
استاد_ناممقطعدرس_نامدرس_كدرديف 

ساعت 

شروع كالس 

آنالين

لينک

/http://78.38.80.247/tarahi-tahlili_leyla-teymorinejad 8لیال تیموری نژادکاردانی -گرافیکطراحی تحلیلی 13219

/http://78.38.80.247/rayane-narmafzar2_mehrane-alizade 8مهرانه علی زاده ارتباط تصویر2رایانه و نرم افزار 23460

/http://78.38.80.247/amadegijesmani-fallahi 8آرمان فالحیکارشناسی2آمادگی جسمانی35310

/http://78.38.80.247/amadegijesmani-nasiri 8صدیقه نصیریکارشناسی2آمادگی جسمانی45310

5
4209-4641-

4815

کاربرد کامپیوتر در مهندسی 

عمران

کارشناسی 

پیوسته_نلپیوسته
/8http://78. 38. 80. 247 /karbirde_kamputerdar_mohandesi_omranسوده اکبرپور

/08:30http://78.38.80.247/zabn-omumi-adel-avazian1عادل عوازیانکارشناسی-کاردانیزبان عمومی69102

7
1400/2700/2800/380

5/4600/5700/7500/80

00

/09:00http://78.38.80.247/riazi-1-akram-dahghan2اکرم دهقانکارشناسی-کاردانی1ریاضی 

/9http://78.38.80.247/azmayeshgah-shimi_leila-ramezaniمهرانه علی زادهکارشناسی پیوستهازمایشگاه شیمی عمومی829100

کارگاه طراحی پیشرفته97412
-تصویرسازی-گرافیک

کارشناسی ناپیوسته
/10http://78.38.80.247/kargah-tarahi-pishrafte_leyla-teymorinejadلیال تیموری نژاد

نرم افزارهای صفحه ارائی 107413
-تصویرسازی-گرافیک

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/narmafzar-safhearayi_mehrane-alizade 10مهرانه علی زاده

/http://78.38.80.247/tarahi-paye1_azarm-markazi 10آزرم مرکزی ارتباط تصویر 1طراحی پایه 113402

/10:00http://78.38.80.247/fiziktakmili-fatemehghasemzadeh4فاطمه قاسم زادهکارشناسی-کاردانیفیزیک تکمیلی129015

13
1410/1502/2203/240

1/2807/4602/6502/75

07/7600

/10:00http://78.38.80.247/moadelatdifransiel-esmaeel-esmaili2اسماعیل اسماعیلیکارشناسی-کاردانیمعادالت دیفرانسیل

/10:30http://78.38.80.247/fizik2-ghorbanzadeنداقربان زاده بادلیکارشناسی-کاردانی2فیزیک 7505 /141407/2804

15

1409/2200/2400/

2806/3000/4200/

4601/5701/6500/

/10:30http://78.38.80.247/riazi-2-somayeghayekhloo2سمیه قایخلوکارشناسی-کاردانی2ریاضی عمومی 

/http://78.38.80.247/formofaza_marzei-vatani 11مرضیه وطنی کارشناسی-معماری داخلیفرم و فضا 163900

/12http://78.38.80.247/mabani-honarhaye-tajasomi_azarm-markaziآزرم مرکزی کارشناسی-معماری داخلی1مبانی هنرهای تجسمی 173932

3طرح معماری183532
-مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته
/http://78.38.80.247/tarh-memari3_peymane-bagheri 13پیمانه باقری  

1تمرینهای معماری193809
-نقشه کشی معماری

کاردانی
/http://78.38.80.247/tamrinhaye-memari1_naghme-nasimi 13نغمه نسیمی 

رونگاری آثار مشاهیر207409
-تصویرسازی-گرافیک

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/ronegari-asar-mashahir_azarm-markazii 14آزرم مرکزی 

/http://78.38.80.247/tarahi-paye2_mehrane-alizade 14مهرانه علی زاده ارتباط تصویر2طراحی پایه 213403

/http://78.38.80.247/dovmidani-1-akbarian 14فاطمه اکبریانکارشناسی1دو ومیدانی 225312

23
1002/1401/2801/46

06/5702/7501
/14:00http://78.38.80.247/fizik1-fatemehghasemzadeh2فاطمه قاسم زادهکارشناسی-کاردانی1فیزیک

/15:00http://78.38.80.247/enghelabeslami-naziannaajafi4سعیدنازیان نجفیانقالب اسالمیکارشناسی-کاردانی249107

/http://78.38.80.247/varzeshhaye-razmi-fallahi 15آرمان فالحیکارشناسیورزش های رزمی 255345

26
1423/1501/2222/

2407
/16:00http://78.38.80.247/riaazi-mohandesi-hossein-rashmanloo2حسین رشمانلوکارشناسی-کاردانیریاضی مهندسی

/16http://78. 38. 80. 247/azmayeshgah_sakhtaretanavoe_janevariمهدی فرهادیکارشناسیاز ساختار تنوع جانوری275720

1399/05/04برنامه زمانبندی  كالسهای آنالين كليه رشته ها و مقاطع شنبه  مورخ 
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کارگاه معماری و ساخت 285641
-مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته
/http://78.38.80.247/kargah-memari-sakht_marzei-vatani 16مرضیه وطنی 

/16http://78.38.80.247/tarahi-neshane_mehrane-alizadeمهرانه علی زاده ارتباط تصویرطراحی نشانه 293438

/http://78.38.80.247/varzeshhaye-razmi-akbarian 17فاطمه اکبریانکارشناسیورزش های رزمی 305345

31
1225-2606-

2069-2825
ازمایشگاه مبانی برق

کارشناسی _کارشناسی پیوسته

کاردانی_ناپیوسته
/17http://78.38.80.247/azmayeshgah-mabani-bargh_mehdi-gholamianمهدی غالمیان

/17:00http://78.38.80.247/tanzimkhanevadeh-hosein-emadi4سیدحسین عمادیکارشناسی-کاردانیدانش خانواده3299105

/17:00http://78.38.80.247/koliat-hoghogh-shahrvandi-naziannajafi2سعیدنازیان نجفیکارشناسی-کاردانیکلیات حقوق شهروندی339100

34
2068-2213-

2601-2069
2ازمایشگاه مدار الکتریکی 

کارشناسی _کارشناسی پیوسته

کاردانی_ناپیوسته
/18http://78.38.80.247/azmayeshghahe-madar2_mehdi-gholamianمهدی غالمیان

/http://78.38.80.247/tarahi-gerafik-moteharek_mehrane-alizade 18مهرانه علی زادهارتباط تصویر طراحی گرافیک  متحرک 353442

/18:30http://78.38.80.247/tarikheslam-emadi4سیدحسین عمادیکارشناسی-کاردانیتاریخ اسالم369108

/19:00http://78.38.80.247/andish1-saeed-naziannajafi3سعیدنازیان نجفیکارشناسی-کاردانی1اندیشه اسالمی 37100

/19http://78.38.80.247/azmayeshghah-electronic1_mehdi-gholamianمهدی غالمیانکارشناسی پیوسته1ازمایشگاه الکترونیک 382079

39
2215-2217-2221-

2458-2089-2605
2ازمایشگاه الکترونیک 

کارشناسی _کارشناسی پیوسته

کاردانی_ناپیوسته
/20http://78.38.80.247/azmayeshgah-electronic2_mehdi-gholamianمهدی غالمیان

ازمایشگاه میکرو402211-2457
کارشناسی _کارشناسی پیوسته

کاردانی_ناپیوسته
/21http://78.38.80.247/azmayeshga-micro_gholamianمهدی غالمیان
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