
استاد_ناممقطعدرس_نامدرس_كدرديف 
ساعت 
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لينک

1
2070-2214-2220-

2228
/8http://78.38.80.247/electronic2_hadi-dehbovidهادی ده بویدکارشناسی-کارشناسی ناپيوسته2الکترونيک 

/http://78.38.80.247/ravanshenasi-tarbiati 8عادل عوازیانکارشناسیروانشناسی تربيتی 25808

/http://78.38.80.247/tarjome-pishrafteh 8فرزانه-سبک روحکارشناسیترجمه پيشرفته35828

/http://78.38.80.247/moghadamat-jameshenasi 8سارا توپا ابراهيمیکارشناسیمقدمات جامعه شناسی ورزشی4991281

/8http://78.38.80.247/mabani-jameshenasi-nadia-lashkariنادیا لشکریکارشناسیمبانی جامعه شناسی59700

/8http://78.38.80.247/tahlile-saze1-behniyamazdaمزدا بهنياکاردانی-کارشناسی ناپيوسته-کارشناسی1تحليل سازه 64214-4617-4829

نقشه برداری و عمليات74609
-کارشناسی ناپيوسته-کارشناسی

کاردانی
/8http://78.38.80.247/naghshe-bardari-va-amaliyat-soheildozandeسهيل دوزنده

/http://78.38.80.247/chap-dasti_moshrefi 8مهرناز مشرفیکارشناسی پيوسته1چاپ دستی 83407

/http://78.38.80.247/osole-mohandesitonel-gholinezhad 8آرمان قلی نژادکارشناسیاصول مهندسی تونل94652

/http://78.38.80.247/sakhtare-tanavo_giyahi_ahangardarabi 8محبوبه اهنگر دارابیکارشناسیساختار تنوع گياهی105790

/8http://78.38.80.247/tecnoloji-kargah-gerafik3_maede-mohammadpurمائده محمدپورکاردانی3تکنولوژی وکارگاه گرافيک113225

/http://78.38.80.247/tarahi-neveshte-farsi_reza-jafarnejad 8سيدرضا جعفرنژادکارشناسی پيوستهطراحی نوشته فارسی123421

/http://78.38.80.247/tarahi-baraye-fazaye-majazi_mehrane-alizade 8مهرانه عليزادهکارشناسی پيوستهطراحی برای فضای مجازی133444

/http://78.38.80.247/bayan-memari3_zahra-hasanzade 8زهرا حسن زادهکارشناسی پيوسته3بيان معماری145603

/8http://78.38.80.247/shenakht-tahlili-tadvin_abbas-ferdosiعباس فردوسیکارشناسی پيوستهشناخت تحليلی تدوین155963

/8http://78.38.80.247/mabani-tarahi-sahne_afroz-keshavarzافروز کشاورزکارشناسی پيوستهمبانی طراحی صحنه165415

برنامه زمانبندی  كالسهای آنالين كليه رشته ها و مقاطع روزدوشنبه  



/http://78.38.80.247/ashnaeiba-memari-eslami1_zahra-mosavi 9زهرا موسویکاردانی-کارشناسی پيوسته1آشنایی با معماری اسالمی173814-5620

/http://78.38.80.247/biyan-shafahdastan2 10فرزانه-سبک روحکارشناسی2بيان شفاهی داستان 185829

/http://78.38.80.247/asibshenasi-varzeshi 10ندا قبادیکارشناسیآسب شناسی ورزشی 19991280

/http://78.38.80.247/ashnaeiba-honarha-moshrefi 10مهرناز مشرفیکارشناسی پيوستهآشنایی با هنرها203431

/10http://78.38.80.247/amouzehaye-shenakhti-ghoran-hadis-nadia-lashkariنادیا لشکریکارشناسی1آموزه های شناختی در قرآن و حدیث219729

/10http://78.38.80.247/fiziktakmili-fatemeh-ghasemzadehفاطمه قاسم زادهکارشناسی-کاردانیفيزیک تکميلی229015

/http://78.38.80.247/azmayeshgah_mekanik_khak_gholinezhad 10آرمان قلی نژادکاردانی-کارشناسیآزمایشگاه مکانيک خاک 234627

/10http://78.38.80.247/electoronic-khodeo_taghaniیاسر طغانیکارشناسی ناپيوستهکارگاه الکترونيک خودرو247615

/http://78.38.80.247/safhearayi1_reza-jafarnejad 10سيدرضا جعفرنژادکارشناسی پيوسته1صفحه آرائی 253423

/http://78.38.80.247/mabani-nazari-memari_tara-radi 10تارا رادی کارشناسی پيوستهمبانی نظری معماری263511-5618

/http://78.38.80.247/mabani-honarhaye-namayeshi1_keshavarz 10افروز کشاورزکارشناسی پيوسته1مبانی هنرهای نمایشی 275928

/10http://78.38.80.247/ravanshenasi-tahavoli2-fatemeh-razaviفاطمه رضوی ساداتیکارشناسی2روانشناسی تحولی 289719

/http://78.38.80.247/tadvin1_abbas-ferdosi 10عباس فردوسیکارشناسی پيوسته1تدوین295938

/11http://78.38.80.247/madar2_hadi-dehbovidهادی ده بویدکارشناسی-کارشناسی ناپيوسته2مدارهای الکتریکی302065-2212-2230-2405

/11http://78.38.80.247/eghtesad-mohandesi-gholinezhadارمان قلی نژادکارشناسی ناپيوسته-کارشناسیاقتصاد مهندسی314240-4644-1497

/http://78.38.80.247/tahlile-saze2-behniyamazda 11مزدا بهنياکارشناسی2تحليل سازه 324618

/http://78.38.80.247/azsakhtar_tanavoe_giyahi_ahangar 11محبوبه اهنگر دارابیکارشناسیاز ساختار تنوع گياهی335724

/11http://78.38.80.247/gerafik-mohiti-maede-mohammadpurمائده محمدپورکاردانی گرافيک محيطی343221



/http://78.38.80.247/biyan-shafahdastan1 12عادل عوازیانکارشناسی1بيان شفاهی داستان 355822

/http://78.38.80.247/hekmat-honar-eslami_hasanshiri 12حميدرضا حسن شيری کارشناسی پيوستهحکمت هنر اسالمی 363454-3943

12مهرناز مشرفیکارشناسی ناپيوستهفرآیند چاپ ماشينی377414

/http://78.38.80.247/memari_afroz-keshavarz 12افروز کشاورزکارشناسی پيوستهمعماری385918

/http://78.38.80.247/harkatshenasi-varzeshi 12جعفری مهرانکارشناسیحرکت شناسی ورزشی395317

/http://78.38.80.247/valiball-1 12اسدی مهدیهکارشناسی1واليبال 405337

/12http://78.38.80.247/ravanshenasi-tahavoli1-fatemeh-razaviفاطمه رضوی ساداتیکارشناسی1روانشناسی تحولی 419712

/12http://78.38.80.247/fiziolozhy-omoumi-arezo-motamediآرزو معتمدیکارشناسیفيزیولوژی عمومی429704

/12http://78.38.80.247/modirit-bahrevari_khorasaniمهرزاد خراسانیکارشناسی ناپيوستهمدیریت بهره وری437701-7702

/12http://78.38.80.247/tarahi-gerafik-mohiti_reza-jafarnejadسيدرضا جعفرنژادکارشناسی پيوستهطراحی گرافيک محيطی 443441

/http://78.38.80.247/zaban-fani_shima-maftonian 12شيما مفتونيان کاردانیزبان فنی 453828

/http://78.38.80.247/mabani-falsafe_yaser-alizade 12یاسر عليزادهکارشناسی پيوستهمبانی فلسفه465428

/http://78.38.80.247/shenakht-rang_samare-rezaeei 12ثمره رضائی کارشناسی پيوستهشناخت رنگ475917

/12http://78.38.80.247/tarikh-sinama2_hali-shayesteشایسته حالیکارشناسی پيوسته2تاریخ سينما485921

کاربرد کامپيوتر در مهندسی عمران494641-4209-4815
-کارشناسی ناپيوسته-کارشناسی

کاردانی
/http://78.38.80.247/karborde_kampiuterdarmohandesiomran_sadeghi 13جواد صادقی

/13http://78.38.80.247/biyoshimi_sakhtar_mirmohamadiزهرا ميرمحمدیکارشناسیبيوشيمی ساختار505711

/13http://78.38.80.247/controlhaye-tasisat_toghaniیاسر طغانیکارشناسی ناپيوستهکنترل های تاسيسات517717

/http://78.38.80.247/tasisat-mekaniki_gholami-milad 13ميالد غالمی کارشناسی پيوستهتاسيسات مکانيکی523519



/http://78.38.80.247/kargah-safhearayi_maede-mohammadpur 13مائده محمدپورکارشناسی ناپيوستهکارگاه صفحه آرائی537405

/http://78.38.80.247/barnamehnevisi-pishrafteh-naderi 14زینب  نادریکارشناسیبرنامه نویسی پيشرفته541414

/http://78.38.80.247/sistemamel-shabkeh-fadaee 14حميدرضا فداییکارشناسی ناپيوستهسيستم عامل شبکه551520

/14http://78.38.80.247/ahkamksbvkar-nazariاسفندیار نظریکارشناسیاحکام کسب و کار568845

/http://78.38.80.247/roshde-harkati-fallah 14ندا قبادیکارشناسیرشد حرکتی 57991280

/14http://78.38.80.247/mabani-moshavere-rahnamaei-hadi-rameshiهادی رامشیکارشناسیمبانی مشاوره و راهنمایی589703

59
1410-1502-2203-

2401-2807-4602-
/14http://78.38.80.247/moadelat-difransiel-esmaeel-esmailiاسماعيل اسماعيلیکارشناسی-کاردانیمعادالت دیفرانسيل

/http://78.38.80.247/tarahimemarishahrsazi_kharazi 14عليرضا خرازیکارشناسی ناپيوسته-کارشناسیطراحی معماری و شهرسازی604212-4613

/14http://78.38.80.247/sistem-enteghal-ab_khorasaniمهرزاد خراسانیکارشناسی ناپيوستهالکترونيک خودرو617614

/http://78.38.80.247/tajzie-tahlil-honarha_hasanshiri 14حميدرضا حسن شيری کارشناسی پيوستهتجزیه وتحليل هنرها623435

/http://78.38.80.247/istaee_miad-meskar 14ميعاد مسکار کاردانی-کارشناسی پيوستهایستایی 633812-5631

/http://78.38.80.247/falsafe-moghadamati-gharb_yaser-alizade 14یاسر عليزادهکارشناسی پيوستهفلسفه مقدماتی غرب645411

/14http://78.38.80.247/jameshenasi2_rahim-mosaviسيد رحيم موسویکارشناسی پيوسته2جامعه شناسی655909

/http://78.38.80.247/tarikh-sinama3_hali-shayeste 14شایسته حالیکارشناسی پيوسته3تاریخ سينما665922

/http://78.38.80.247/tadvin3_abbas-ferdosi 14عباس فردوسیکارشناسی پيوسته3تدوین675940

/http://78.38.80.247/mostanadsazi1_abbas-ferdosi 14عباس فردوسیکارشناسی پيوسته1مستندسازی685947

/http://78.38.80.247/labratorfilm1_norollah-torsavadkohi 14نوراله طور سوادکوهی کارشناسی پيوسته1البراتور فيلم695955

/http://78.38.80.247/mabani-gerafik2_moshrefi 14مهرناز مشرفیکارشناسی پيوسته2مبانی گرافيک 703401



/15http://78.38.80.247/hefazat-imeni-bimarestani_danial-seifiiدانيال سيفی  کارشناسی پيوستهحفاظت وایمنی و استانداردهای عمومی بيمارستانی7129113

/15http://78.38.80.247/modiriat-tablighat-nerand_mokhlesiمخلصی مجيدکارشناسی ارشدمدیریت تبليغات و برند727309

/http://78.38.80.247/tamrinhaye-memari2_yazdi-fateme 15فاطمه یزدی کاردانی2تمرین های معماری733810

/http://78.38.80.247/kargah-teknikhaye-takmili-tasvirsazi_maede-mohammadpur 15مائده محمدپورکارشناسی ناپيوستهکارگاه تکنيک های تکميلی تصویرسازی747419

/http://78.38.80.247/edare-omour-omoomi-dar-eslam_mokhlesi 16مخلصی مجيدکارشناسی ارشداداره امور عمومی در اسالم757107

/http://78.38.80.247/ashnaee-ba-ghavanin-kasbvkar-nazari 16اسفندیار نظریکارشناسیآشنایی با قوانين کسب و کار768745-8850

/16http://78.38.80.247/kontorolkifiat-amari-gholinejadآرمان قلی نژادکارشناسیکنترل کيفيت آماری772816

/http://78.38.80.247/hooghoogh-malieh-omomi 16حسن نژاد مرتضیکارشناسیحقوق ماليه عمومی781303

/16http://78.38.80.247/ghavaedeh-feghhe2حبيب اله-چوپانیکارشناسی2قواعد فقه 791310

/16http://78.38.80.247/moghadamat-mecanic-harkat-ensan-fallahآرمان- فالحی کارشناسیمقدمات مکانيک حرکت انسان805307

/http://78.38.80.247/narmafzar-safhearayi_mehrnaz-moshrefi 16مهرناز مشرفیکارشناسی ناپيوستهنرم افزارهای صفحه  ارائی 817413

/http://78.38.80.247/khatati-farsi_jafarnejad 16رضا جعفرنژادکارشناسی پيوستهخطاطی فارسی823420

/16http://78.38.80.247/ravansanji-mannaneh-moafiمنانه معافیکارشناسیروانسنجی839726

/16http://78.38.80.247/ravanshenasi-moshavere-khanevadeh-hadi-rameshiهادی رامشیکارشناسیروانشناسی و مشاوره خانواده849740

/http://78.38.80.247/dinamik-nematiyan 16حسين نعمتيانکارشناسیدیناميک854615

/16http://78.38.80.247/azbiyoshimi_sakhtar_mirmohamadiزهرا ميرمحمدیکارشناسیاز بيوشيمی ساختار865712

/16http://78.38.80.247/sazehaye-betoni_miad-mesgarميعاد مسکارکارشناسی ناپيوستهسازه های بتونی873008

/http://78.38.80.247/honar-ketab-dar-asiaye-miane_hasanshiri 16حميدرضا حسن شيری کارشناسی پيوستههنر کتاب آرایی در آسيای ميانه883437



/16http://78.38.80.247/tarahi-sakhtemanhaye-betoni_milad-jamaliميالد جمالی کارشناسی پيوستهطراحی ساختمانهای بتنی895633-3522

/16http://78.38.80.247/sakhteman2_mansuri-amirامير منصوریکارشناسی پيوستهوگزارش کارگاه2ساختمان903527-5628

/http://78.38.80.247/tarh-memari5_talebi-allahyar 16اله یار طالبی کارشناسی پيوسته5طرح معماری913537-5613

/http://78.38.80.247/moghararat-memari-dakheli_milad-gholami 16ميالد غالمی کارشناسی پيوستهمقررات معماری داخلی925637

/http://78.38.80.247/tarikh-falsafe_yaser-alizade 16یاسر عليزادهکارشناسی پيوستهتاریخ فلسفه935907

/http://78.38.80.247/tarikh-ejtemae-iran_mosavi-rahim 16سيد رحيم موسویکارشناسی پيوستهتاریخ اجتماعی ایران 945915

/16http://78.38.80.247/bahayabi1_seyfiجواد سيفیکاردانی-کارشناسی1بهایابی958253-8013

/16http://78.38.80.247/zaban-takhasosi2_hasannatajعلی حسن نتاجکارشناسی ناپيوسته-کارشناسی2زبان تخصصی 968216-8402

/http://78.38.80.247/tolid-barnamehaye-telvizioni1_norollah-torsavadkohi 16نوراله طور سوادکوهی کارشناسی پيوسته1توليد برنامه های تلویزیونی 975956

/16:30http://78.38.80.247/moghadamei-bar-robatic_danial-seifiدانيال سيفی  کارشناسی پيوستهمقدمه ای بر رباتيک9829122

/17http://78.38.80.247/naram-afzar_rahimianرضا رحيميانکاردانی-کارشناسی-کارشناسیکاربرد کامپيوتر998252-8419-8031

/17http://78.38.80.247/paigah-dadeh-delkhahضيا دلخواهکارشناسی-کارشناسی ناپيوستهپایگاه داده1001528-1440

101
6816-6916-8113-

8831-8931-2835
/http://78.38.80.247/sistemetlatmodiriat-hasanejad 17مرتضی حسن نژادکارشناسیسيستمهای اطالعاتی مدیریت

/http://78.38.80.247/jorm-shenasi-kodakan 17محمد-  نجار صادقی کارشناسیجرم شناسی کودکان و نوجوانان1021358

/17http://78.38.80.247/narmafazar-khodro_toghianiیاسر طغانیکارشناسی ناپيوستهکاربرد نرم افزار در خودرو1037620

/17http://78.38.80.247/kargah-electoronic-khodro_toghaniیاسر طغانیکارشناسی ناپيوستهسيستم های انتقال اب1047541

/17http://78.38.80.247/ravanshenasi-khalaghiat_maede-mohammadpurمائده محمدپورکارشناسی پيوستهروانشناسی خالقيت 1053455

/http://78.38.80.247/faaliat-badani-tandorosti 18آرمان- فالحی کارشناسیفعاليت بدنی و تندرستی 1065315



/18http://78.38.80.247/nazarieh-moshavereh-ravanshenasi-arezo-motamediآرزو معتمدیکارشناسینظریه مشاوره و روان درمانی1079741

/http://78.38.80.247/sazehaye-felezi_jamali-milad 18سيد ميالد جمالیکارشناسی ناپيوستهسازه های فلزی1083007

/18http://78.38.80.247/metrebaravord_salami-mohsenمحسن سالمی کارشناسی پيوستهمتره برآورد1093523-5642

/18http://78.38.80.247/shenakht-tarahi-memari-rosta_sobhan-sortijiسبحان سورتيجیکارشناسی ناپيوستهشناخت طراحی معماری روستا1103003

/18http://78.38.80.247/mali2_gholinezhadميالد قلی نژادکارشناسی ناپيوسته-کارشناسی2مالی1118250-8408

/18http://78.38.80.247/pol-arz_tavkoliعباس توکلیکارشناسی ناپيوسته-کارشناسیپول،ارز و بانکداری1128213-8413

/http://78.38.80.247/darkobayan-memari2_yazdi-fateme 18فاطمه یزدی کاردانی2درک وبيان معماری1133806

/18http://78.38.80.247/tarikh-eslam-emadiسيدحسين عمادیکارشناسی-کاردانیتاریخ اسالم1149108

/19http://78.38.80.247/modiriat-manabe-ensani-pishrafte_behniaبهنيا بردیاکارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانی پيشرفته1157110-7304

/-19http://78.38.80.247/tanzimkhanevadeh-hosein-emadiسيدحسين عمادیکارشناسی-کاردانیدانش خانواده11699105


