianرضا رحیمیانکارشناسی2مالی 1008250

/17http://78.38.80.247/osole-sistem-radiologi-jalase3_nima-dehestaniدهستانی نیماکارشناسیاصول سیستم هاي راديولوژي10129108

/http://78.38.80.247/metre-baravord_salami_mohsen 17سالمی محسنکارشناسی پیوسته-کاردانیمتره و براورد و پروژه1024670

/17http://78.38.80.247/osole-mohandesi_tonel_gholinezhadقلی نژاد پاجی آرمانکارشناسی پیوستهاصول مهندسی تونل1034652



استاد_ناممقطعدرس_نامدرس_كدرديف 

ساعت 

شروع 

كالس 

لينک

مکانیک سیاالت1044629
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/mekanik-sayalat-nuri 17نوري امین

1058421
سیستم هاي اطالعاتی 

حسابداري
/18http://78.38.80.247/sistemhaye-etelat-hesabdri-j3_mirshahiعلیرضا میرشاهیکارشناسی ناپیوسته

/http://78.38.80.247/hoghoogh-malekiat-fekri_kako_3 18علی-کاکوجويباريکارشناسیحقوق مالکیت فکري1061362

/http://78.38.80.247/paigh-dadeh-4-delkhah 18ضیا دلخواهکارشناسیپايگاه داده107166


