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ساعت 

شروع كالس 

آنالين

لينک

 /8http://78.38.80.247/mohandesi-ab-fazelabporozhe-arab_aliعلی عربکارشناسی پیوستهمهندسی آب و فاضالب و پروژه14645

اصول مديريت ساخت24638
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
 /8http://78.38.80.247/osolemodiriyatsakht-seiavash-salamatpoorسالمت پور سیاوش

/8http://78.38.80.247/kargahe_eskelet_felezi_chamandiyanچمنديان علیرضاکارشناسی پیوستهکارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری34826

/http://78.38.80.247/moghadamate-tarahi-memari3-zahra-hasanzadeh 8زهرا حسن زادهکارشناسی پیوسته3مقدمات طراحی معماری45606

53425-7415
کارگاه طراحی -1تصويرسازی

تصويرسازی

-کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/http://78.38.80.247/tasvirsazi1_maryam-khazaei 8مريم خزائی 

/http://78.38.80.247/ashnaei-ba-naghashi-moteharek_kamran-silakhori 8کامران سیالخوریکارشناسی پیوستهآشنايی با نقاشی متحرک65935

/http://78.38.80.247/kampiuter-gerafik2_mehrane-alizadeh 8مهرانه علیزادهکاردانی2کامپیوتر گرافیک73224

/8http://78.38.80.247/osol-filmnamenevisi_ferdosi-abbasعباس فردوسی کارشناسی پیوستهاصول فیلمنامه نويسی85930

آشنايی با معماری اسالمی93011-3514-5621
-کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/http://78.38.80.247/ashnaeiba-memari-eslami_zahra-mosavi 8زهرا موسوی

/8http://78.38.80.247/farhangame1_keshavarzافروز کشاورز کارشناسی پیوسته1فرهنگ عامه 105407-5900

/8http://78.38.80.247/sakhteman-dadeh-goranحسامی رستمیکاردانی-کارشناسیساختمان داده ها111222-1466-1507

/http://78.38.80.247/tajzieh-tahlil-sistemha-kalantari 8سمیرا کالنتریکارشناسیتجزيه و تحلیل سیستمها121462

/8http://78.38.80.247/koliat-ravanpezeshki-mohsen-fazlaliمحسن فضلعلیکارشناسیکلیات روانپزشکی139756

/8http://78.38.80.247/ehsas-va-edrak-arezo-motamediآرزو معتمدیکارشناسیاحساس و ادراک149711

159746
روانشناسی کودکان با نیازهای 

1ويژه 
/8http://78.38.80.247/ravanshenasi-koodakan-ba-niazhaye-vizheh-1-neyestaniفرخنده نیستانیکارشناسی

مدارهای الکتريکی162064-2600-1419
کارشنا_کارشناسی

سی ناپیوسته
/8http://78.38.80.247/madar1_hoda-kazemiکاظمی ذاکری هدی

1729105
-مديريت خدمات بهداشتی 

درمانی
/8http://78.38.80.247/modiriat-khadamat-behdasht_leila-ramezaniلیال رمضانیکارشناسی پیوسته

/http://78.38.80.247/dastor-negaresh2 8محمدباقر-شعبان پورکارشناسی2دستور و نگارش185805

/http://78.38.80.247/dastor-zaban-pishrafteh 8فرزانه-سبک روحکارشناسیدستور زبان پیشرفته195810

/http://78.38.80.247/daramadi-bar-adabiat1 8مرزبان امیرکارشناسی1درآمدی بر ادبیات 205823

/8http://78.38.80.247/moghadamat-biomekanic-varzeshiآرمان- فالحی کارشناسیمقدمات بیومکانیک ورزشی215330

/8http://78.38.80.247/shimi-omumi-elham-domehriالهام دومهریکارشناسی-کاردانیشیمی عمومی2229501-5704-7502

/8http://78.38.80.247/tarahi-ajza_hashemiهاشمیکارشناسی ناپیوسته1طراحی اجزا ماشین 23982190

/9http://78.38.80.247/riazi-mohandesi-hossein-rashmanlooحسین رشمانلوکارشناسی-کاردانیرياضی مهندسی241501-2222

25201
ايمنی -روشهای مرمت ابنیه

کارگاه
/9http://78.38.80.247/raveshhaye-maremat-abniye_ahmadiکیوان احمدیکارشناسی ناپیوسته

1الکترونیک262066-2602
کارشنا_کارشناسی

سی ناپیوسته
/9http://78.38.80.247/electronic1_fateme-hosseiniفاطمه حسینی

/10http://78.38.80.247/ravanshenasi-fiziolozhik-mohsen-fazlaliمحسن فضلعلیکارشناسیروانشناسی فیزيولوژيک279709

/10http://78.38.80.247/shivehaye-eslah-va-taghyir-raftar-atefeh-mozafariسیده عاطفه مظفریکارشناسیشیوه های اصالح و تغییر رفتار289749

29
2229-2411-2701-

29112
الکترومغناطیس

کارشنا_کارشناسی

سی ناپیوسته
/10http://78.38.80.247/electro-meghnatis_neda-ghorbanzadeقربان زاده بادلی ندا

زبان تخصصی304639-4816
-کارشناسی پیوسته 

کاردانی-ناپیوسته
/http://78.38.80.247/zabantakhasosi_salamatpur 10سالمت پور سیاوش

برنامه زمانبندی  كالسهای آنالين كليه رشته ها و مقاطع يکشنبه  
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/http://78.38.80.247/rasmefanivanaghshekeshisakhteman_khorasani 10حسن خراسانیکارشناسی پیوستهرسم فنی و نقشه کشی ساختمان314608

هیدرولوژی مهندسی324648-4256
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/10http://78.38.80.247/hidrulozhimohandesi_aliarabعلی عرب

/http://78.38.80.247/karbordnarmafzar-tarsimi_ebrahim-asghari 10ابراهیم  اصغریکارشناسی ناپیوستهکاربرد نرم افزارهای ترسیمی333001

345634-3533

-مبانی برنامه ريزی فضای شهری

آشنايی با مبانی برنامه ريزی 

کالبدی

/http://78.38.80.247/mabani-barnamerizi-shahri_alireza-kharazi 10علیرضا خرازی کارشناسی  پیوسته

/10http://78.38.80.247/shenakht-honar-gerafik2_maryam-khazaeiمريم خزائی کاردانی2شناخت هنر گرافیک353206

/http://78.38.80.247/akasi1_kamran-silakhori 10کامران سیالخوریکارشناسی پیوسته1عکاسی363405

/10http://78.38.80.247/memari_neda-samimiندا صمیمی تهرانی کارشناسی پیوستهمعماری375918

387423
 3کارگاه تصويرسازی ديجیتال 

بعدی
/http://78.38.80.247/kargah-tasvirsazi-dijital3bodi_mehrane-alizadeh 10مهرانه علیزادهکارشناسی پیوسته

/http://78.38.80.247/kargah-memari-sakht_nima-kazemi 10نیما کاظمی کارشناسی پیوستهکارگاه معماری وساخت395641

/http://78.38.80.247/ashnaei-ba-honarhaye-tajasomi_keshavarz 10افروز کشاورز کارشناسی پیوستهآشنايی با هنرهای تجسمی405906

/http://78.38.80.247/khondanvdark-matlab3 10مرزبان امیرکارشناسی3خواندن و درک مطلب 415809

/http://78.38.80.247/harakat-eslahi 10خدابخشی  محمد علیکارشناسیحرکات اصالحی425319

/10http://78.38.80.247/mabahes-asasi-ravanshenasi1-razaviفاطمه رضویکارشناسی1مباحث اساسی در روانشناسی 439702

/http://78.38.80.247/r656toittms 10علیرضا قنبری کارشناسی پیوستهتاريخ نمايش در ايران445418

/http://78.38.80.247/moton-khareje-dar-olome-varzeshi 10خدابخشی  محمد علیکارشناسیمتون خارجی در علوم ورزشی455302

/10http://78.38.80.247/fizik1-fatemeh-ghasemzadehفاطمه قاسم زادهکارشناسی-کاردانی1فیزيک 461401-4606-7501

مبانی بیوالکتريک4728889
کارشنا_کارشناسی

سی ناپیوسته
/11http://78.38.80.247/mabani-bioelectric_hoda-kazemiکاظمی ذاکری هدی

482444
استاتیک و مقاومت مصالح در 

مهندسی پزشکی
/11http://78.38.80.247/statik-moghavemat-masaleh_leila-ramezaniiرمضانی لیالکارشناسی پیوسته

/11http://78.38.80.247/osole-mohandesi_badvazelzele_akbarpurسوده اکبر پورکارشناسیاصول مهندسی باد و زلزله494669-4839

/11http://78.38.80.247/moghavemat_masaleh1_ahmadiکیوان احمدیکارشناسی پیوسته1مقاومت مصالح 504213

/http://78.38.80.247/teknolozhi_beton_alirezachamandiyan 11علیرضا چمنديانکارشناسیتکنولوژی بتن514611

/http://78.38.80.247/sakhteman1_talebi-allahyar 11اله يار طالبی کارشناسی پیوسته1ساختمان 523526-5627

/http://78.38.80.247/osol-kargardani_ferdosi_abbas 11عباس فردوسی کارشناسی پیوستهاصول کارگردانی535931

مهندسی نرم افزار541509-1439
کارشناسی 

کارشناسی-ناپیوسته
/http://78.38.80.247/mabani-mohandsinaramafzar-kalantari 11سمیرا کالنتری

/http://78.38.80.247/azmaieshgah-sistemameh-goran 11ساناز گورانکارشناسیآزمايشگاه سیستم عامل551442

/11http://78.38.80.247/hooghoogh-fazaye-majaziعلی-کاکوجويباریکارشناسیحقوق فضای مجازی561368

2مبانی مهندسی برق 577542
کارشناسی 

کارشناسی-ناپیوسته
/11http://78.38.80.247/bargh2_mehdinezhadمهدی نژاد

/11http://78.38.80.247/miane1_imaniکريم ايمانیکاردانی-کارشناسی1میانه 588270-8033

/12http://78.38.80.247/modiriat-sarmaye-gozari_baradaranمريم برادرانکارشناسیمديريت سرمايه گذاری598266

/http://78.38.80.247/zaminshenasimohandesi_salamatpur 12سالمت پور سیاوشکارشناسی پیوستهزمین شناسی مهندسی604625-4800

/http://78.38.80.247/tajzie-honar-gerafiki_maryam-khazaei 12مريم خزائی کاردانیتجزيه وتحلیل گرافیکی613209

/12http://78.38.80.247/tarahi-3bodi_mehrane_alizadehمهرانه علیزادهکارشناسی پیوستهطراحی سه بعدی623410
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/http://78.38.80.247/perespektiv_kazemi-nima 12نیما کاظمی کاردانیپرسپکتیو633838

/http://78.38.80.247/farhangame2_keshavarz 12افروز کشاورز کارشناسی پیوسته2فرهنگ عامه 645901

/http://78.38.80.247/hoghoogh-binolmelal-khososi2-ebrahimpour 12زهرا-ابراهیم پورکارشناسی2حقوق بین الملل خصوصی 651319-8643

/http://78.38.80.247/hoghoogh-edari1-kako 12علی-کاکوجويباریکارشناسی1حقوق اداری 661304

67

2063-2202-2402-

2810-4201-4604-

7515-7601

/12http://78.38.80.247/mohasebatadadi-hosein-rashmanlooحسین رشمانلوکارشناسی-کاردانیمحاسبات عددی

/http://78.38.80.247/basketball1 12رضايی محبوبهکارشناسی1بسکتبال 685338

/http://78.38.80.247/anatomi-ensan 12آرمان- فالحی کارشناسیآناتومی انسان695305

/http://78.38.80.247/mabani-kargardani_ghanbari 12علیرضا قنبری کارشناسی پیوستهمبانی کارگردانی705414

زبان تخصصی712224-2417-2613
کارشنا_کارشناسی

سی ناپیوسته
/12http://78.38.80.247/zaban-takhasosi-bargh_morvarid-lakdashtiالکدشتی مرواريد

/12http://78.38.80.247/azmonhaye-ravanshenakhti-2-mananeh-moafiمنانه معافیکارشناسی2آزمون های روانشناختی 729735

/13http://78.38.80.247/mohandesitarabari_momeni_mohammadمحمد مومنیکارشناسی پیوستهمهندسی ترابری734655

/13http://78.38.80.247/azmayeshgah_teknolozhibeton_chamandiyanعلیرضا چمنديانکارشناسی پیوستهاز تکنولوژی بتن744612

/http://78.38.80.247/memari-moaser1_neda-samimi 13ندا صمیمی تهرانی کارشناسی پیوسته1معماری معاصر755615

طراحی صفحات وب761523
کارشناسی 

کارشناسی-ناپیوسته
/http://78.38.80.247/tarahi-safahat-veb-goran 13ساناز گوران

/http://78.38.80.247/moton-hoghoghi3 13رنجبر زهرهکارشناسی3متون حقوقی 771352

/http://78.38.80.247/hooghoogh-tatbighi 13پیشگر الهامکارشناسیحقوق تطبیقی781354

/-14http://78.38.80.247/akhlagheslami-daryaiسیدرمضان دريايیکارشناسی-کاردانیاخالق اسالمی799104

/14http://78.38.80.247/ravesh-tahghigh-mananeh-moafiمنانه معافیکارشناسیروش تحقیق809718

81
2206-2209-2414-

2419-2609-2623
کاربرد رايانه در برق

کارشنا_کارشناسی

-سی ناپیوسته

کاردانی

/14http://78.38.80.247/karbord-rayane-dar-bargh_hoda-kazemiiکاظمی ذاکری هدی

رياضی مهندسی827520-7607
کارشناسی -کاردانی

ناپیوسته
/14http://78.38.80.247/rizi-mohndesi_hashemiحبیب اله هاشمی

/14http://78.38.80.247/azmayeshga-mecanik-sayalat_nikjoنیکجوکاردانیآزمايشگاه مکانیک سیاالت837534

/14http://78.38.80.247/hoghoogh-jazaye-ekhtesasi1رشیدی پدرامکارشناسیحقوق جزا اختصاصی841336-8648

/14http://78.38.80.247/mabani-mohndesi-barq1_hoseiniفاطمه حسینیکاردانی1مبانی مهندسی برق 857533

مباحث جاری868264-8420
-کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته
/14http://78.38.80.247/mabahes-jari_imaniکريم ايمانی

878260
حسابرسی و حسابداری بخش 

عمومی
/14http://78.38.80.247/hesbdri-bakhshe-omomi_kamyabiخضراله کامیابیکارشناسی

888256
کنترل های داخلی و نظام 

راهبردی
/14http://78.38.80.247/control-dakheli_baradaranمريم برادرانکارشناسی

/14http://78.38.80.247/hesabdri-maliati1_fallahحامی فالحکارشناسی1مالیاتی 898262

/14http://78.38.80.247/banahaye-abi_nouri_aminامین نوریکارشناسی پیوستهبناهای ابی904646

1سازه بتن ارمه914216-4619
-کارشناسی پیوسته

کاردانی
/14http://78.38.80.247/sazehaye-beton-arme1-sode_akbarpurسوده اکبر پور

/14http://78.38.80.247/moghavemat_masaleh2_ahmadiکیوان احمدیکارشناسی2مقاومت مصالح 924665

935905
آشنايی با ادبیات معاصر ايران 

وجهان
/http://78.38.80.247/ashnaeiba-adabiat-moaser-iranojahan_sima-jahani 14سیما جهانی کارشناسی پیوسته

/http://78.38.80.247/seda1_shahram-haghshenas 14شهرام حق شناسکارشناسی پیوسته1صدا945934
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957418
کارگاه تصويرسازی کودک 

ونوجوان
/http://78.38.80.247/kargah-tasvirsazi-kodakonojavan_maryam-khazaei 14مريم خزائی کارشناسی ناپیوسته

/http://78.38.80.247/modiriat-tashkilat-kaegahi_salamatpur 14سیاوش سالمتپورکارشناسی پیوستهمديريت و تشکیالت کارگاهی963524-5625

/http://78.38.80.247/tarahi-va-bastebandi_kamran-silakhori 14کامران سیالخوریکارشناسی پیوستهطراحی وبسته بندی973440

/http://78.38.80.247/rayane-narmafzar1_mehraneh-alizadeh 14مهرانه علیزادهکارشناسی پیوسته1رايانه ونرم افزار 983459

/http://78.38.80.247/moghadamate-tarahi-memari3-nima-kazemi 14نیما کاظمی کارشناسی پیوسته3مقدمات طراحی معماری995606

/http://78.38.80.247/mabani-honarhaye-namayeshi2_keshavarz 14افروز کشاورز کارشناسی پیوسته2مبانی هنرهای نمايشی 1005929

1013815
کاربرد نرم افزارهای رايانه ای در 

معماری
/http://78.38.80.247/karbord-narmafzarhaye-rayaneei_ahad-nabati 14احد نباتی کاردانی

 آزمهندسی نرم افزار1021510
کارشناسی 

کارشناسی-ناپیوسته
/14http://78.38.80.247/azmaieshgah-mohandisinarmafzar-kalantariسمیرا کالنتری

/http://78.38.80.247/osolhesabdari2-mohsenzadeh 14محسن زاده گنجیکارشناسی پیوسته2اصول حسابداری1038103-8803

/14http://78.38.80.247/tejarat-elektorinki-fadaeeحمیدرضا فدايیکارشناسی پیوستهتجارت الکترونیکی1048851

/http://78.38.80.247/hooghoogh-binollmelle-omomi1 14زهرا-ابراهیم پورکارشناسی1حقوق بین المللی عمومی 1051301

/http://78.38.80.247/hooghoogh-edari2-kako 14علی-کاکوجويباریکارشناسی2حقوق اداری 1061321-8646

/http://78.38.80.247/osol-feghhe1-choopanii 14حبیب اله-چوپانیکارشناسی1اصول فقه 1071305

/http://78.38.80.247/hooghoogh-madani7 14غالم دخت قاسمکارشناسی7حقوق مدنی 1081331-8666

/http://78.38.80.247/ghavaedeh-feghhe1 14يزدانی معینکارشناسی1قواعد فقه 1091312-7910

1105328
مديريت اماکن و رويدادهای 

ورزشی
/14http://78.38.80.247/modiriat-amakenسارا توپا ابراهیمیکارشناسی

/http://78.38.80.247/fizyolozhi-varzeshi 14جعفری مهرانکارشناسیفیزيولوژی ورزشی1115314

/14http://78.38.80.247/riazi-takmili-mozhgan-saberifarمژگان صابری فرکارشناسی-کاردانیرياضی تکمیلی1129014

روشهای اجرايی ساختمان1134667-4221-4819
-کارشناسی پیوسته 

کاردانی-ناپیوسته
/15http://78.38.80.247/ravesh_ejaei-sakhteman_salami_mihsenسالمی محسن

/http://78.38.80.247/tarahi-memari2_neda-samimi 15ندا صمیمی تهرانی کارشناسی پیوسته2طراحی معماری1145610

/http://78.38.80.247/tarh-memari2_samane-zameni 15سمانه ضامنیکارشناسی پیوسته2طراحی معماری1153531-5610

/http://78.38.80.247/jorm-shenasi-pishegar 15پیشگر الهامکارشناسیجرم شناسی1161345

/http://78.38.80.247/moton-hoghoghi2 15رنجبر زهرهکارشناسی2متون حقوقی 1171351-8660

/http://78.38.80.247/koliate-hooghoghe-jaza 15يزدانی معینکارشناسیکلیات حقوق جزا1181309

/15http://78.38.80.247/microprossesor_mehdi-gholamianغالمیان مهدیکارشناسی پیوسته1میکروپروسسور 1192210-2455

/15http://78.38.80.247/riazi-takmili-mozhgan-saberifarمژگان صابری فرکارشناسی-کاردانیرياضی تکمیلی1209014

/http://78.38.80.247/tahlil-amari_faghih 15فقیه محسنکارشناسی ارشدتحلیل آماری1217103-7302

/http://78.38.80.247/modiriat-mali-pishrafte_mokhlesi 16مخلصی مجیدکارشناسی ارشدمديريت مالی پیشرفته12232407

1مالی 123249-8401-8030

-کارشناسی

کارشناسی 

کاردانی-ناپیوسته

/16http://78.38.80.247/mali1_fallahحامی فالح

دينامیک1247511-7605
-کارشناسی 

کارشناسی ناپیوسته
/16http://78.38.80.247/dinamik_nikjoنیکجو

/16http://78.38.80.247/ashnaei-ba-honar-dartarikh1_maryam-khazaeiمريم خزائی کاردانی1آشنايی با هنر در تاريخ 1253425

4طرح معماری1263536-3017
-کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/http://78.38.80.247/tarh-memari4_masuod-rasoli 16مسعود رسولی 

/http://78.38.80.247/tarh-memari4_talebi-allahyar 16اله يار طالبی کارشناسی پیوسته4طراحی معماری1273017-3536-5612
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3طرح معماری1283016-3532-5611
-کارشناسی پیوسته

ناپیوسته
/http://78.38.80.247/tarh-memari3_amir-mansuri 16امیر منصوری

/http://78.38.80.247/tarikh-ejtemae-jahan_rahim-mosavi 16سیدرحیم موسوی کارشناسی پیوستهتاريخ اجتماعی ايران1295916

/http://78.38.80.247/tarahi-algoritm-barzegar 16بهنام برزگرکارشناسیطراحی الگورتیم1301424

/http://78.38.80.247/osol-tarahi-kampailer-kalantari 16سمیرا کالنتریکارشناسیاصول طراحی کامپايلر1311438

نهاد های پولی و مالی بین الملل1326813-8127-8827
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/16http://78.38.80.247/nahahaiepolivmali-beinolmelal-tavakoliعباس توکلی

/16http://78.38.80.247/hoghoogh-bashar-dar-eslam-hidariبتول اخوان رستمی کارشناسیحقوق بشر در اسالم1331323

/http://78.38.80.247/hooghoogh-jazaye-ekhtesasi 16علی-کاکوجويباریکارشناسی2حقوق جزای اختصاصی 1341337-8656

/http://78.38.80.247/hooghoogh-jazaye-ekhtesasi3 16رشیدی پدرامکارشناسی3حقوق جزای اختصاصی 1351338-8659

/http://78.38.80.247/hooghoogh-kar 16حبیب اله-چوپانیکارشناسی و کاردانیحقوق کار1361320-7925

/http://78.38.80.247/hoghoogh-madani2 16باقری سید رضاکارشناسی2حقوق مدنی 1371308

/http://78.38.80.247/moton-feghe1 16يزدانی معینکارشناسی1متون فقه 1381346-7909

/http://78.38.80.247/fizyolozhiye-ensan 16مهران جعفریکارشناسیفیزيولوژی انسان1395306

1405316
سنجش و اندازه گیری در علوم 

ورزشی
/http://78.38.80.247/sanjeshvandazehgiri 16خدابخشی  محمد علیکارشناسی

/16http://78.38.80.247/ashnaei-ba-falsafeh-eslami-yaser-alizadehياسر علیزادهکارشناسیآشنايی با فلسفه اسالمی1419715

1427306-7106
روش شناسی پژوهش های 

کیفی و آمیخته در مديريت
/http://78.38.80.247/raveshshenasi-pazohesh-keyfi_faghih 17فقیه محسنکارشناسی ارشد

/http://78.38.80.247/system-etelaat-modiriat_behnia 17بهنیا بردياکارشناسی ارشدسیستمهای اطالعات مديريت14332414

متره و براورد و پروژه1444670-4820
کارشناسی -کاردانی

پیوسته
/http://78.38.80.247/etre-baravord_salamimohsen 17سالمی محسن

مکانیک سیاالت1454629
-کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/mekanik-sayalat-nuri_amin 17نوری امین

مهندسی محیط زيست1464637-4253
-کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته
/http://78.38.80.247/mohandesi-mohite-zist-baharfar 17ياسر بهارفر

راهسازی1474220-4637
-کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته
/17http://78.38.80.247/rahsazi-mohammadbadeleمحمد مومنی

/17http://78.38.80.247/mohandesi-sistemha_sadraei_amirامیر صدرايیکارشناسیمهندسی سیستم ها1484642

/17http://78.38.80.247/azmaieshgah-shabakeh-baabeeمحسن بابائیکارشناسیآزمايشکاه شبکه1491403

/http://78.38.80.247/osolhesabdari1-hasanejad 17مرتضی حسن نژادکارشناسی پیوسته1اصول حسابداری1508802-2808

/17http://78.38.80.247/hesabdarisanati1-mohsenzadehمحسن زاده گنجیکارشناسی پیوسته1حسابداری صنعتی1518821

/http://78.38.80.247/hoghoogh-sabte 17حبیب اله-چوپانیکارشناسیحقوق ثبت1521360

1537536
آزمايشگاه دينامیک ماشین و 

ارتعاشات
/18http://78.38.80.247/azmayeshga-dinamik-erteshat_nikjoنیکجوکاردانی

/18http://78.38.80.247/ravesh-haye-tolid_nikjoنیکجوکاردانیروش های تولید و کارگاه1547537

توسعه اقتصادی و برنامه ريزی1558236-8423
-کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته
/18http://78.38.80.247/toseh-eghtesadi-tavakoliعباس توکلی

1568255-8416
مبانی حسابداری مديريت و 

3صنعتی 

-کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته
/18http://78.38.80.247/sanati3_rahimianرضا رحیمیان

/18http://78.38.80.247/hooghoogh-daryaeiحیدری آبندانسری سحرنازکارشناسیحقوق دريايی1571366

/http://78.38.80.247/moton-feghe2 18حبیب اله-چوپانیکارشناسی2متون فقه 1581347

/http://78.38.80.247/moton-feghe3 18معین يزدانیکارشناسی3متون فقه 1591348

/http://78.38.80.247/kifarshenasi 18پدرام رشیدی کارشناسیکیفرشناسی1601359
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/http://78.38.80.247/falsafeh-hoghooghe 18پیشگر الهامکارشناسیفلسفه حقوق1611364

/http://78.38.80.247/hooghoogh-madani3 18حسین زاده ابراهیمکارشناسی3حقوق مدنی 1621327

/http://78.38.80.247/mabani-modireat 18اکبريان فاطمهکارشناسیمبانی مديريت1635308

1649751
آسیب شناسی روانی کودک و 

نوجوان
/18http://78.38.80.247/asibshenasi-ravani-koodak-va-nojavan-arezou-motamediآرزو معتمدیکارشناسی

/18http://78.38.80.247/pazhouhesh-dar-ravanshenasi-masoumeh-nematiمعصومه نعمتیکارشناسیپژوهش در روانشناسی1659750

1665301
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و 

ورزش
/http://78.38.80.247/mabani-falsafehv-tarbitbadani 18سارا توپا ابراهیمیکارشناسی

/http://78.38.80.247/hooghoogh-bime 19حیدری آبندانسری سحرنازکارشناسیحقوق بیمه1671361

/http://78.38.80.247/hooghoogh-malekiat-fekri 19علی-کاکوجويباریکارشناسیحقوق مالکیت فکری1681362

کارآموزی1698036-8425
کارشناسی 

کاردانی-ناپیوسته
/22http://78.38.80.247/kar-amozi_maqamiعلیرضا مقامی
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