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ساعت 

شروع كالس 

آنالين

لينک

/8http://78.38.80.247/rizai-karbordi2-j3_dehghanاکرم دهقانکارشناسی2ریاضی کاربردی 18240

2
2006-2065-2405-

2212
2مدار 

-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی
/8http://78.38.80.247/madar2-jalase3_mohammad-salehiصالحی محمد

/8http://78.38.80.247/tarahi-safahat-veb-3-goranسانازگورانکاردانی-کارشناسی ناپیوستهطراحی صفحات وب31214-1523

/http://78.38.80.247/farhangame1_afroz-keshavarz4 8افروز کشاورز کارشناسی پیوسته1فرهنگ عامه45900

مبانی نظری معماری53004-3511
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
http://78.38.80.247/mabani-nazari-memari_zahra-mosavi3 8سیده زهرا موسوی

/http://78.38.80.247/anasor-joziat-sakhtemani1_sina-saei3 8سینا ساعی کاردانی1عناصر جزئیات ساختمانی 63807

/8http://78.38.80.247/rosta2_alireza-kharazi3علیرضا خرازیکارشناسی پیوسته2روستا73529

/8http://78.38.80.247/dastor-negaresh1-j3_mohamad-shabanpurمحمدباقر-شعبان پورکارشناسی1دستور نگارش 85801

/9http://78.38.80.247/ravanshenasi-salamat-j3_mandana-mahmudjanluماندانا-محمود جانلوکارشناسیروانشناسی سالمت99738

/9http://78.38.80.247/dastor-negaresh2-j3_farzaneh-sabokrouhفرزانه-سبک روحکارشناسی2دستور و نگارش105805

119707
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد 

آن
/10http://78.38.80.247/tarikh-makateb-j3_masoume-nematiمعصومه نعمتی کارشناسی

/10http://78.38.80.247/fiziktakmili-fatemehghasemzadeh3فاطمه قاسم زادهکاردانی وکارشناسیفیزیک تکمیلی129015

1399/02/29برنامه زمانبندی  كالسهای آنالين كليه رشته ها و مقاطع روز دوشنبه  مورخ 



13

و3000و 5701   

و4601و  4200  

و2806و1409و6500  

7703و 7504

/10http://78.38.80.247/riazi2-ghayekhloo3سمیه قایخلوکاردانی وکارشناسی2ریاضی 

/10http://78.38.80.247/nazarie-moshaver-ravandarmani-j3_elnaz-aqiliالناز عقیلی کارشناسی پیوستهنظریه مشاوره و روان درمانی149741

/http://78.38.80.247/tarikh-shahryaye-iran_alireza-kharazi3 10علیرضا خرازیکارشناسیتاریخ شهرهای ایران153547

/10http://78.38.80.247/akhqal-herfei-j3_nasim-farajiنسیم فرجی کارشناسیاخالق حرفه ای169757

/10http://78.38.80.247/angizesh-va-hayajan-j3_maryam-boustaniمریم بوستانی کارشناسیانگیزش و هیجان179714

/10http://78.38.80.247/farhangame2_afroz-keshavarz4افروز کشاورز کارشناسی پیوسته2فرهنگ عامه185901

/http://78.38.80.247/ashnaei-ba-memari-eslami1-2_zahra-mosavi3 11سیده زهرا موسویکاردانی-کارشناسی ناپیوسته1.2آشنایی با معماری اسالمی193814-3011

20
2620-2071-2412-

2067
ماشین الکتریکی

-کارشناسی ناپیوسته

کاردانی-کارشناسی
/11http://78.38.80.247/mashin-electriki-jalase3_mohamad-salehiصالحی محمد

/11http://78.38.80.247/mohandesi-sistemha_sadraeiصدرائی سید امیرکارشناسی پیوستهمهندسی سیستمها214642

1طراحی اجزا 227525
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/11http://78.38.80.247/tarahi-ajza1-j3_habib-hashemiهاشمی سید حبیب اله

/http://78.38.80.247/ravesh-tahghigh-bagheri-2 12باقری سید رضاکارشناسی پیوسته و ناپیوستهروش تحقیق231357

/http://78.38.80.247/ashnaei-ba-honarhaye-tajasomi_afroz-keshavarz3 12افروز کشاورز کارشناسی پیوستهآشنایی با هنرهای تجسمی245906

/http://78.38.80.247/tarikh-sinama2_shayeste-hali3 12شایسته حالی کارشناسی پیوسته2تاریخ سینما255921



/http://78.38.80.247/tamsilshenasi_mohammadbagher-shabanpur3 12محمدباقر شعبانپورکارشناسی پیوستهتمثیل شناسی265913

275634-3533
آشنایی با مبانی برنامه ریزی 

کالبدی
/http://78.38.80.247/ashnaei-ba-mabani-barnamerizi-kalbadi_alireza-kharazi3 12علیرضا خرازیکارشناسی پیوسته

/http://78.38.80.247/moghavemat-masaleh-sazahayefelezi_milad-jamali3 12سید میالد جمالی کارشناسی پیوستهمقاومت مصالح و سازه های فلزی283521-5632

/12http://78.38.80.247/motun-ravanshenasi-bzaban2-j3_maryam-boustaniمریم بوستانی کارشناسی پیوسته2متون روانشناسی به زبان خارجه 299724

مبانی گرافیک303400-7401
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/mabani-gerafik_maede-mohammadpur3 12مائده محمدپور

/12http://78.38.80.247/mabani-jamee-shenasi-j2_farzane-hoseiniفرزانه حسینی کارشناسی پیوستهمبانی جامعه شناسی319700

/12http://78.38.80.247/tavanbakhshi-kudakan-ba-niaz-vije-jj3_elnaz-aqiliالناز عقیلی کارشناسی پیوستهتوانبخشی کودکان با نیازهای ویژه329748

339752
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و 

شغلی
/12http://78.38.80.247/rahnamai-va-moshavere-tahsili-shoqli-j3_masoume-nematiمعصومه نعمتی کارشناسی پیوسته

/12http://78.38.80.247/ravanshenasi-etiad-j3_azam-ebrahimniaاعظم ابراهیم نیا کلمی کارشناسیروانشناسی اعتیاد349754

اقتصاد مهندسی354644
-کارشناسی پیوسته

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

/13http://78.38.80.247/sazman-polivmali-3-eghbalمحمدرضا اقبالکارشناسیسازمانهای پولی و مالی-پول و ارز368134-8827

/13http://78.38.80.247/amarkarbordi1-j2_esmailiاسماعیل اسماعیلیکارشناسی1آمار کاربردی 378241

/14http://78.38.80.247/shimi2-kasebkar3رکسانا کاسب کارکاردانی وکارشناسی2شیمی 385706

/http://78.38.80.247/osol-modiriat-barnamehrizi-3-babaee 14محسن بابائیکارشناسیاصول مدیریت و برنامه ریزی3914100



/14http://78.38.80.247/azmunhaye-ravanshenakhti1-j3_manane-moafiمنانه معافیکارشناسی1آزمون های روانشناختی 409734

/14http://78.38.80.247/pouyai-goruh-j3_azam-ebrahimniaاعظم ابراهیم نیا کلمی کارشناسیپویایی گروه419755

/14http://78.38.80.247/ravanshenasi-ejtemai-j2_farkhonde-neyestaniفرخنده نیستانی کارشناسیروانشناسی اجتماعی429713

/http://78.38.80.247/mabani-tadvin_shayeste-hali3 14شایسته حالی کارشناسی پیوستهمبانی تدوین435933

/http://78.38.80.247/ashnaeiba-honar-dartarikh1_rahim-mosavi3 14رحیم موسوی کارشناسی پیوسته1آشنایی با هنر در تاریخ445902

/14http://78.38.80.247/farayand-tarahidar-memari_mohammad-torabiazar3محمد ترابی آذرکارشناسی پیوستهفرآیند طراحی در معماری455617

تحلیل فضای شهری463025-3534
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/tahlil-fazaye-shahri_alireza-kharazi3 14علیرضا خرازی

/14http://78.38.80.247/sazehaye-felezi_milad-jamali3سید میالد جمالی کارشناسی ناپیوستهسازه های فلزی473007

48
2415-20900-

2619-2416
3ماشین الکتریکی 

-کارشناسی ناپیوسته

کاردانی-کارشناسی
/14http://78.38.80.247/mashin-electriki3-jalase3_mohamad-salehiصالحی محمد

/14http://78.38.80.247/shive-eslah-va-taqir-raftar-j2_javane-javdaniجوانه جاودانی کارشناسی پیوستهشیوه های اصالح و تغییر رفتار499749

/14http://78.38.80.247/mabani-moshavere-rahnamai-j3_hadi-rameshiهادی رامشی کارشناسیمبانی مشاوره و راهنمایی509703

/http://78.38.80.247/modiriat-mali2-3-eghbal 15محمدرضا اقبالکارشناسی2متون مالی-2مدیریت مالی518132-8135-8832

هیدرولیک ماشین االت سنگین527623
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/16http://78.38.80.247/hidrolik-j3_mohsen-babaiمحسن-بابایی

/16http://78.38.80.247/hesabdri-hesabrsi-dolati-j3_kamyabiخضراله کامیابیکاردانی_کارشناسیحسابداری و حسابرسی دولتی538230-8032



/16http://78.38.80.247/ravesh-tolid-j3_ali-nikjuعلی نیکجو کارشناسی پیوسته و ناپیوستهروش های تولید و کارگاه547537

/http://78.38.80.247/ashnaeiba-honar-dartarikh2_rahim-mosavi3 16رحیم موسوی کارشناسی پیوسته2آشنایی با هنر در تاریخ555903

56
3523-3619-3826-

3917
/16http://78.38.80.247/metrebaravord_mohsen-salami3محسن سالمی کاردانی-کارشناسی پیوستهمتره برآورد

5724599
زبان تخصصی و اصطالحات 

پزشکی
/16http://78.38.80.247/zaban-takhasosi-jalase3_danial-seifiسیفی ماکرانی دانیالکارشناسی

/16http://78.38.80.247/azmun-ravanshenakhti2-j3_manane-moafiمنانه معافیکارشناسی پیوسته2آزمون های روانشناختی 589735

/16http://78.38.80.247/fonun-moshavere-va-ravandarmani-j3_hadi-rameshiهادی رامشی کارشناسی پیوستهفنون مشاوره و روان درمانی599758

مهندسی اینترنت601450-1516
-کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی
/http://78.38.80.247/mohandesi-enternet-2-hashemi 17احمد هاشمی

/17http://78.38.80.247/hefazat-imeni-bimarestni_danial-seifiسیفی ماکرانی دانیالکارشناسیحفاظت و ایمنی بیمارستانی6129113

62
و1407  

2804و 7505و2804
/17http://78.38.80.247/fizik2-mortezadaravri3مرتضی درواریکاردانی وکارشناسی2فیزیک 

مدیریت وکنترل پروژه637545
- کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/18http://78.38.80.247/kontrol-proje-j3_mohsen-babaiمحسن-بابایی

/18http://78.38.80.247/rosta1_sobhan-sortiji3سبحان سورتیجیکاردانی1روستا643827


