
استاد_ناممقطعدرس_نامدرس_كدرديف 

ساعت 

شروع كالس 

آنالين

لينک

/8http://78.38.80.247/kargah-modelsazi_shabaniعلی شعبانیکارشناسی ناپیوستهکارگاه مدلسازی و ریخته گری17618

/8http://78.38.80.247/tahghighdar-amliat2-shetabanسمر شتابانکارشناسی2تحقیق در عملیات22821-8919-8819

/8http://78.38.80.247/motorhaye-ehteragh-dakheli_hoseinzadeخشایار حسین زادهکارشناسیموتورهای احتراق داخلی37549

/8http://78.38.80.247/elme-mavad_kasebkarرکسانا کاسب کارکارشناسیعلم مواد47519

/8http://78.38.80.247/mecanik-sayalat1_mosaviسهیل موسویکارشناسی1مکانیک سیاالت 57518

/8http://78.38.80.247/naghshe-keshi-sanati1_ghaderiآتنا قادریکارشناسی ناپیوسته-کارشناسی1نقشه کشی صنعتی 67716-7726-7510

/8http://78.38.80.247/moghadamate-tarahi-memari3-zahra-hasanzadehحسن زاده زهراکارشناسی پیوسته3مقدمات طراحی معماری 75606

/8http://78.38.80.247/moghadame-bar-mohandesi-pezeshkii_alii-zendebadسیدعلی-زنده بادکارشناسی پیوستهمقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی82451

/8http://78.38.80.247/tarikh-makateb-ravanshenasi-naghdean-taghaddosiمسعود تقدسیکارشناسیتاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن99707

/8http://78.38.80.247/motoon-ravanshenasi-zaban-khareji2-zoleikaniمحمد زلیکانیکارشناسی2متون روانشناسی به زبان خارجی 109724

/http://78.38.80.247/gozareshnevisi_shabanpur 8محمدباقر-شعبان پورکارشناسی پیوستهگزارش نویسی115927

/http://78.38.80.247/nameh-negari 8عوازیان عادلکارشناسینامه نگاری125821

/8http://78.38.80.247/amar-tosifi-shafieiنیلوفرشفیعیکارشناسی-کاردانیآمار توصیفی139705

برنامه زمانبندی  كالسهای آنالين كليه رشته ها و مقاطع چهارشنبه  



/http://78.38.80.247/osole_mohandesi_sad_sepehr_maleki 8سپهر ملکیناپیوسته-کارشناسی پیوستهاصول مهندسی سد144229-4649

/8http://78.38.80.247/tarikh-tarbiat-badaniاکبریان فاطمهکارشناسیتاریخ تربیت بدنی و ورزش155320

مدارهای منطقی162072-2408-2610
کارشناسی _کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/9http://78.38.80.247/madar-manteghi_fateme-hosseiniفاطمه حسینی

/9http://78.38.80.247/ravanshenasi-sazman-solimantabarرضا سلیمان تبارکارشناسیروانشناسی سازمان178704-8844

/8http://78.38.80.247/modiriat-mali2-eghbalمحمدرضا اقبالکارشناسی2مدیریت مالی188832-8132-8832

/9http://78.38.80.247/ravanshenasy-sazmni_soimantbrرضا سلیمان تبارکارشناسیروان شناسی سازمانی198238

/http://78.38.80.247/tasisat-mekaniki-elekteriki_majidian 10مجیدیان علیرضاکارشناسی ناپیوستهتأسیسات مکانیکی الکتریکی203013

/http://78.38.80.247/tasisat-elekteriki-noroseda_toghani-yaser 10طغانی یاسرکارشناسی پیوسته(نور و صدا)تأسیسات الکتریکی213518-5623

/http://78.38.80.247/tarahi-fani_allahyar-talebi 10طالبی اله یارکارشناسی پیوستهطراحی فنی223538-5629

/10http://78.38.80.247/kargah-memari-sakht_nima-kazemiکاظمی نیماکارشناسی پیوستهکارگاه معماری و ساخت235641

/10http://78.38.80.247/kargah-otomatic_shabaniعلی شعبانیکارشناسیکارگاه اتومکانیک247543

/10http://78.38.80.247/naghshe-keshi-sanati2_ghaderiآتنا قادریکارشناسی2نقشه کشی صنعتی 257513

/http://78.38.80.247/harakat-mozon1_fateme-ahmadzade 10احمدزاده وسطی کالیی فاطمهکارشناسی پیوسته1حرکات موزون 265423

/10http://78.38.80.247/osole-ravanshenasi-balini-hasanpourمریم حسن پور بریجانیکارشناسیاصول روانشناسی بالینی279736

/10http://78.38.80.247/ravanshenasi-ejtemaei-karbordi-ebrahimniaاعظم ابراهیم نیاکارشناسیروانشناسی اجتماعی کاربردی289743

/10http://78.38.80.247/modiriat-esteres-mozafariعاطفه مظفریکارشناسیمدیریت استرس299753



/http://78.38.80.247/kargah-bazigari2_behzad-khkinejad 10خاکی نژاد بهزادکارشناسی پیوسته2کارگاه بازیگری 305427

/http://78.38.80.247/tamsilshenasi_shabanpur 10محمدباقر-شعبان پورکارشناسی پیوستهتمثیل شناسی315913

/http://78.38.80.247/goft-v-shenod1 10عوازیان عادلکارشناسی1گفت و شنود 325802

/http://78.38.80.247/tarjomeh-moton-sadeh 10فرزانه-سبک روحکارشناسیترجمه متون ساده335820

/http://78.38.80.247/zhimnastic1 10اکبریان فاطمهکارشناسی1ژیمناستیک345313

/10http://78.38.80.247/tahghi_mahali_seper_malekiسپهر ملکیناپیوسته-کارشناسی پیوستهتحقیقات محلی354662-4246

/http://78.38.80.247/zhimnastic1111 10جعفری مهرانکارشناسی1ژیمناستیک365313

/11http://78.38.80.247/az-izik2_hoseiniفاطمه حسینیکارشناسی2آزمایشگاه فیزیک 377514

/11http://78.38.80.247/erteashat_mosaviسهیل موسویکارشناسیارتعاشات مکانیکی387609-7527

2آز فیزیک392812-1413-7514
کارشناسی _کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/11http://78.38.80.247/azmayeshgah-fizik2_fateme-hosseiniحسینی فاطمه

4029109
روش تحقیق و سیستم های اطالع رسانی  

پزشکی
/11http://78.38.80.247/ravesh-tahghigh_alii-zendebadسیدعلی-زنده بادکارشناسی پیوسته

/11http://78.38.80.247/taghighdaramliat1-shetabanسمر شتابانکارشناسی1تحقیق در عملیات418818-8716-2820

/11http://78.38.80.247/amar-estenbati-shafieiنیلوفرشفیعیکارشناسی-کاردانیآمار استنباطی429708



/http://78.38.80.247/mabani-tadvin_hali-shayeste 12شایسته-حالیکارشناسی پیوستهمبانی تدوین435933

/http://78.38.80.247/zhimnastic2 12اکبریان فاطمهکارشناسی2ژیمناستیک 445334

/12http://78.38.80.247/karborcomputerdar-modiriat-faghihnasiriمریم فقیه نصیریکارشناسیکاربرد کامپیوتر در مدیریت458707-8808

/12http://78.38.80.247/falsafe-elm-ravanshenasi-alizadehیاسر علیزادهکارشناسیفلسفه علم روانشناسی469723

/12http://78.38.80.247/behdasht-ravani-taghadosiمسعود تقدسیکارشناسیبهداشت روانی479737

/http://78.38.80.247/zhimnastic2222 12جعفری مهرانکارشناسی2ژیمناستیک 485334

/13http://78.38.80.247/moghavemat-masaleh2_ghaderiآتنا قادریکارشناسی ناپیوسته2مقاومت مصالح 497516-7604

آزمدارهای الکترونیکی502068-20688-2213-2215-2601-2606
کارشناسی _کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/13http://78.38.80.247/azmayeshgah-madar_fateme-hosseiniفاطمه حسینی

/13http://78.38.80.247/bayan-memari2_nasimi-naghmeنغمه-نسیمیکارشناسی2بیان معماری 515602

/14http://78.38.80.247/ravanshenasi-salamat-hasanpourمریم حسن پور بریجانیکارشناسیروانشناسی سالمت529738

/14http://78.38.80.247/bazar-sarmaye_shafeeمعین شفیعیکارشناسیبازار سرمایه و ابزار تامین مالی538245

/14http://78.38.80.247/sayalat2_mosaviسهیل موسویکارشناسی ناپیوسته-کارشناسی2مکانیک سیاالت 547713-7523-7609

/14http://78.38.80.247/kargah-mashin-abzar_nikjoعلی شعبانیکارشناسیکارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی557530

/14http://78.38.80.247/enteghal-hararat_nikjoعلی نیکجوکارشناسی ناپیوسته2آزمایشگاه انتقال حرارت 567725



/14http://78.38.80.247/osol-hesabdri1_salimiمحمدجواد سلیمیکارشناسی1اصول حسابداری 578200

/14http://78.38.80.247/asibshenasi-ravani1-amirkhanlouعادل امیرخانلوکارشناسی1آسیب شناسی روانی 589731

/14http://78.38.80.247/ravesh-tahghighdaramaliat-faghihnasariمریم فقیه نصیریکارشناسیروش تحقیق596906-6806-8811-8911

/http://78.38.80.247/barnamehnevisi-pishrafteh-naderi 14زینب  نادریکارشناسیبرنامه نویسی پیشرفته601414

/http://78.38.80.247/sistemamel-shabkeh-fadaee 14حمیدرضا فداییکارشناسی ناپیوستهسیستم عامل شبکه611520

/14http://78.38.80.247/kargah_amar_zisti_saeidi_mohamadghasemمحمد قاسم سعیدیکارشناسیکارگاه امار زیستی625731

/14http://78.38.80.247/moghadamate-tarahi-memari3-nima-kazemiکاظمی نیماکارشناسی پیوسته3مقدمات طراحی معماری 635606

/http://78.38.80.247/badminton111 14قبادی نداکارشناسیقبادی ندا64991280

/-14http://78.38.80.247/amar-ehtmalat-shafieeنیلوفرشفیعیکارشناسی-کاردانیآمار و احتماالت مهندسی651411

/http://78.38.80.247/namayesh-dar-asi1_fateme-ahmadzade 14احمدزاده وسطی کالیی فاطمهکارشناسی پیوسته1نمایش در آسیا 665421

/14http://78.38.80.247/akasi4_nozariحسین- نوذری کارشناسی پیوسته4عکاسی 675926

/http://78.38.80.247/amadegijesmani1111 14فالح حسینکارشناسی1آمادگی جسمانی 685309

/http://78.38.80.247/taghziye-varzeshi 14اسدی مهدیهکارشناسیتغذیه ورزشی و کنترل وزن695326

/15http://78.38.80.247/saze_banaei_dar_barabare_zelzele_nematiyanحسین نعمتیانناپیوسته-کارشناسی پیوستهسازه های بنایی در برابر زلزله704238-4663

سیستم های کنترل خطی712205-2413-29111
کارشناسی _کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/15http://78.38.80.247/sistem-contorol-khati_hassan-abasi-nozariحسن عباسی نوذری



/15http://78.38.80.247/fizik-pezeshkii_danial-seifiiدانیال سیفیکارشناسی پیوستهفیزیک پزشکی722446

/15http://78.38.80.247/tarahi-sistemhaye-tahvie_ghaderiآتنا قادریکارشناسی ناپیوسته-کارشناسیطراحی سیستم های تهویه مطبوع737593-7722-7723

/15http://78.38.80.247/moghadamate-tarahi-memari2_fateme-yazdiیزدی فاطمهکارشناسی پیوسته2مقدمات طراحی معماری 745605

/http://78.38.80.247/tarikh-sinama1_hali-shayeste 15شایسته-حالیکارشناسی پیوسته1تاریخ سینما 755920

/16http://78.38.80.247/eghtesad-khord_rastegarمجید رستگارکاردانی-کارشناسیاقتصاد خرد768243-8001

/16http://78.38.80.247/raftar-sazmni_salimiمحمدجواد سلیمیکارشناسیرفتار سازمانی778246

/16http://78.38.80.247/sarmayegozari_shafeeمعین شفیعیکارشناسی ناپیوستهسرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار788417

/16http://78.38.80.247/tarh-memari3_amir-mansuriامیر-منصوریناپیوسته-کارشناسی پیوسته3طراحی معماری 793016-5611-3532

/16http://78.38.80.247/kargah-joshkari_shabaniعلی شعبانیکارشناسیکارگاه جوش کاری و ورق کاری807535

/16http://78.38.80.247/asibshenasi-ravani2-amirkhanlouعادل امیرخانلوکارشناسی2آسیب شناسی روانی819732

/http://78.38.80.247/maharatamoozi-amoozesh_gholami 16غالمی میالدکارشناسی ارشدمهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی827111

/http://78.38.80.247/handball1 16قبادی نداکارشناسی1هندبال 83991280

/16http://78.38.80.247/modiriat-mali_mokhlesiمخلصی مجیدکارشناسی ارشدمدیریت مالی849414

/http://78.38.80.247/amadegijesmani22 16فالح حسینکارشناسی2آمادگی جسمانی855310

/17http://78.38.80.247/moghadamei-bar-hosh_muosa-nazariموسی نظریکارشناسی پیوستهمقدمه ای بر هوش محاسبات زیستی862462



/17http://78.38.80.247/tabrid-sardkhane_ghaderiآتنا قادریکارشناسیطراحی سیستم های تبرید  و سردخانه877715

/17http://78.38.80.247/az-termodinamik_nikjoعلی نیکجوکارشناسی ناپیوسته-کارشناسیآزمایشگاه ترمودینامیک887711-7528

/17http://78.38.80.247/toorbo-mashin_mosaviسهیل موسویکارشناسیتوربو ماشین897555

/http://78.38.80.247/osole_mohandesi_pol_milad_jamali 17میالد جمالیناپیوسته-کارشناسی پیوستهپل سازی904668-4243

/17http://78.38.80.247/paigah-dadeh-delkhahضیا دلخواهکارشناسی-کارشناسی ناپیوستهپایگاه داده911528-1440

/http://78.38.80.247/jaberkhati-shetaban 17سمر شتابانکارشناسیجبرخطی922818

/18http://78.38.80.247/karbord-camputer-dar-ravanshenasi-saeidiمحمد قاسم سعیدیکارشناسیکاربرد کامپیوتر در روانشناسی939733

/18http://78.38.80.247/modiriatkifiatvbahrevari-khaliliسعید خلیلیکارشناسیمدیریت کیفیت و بهره وری948748

/18http://78.38.80.247/bodje_hasannejadمرتضی حسن نژادکاردانی-کارشناسیاصول تنظیم کنترل بودجه958269-8018

962453
تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک 

های پزشکی
/18http://78.38.80.247/tajhizat-bimarestani_nima-dehestaniiدهستانی نیماکارشناسی پیوسته

/http://78.38.80.247/tenis-roye-miz 18محمدعلی خدابخشیکارشناسی1تنیس روی میز 975340

/http://78.38.80.247/tenis-roye-miz11 18توپا ابراهیمی ساراکارشناسی1تنیس روی میز 985340

/http://78.38.80.247/piadesazi-esterztezhi_akbarian 19اکبریان مجتبیکارشناسی ارشدپیاده سازی استراتژی999404


