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

کالس آنالین

899/02/028کارشناسی پیوسته2مبانی هنرهای نمایشی5929افروز کشاورز 1867

4899/02/028کارشناسیروانشناسی سازمانی8238رضا-سلیمان تبار25069

699/02/028کارشناسییادگیری حرکتی5322جعفری مهران3982283

2099/02/028کارشناسیبرنامه نویسی پیشرفته1414فرهاد رمضانی4921101062

1299/02/0210کارشناسیفیزیولوژی انسان5306جعفری مهران5982283

2699/02/0210کارشناسیپزشکی قانونی9655باقری سید رضا65043

499/02/0210کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی پیوستهایستایی3812-3520امیرحسین رنجبر7402044

1799/02/0210کارشناسی پیوستهشناخت رنگ5917افروز کشاورز 8867

899/02/0210کاردانی-کارشناسی پیوستهاستاتیک4808-4211جواد-صادقی95147

محبوبه سهراب زادی105125
8827-8829-

8929
1899/02/0210کارشناسی1زبان تخصصی

799/02/0210/30کارشناسی2مباحث ویژه1498علی قنبری1197220022

1399/02/0211کاردانی-کارشناسی ناپیوستهزبان ماشین و اسمبلی1206-1504معصومه حسامی12922103016

8255-8416برادران مریم135183
-مبانی حسابداری مدیریت

3حسابداری صنعتی 
2999/02/0211کارشناسی ناپیوسته _کارشناسی

7399/02/0212کارشناسی3حقوق جزای اختصاصی 9638-1338لقمانی نوشین145037

محبوبه سهراب زادی155124
6815-8930-

8830
1499/02/0212کارشناسی-کارشناسی ناپیوسته2زبان تخصصی

599/02/0212کارشناسی پیوسته2جامعه شناسی5909مرتضی کرامتی165122

2599/02/0212کارشناسی2حقوق جزای عمومی 1334رضا- رضایی 179729601

299/02/0212کارشناسی پیوسته2تولید برنامه های تلویزیونی5962نوراله طورسوادکوهی18982252

1599/02/0212کارشناسیمقدمات مکانیک حرکت انسان5307فالح حسین19982281

2099/02/0212کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی مباحث ویژه-نظریه زبانها و ماشین ها1517-1428فرهاد رمضانی20921101062

699/02/0212کارشناسیمقدمات بیومکانیک ورزشی5330آرمان- فالحی 2197212102

399/02/0213ناپیوسته-کارشناسی پیوسته1مقاومت مصالح 4213-3916جواد-صادقی225147

399/02/0213کارشناسی ناپیوسته- کارشناسی پیوسته1مقاومت مصالح 3916-4213جواد-صادقی235147

6599/02/0214کارشناسی پیوستهساختار و تنوع جانوری5719مهدی-فرهادی محلی24981271

499/02/0214کارشناسی پیوستهآشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان5904سیما جهانی 25189

299/02/0214کارشناسی پیوستهتاریخ نمایش در جهان5419علیرضا قنبری265157

3699/02/0214کارشناسی1مالیاتی 8262فالح حامی27982182

999/02/0214کارشناسی پیوستهحکمت هنر اسالمی3949-3454رحیم موسوی28833

معصومه حسامی29922103016
1226-1418-

1505
2899/02/0214کاردانی-کارشناسی ناپیوسته-کارسناسیزبان تخصصی

9499/02/0214کارشناسی2حقوق تجارت 1324پیشگر الهام30981222

1699/02/0214کارشناسی پیوستهتاریخ اجتماعی ایران5915مرتضی کرامتی315122

2499/02/0214کارشناسیحقوق تطبیقی9649باقری سید رضا325043

1799/02/0215کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی گرافیک1496-1515فرهاد رمضانی33922101062

799/02/0215کارشناسیمبانی استعدادیابی ورزشی5324خدابخشی صاحبی محمد علی34981282

2199/02/0215کاردانی_کارشناسیاصول تنظیم و کنترل بودجه دولت8269-8018حسن نژاد مرتضی35249

علی اصغر محسن زاده365084
8719-8821-

8121
1999/02/0215کارشناسی1حسابداری صنعتی

4099/02/0216کارشناسی و کاردانی2آیین دادرسی کیفری 7919-1341محمد-  نجار صادقی 379729202

 http://78.38.80.247/pezeshki-ghanoni-bagheri-1/

http://78.38.80.247/mabani-honarhaye-namayeshi2_afroz-keshavarz2/

 http://78.38.80.247/hoghoogh-tejarat2-pishgar-1/

http://78.38.80.247/tolid-barnamehaye-telvizioni2_norollah-torsavadkohi/

 http://78.38.80.247/hoghoogh-jazaye-ekhtasasi3-loghmani-1/

 http://78.38.80.247/hoghoogh-jazaye-omomi2-rezaei-1/

http://78.38.80.247/ashnayba-adabiat-kohan-iranojahan_sima-jahani/

http://78.38.80.247/maliati1_fallah/

 http://78.38.80.247/moghadamat-biomekanic-varzeshi-falahi_1/

 http://78.38.80.247/moghavemate-masaleh1-javad-sadeghi/

http://78.38.80.247/zabanmashin-hesami/

http://78.38.80.247/mabahes-vijeh-ghanbari/

http://78.38.80.247/tarikh-ejtemae-iran_morteza-keramati/

 http://78.38.80.247/mabani-steadad-yabiye-varzeshi-khodabakhshi_1/

http://78.38.80.247/zabantakhasosi2-sohrabzadi/

http://78.38.80.247/nazarieh-ramzani/

http://78.38.80.247/gerafik-ramzani/

 http://78.38.80.247/hoghoogh-tatbighi-bagheri-1/

 http://78.38.80.247/baenamehnevisi-pishrafteh-ramzani/

 http://78.38.80.247/yadgiri-harkati-jafari_1/

http://78.38.80.247/estatik-sadeghi-javad/

http://78.38.80.247/jameshenasi2_morteza-keramati/

http://78.38.80.247/tanzim-bodje_hasannejad/

http://78.38.80.247/istaee_amir-hoseyn-ranjbar/

 http://78.38.80.247/zaban-takhasosi-hesami/

http://78.38.80.247/mabani-hesabdari-modiriat_baradaran/

http://78.38.80.247/ravanshenasi_solimantbar/

http://78.38.80.247/hesabdari-sanati1-mohsenzadeh/

http://78.38.80.247/hekmat-honar-eslami_rahim-mosavi/

http://78.38.80.247/shenakht-rang_afroz-keshavarz2/

 http://78.38.80.247/moghavemate-masaleh1-javad-sadeghi/

 http://78.38.80.247/aeen-dadrasi-kifari2-najarsadeghi-1/

همه ی گروه های آموزشی                          

1399/02/02کاردانی روزسه شنبه مورخ/کارشناسی/ برنامه زمانبندی کالس آنالین مقطع

http://78.38.80.247/sakhtare-tanavo-janevari-farhadi-mehdi/

http://78.38.80.247/zabantakhasosi1-sohrabzadi/

لینک

 http://78.38.80.247/fizyolozhiye-ensan-jafari_1/

 http://78.38.80.247/moghadamat-mecanic-harkat-ensan-fallah_1/

http://78.38.80.247/tarikh-namayesh-dar-jahan_alireza-ghanbari/



3299/02/0216کارشناسیپول،ارزوبانکداری8213توکلی عباس38136

محمود-شربتیان395134
1360-7927-

9643
3399/02/0216کارشناسی پیوسته و ناپیوستهحقوق ثبت

9699/02/0216کارشناسی پیوسته و ناپیوسته1حقوق جزای اختصاصی 8648-1336حامد-سروی405179

حیدری آبندانسری سحرناز41981220
1310-9651-

8642
1699/02/0216کارشناسی پیوسته و ناپیوسته2قواعد فقه 

1399/02/0216کارشناسی پیوستههنر و تمدن ایران دوره اسالمی3417رحیم موسوی42833

399/02/0216کارشناسی پیوستهتئوری های تدوین5961عباس فردوسی43332005

799/02/0216کاردانی-کارشناسی پیوستهنقشه برداری3824-3516کاظم میرزاپور44952

1799/02/0217کارشناسی2حقوق اداری 1321بخشی سید رحیم45932223022

1799/02/0217کارشناسیتاریخ تربیت بدنی و ورزش5320خدابخشی صاحبی محمد علی46981282

499/02/0217کارشناسی پیوسته1تاریخ سینما5920شایسته حالی 47331004

1399/02/0217کارشناسی ناپیوسته2حسابداری دولتی 8415رحیمیان رضا48307

مریم ایمانی عمادی 49941133065
3014-3544-

5639
3799/02/0218کارشناسی ناپیوسته- کارشناسی پیوستهزبان تخصصی

2999/02/0218کارشناسی2کار تحقیقی 9654باقری سید رضا505043

3799/02/0219کارشناسی1متون حقوقی 1350باقری سید رضا515043

8899/02/0220کارشناسیحقوق سازمان های بین المللی9631-1315حیدری آبندانسری سحرناز52981220

8099/02/0220کارشناسیفلسفه حقوق1364ملیحه- تقوی علویکالئی 539729102

http://78.38.80.247/hesabdridolati_rahimian/

 http://78.38.80.247/kar-tahghighi2-bagheri-1/

 http://78.38.80.247/hoghoogh-edari2-bakhshi-1/

http://78.38.80.247/zaban-takhasosi_maryam-imani-emadi/

http://78.38.80.247/naghshe-bardari_kazem-mirzapur/

 http://78.38.80.247/hoghoogh-sazmanhaye-binolmelali-heydari-1/

http://78.38.80.247/teorihaye-tadvin_abbas-ferdosi/

 http://78.38.80.247/hoghoogh-jazaye-ekhtasasi1-sarvi-1/

http://78.38.80.247/polarz-bankdri_tavakoli/

http://78.38.80.247/tarikh-sinama1_shayeste-hali/

http://78.38.80.247/honar-tamadon-iran-dore-eslami_ahim-mosavi/

 http://78.38.80.247/falsafeh-hoghooghe-taghavi-1/

 http://78.38.80.247/hoghoogh-sabte-shrbatian-1/

 http://78.38.80.247/ghavaedeh-feghhe2-heydari-1/

 http://78.38.80.247/moton-hoghoghi1-bagheri/

 http://78.38.80.247/tarikh-tarbiat-badani-khodabakhshi_1/


