
لینک ورود به کالس مجازی نام رشته زمان برگزاری نام استاد نام درس
کد 

مشخصه
رديف

http://79.143.84.21/cl15620 کارشناسي طراحي لباس خانم نوبتي کارگاه الگو سازي10:00 - 08:00چهارشنبه  1الگو سازي روي مانکن  15620 1

http://79.143.84.21/cl15601 کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي ارتباط تصويري 2 کارگاه رسم 10:00 - 08:00چهارشنبه  مرضيه محمودي انسان، طبيعت، طراحي 15601 2

http://79.143.84.21/cl15457 کارشناسي ارشد ناپيوسته باستان شناسي 103 کالس 10:00 - 08:00چهارشنبه  دکتر يعقوب ابراهيمي
هنرهاي کاربردي در دوران 

اسالمي
15457 3

http://79.143.84.21/cl15376 کارشناسي روانشناسي 301 کالس 10:00 - 08:00چهارشنبه  سرور پروين نژاد 2متون روانشناسي به انگليسي  15376 4

http://79.143.84.21/cl15623
کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي تکنولوژي و طراحي 

دوخت
302 کالس 10:00 - 08:00چهارشنبه  نيما اسکندر طراحي اندام کودک 15623 5

http://79.143.84.21/cl15536 کارشناسي مهندسي عمران 503 کالس 10:00 - 08:00چهارشنبه 
مهندس محمدرضا 

خواجوند
نقشه برداري 15536 6

http://79.143.84.21/cl15546 کارشناسي مهندسي عمران 504 کالس 10:00 - 08:00چهارشنبه  محمد رضا شکري 1تحليل سازه  15546 7

http://79.143.84.21/cl15412 کارشناسي ارشد ناپيوسته ارتباط تصويري علي کياني کارگاه عکاسي11:00 - 08:00چهارشنبه  گرافيک و هنر جديد 15412 8

http://79.143.84.21/cl15483 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 303 کالس 11:00 - 08:00چهارشنبه  فاطمه سيمياري الکترومغناطيس 15483 9

http://79.143.84.21/cl15478 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 304 کالس 11:00 - 08:00چهارشنبه  دکتر پوريا خدابنده مدارهاي منطقي 15478 10

لینک ورود به کالس های مجازی روز چهارشنبه



http://79.143.84.21/cl15494 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 505 کالس 11:00 - 08:00چهارشنبه  علي انگورج تقوي عايق ها و فشار قوي 15494 11

http://79.143.84.21/cl15415 کارشناسي ارشد ناپيوسته ارتباط تصويري 1 کارگاه رسم 12:00 - 08:00چهارشنبه  محمود همتي آهويي
 ) 1ارتباط تصويري تخصصي 

(گرافيک رسانه هاي چاپي 
15415 12

http://79.143.84.21/cl15254 کارشناسي مديريت بازرگاني 305 کالس 12:00 - 09:00چهارشنبه  رضا حاجي نژاد (1)تحقيق در عمليات  15254 13

http://79.143.84.21/cl15621 کارشناسي طراحي لباس خانم نوبتي کارگاه الگو سازي12:00 - 10:00چهارشنبه  2الگوسازي  15621 14

http://79.143.84.21/cl15588 کارشناسي ارتباط تصويري 1 کارگاه رايانه 12:00 - 10:00چهارشنبه  شيوا نظرعلي 1نرم افزار گرافيک  15588 15

http://79.143.84.21/cl15458 کارشناسي ارشد ناپيوسته باستان شناسي 103 کالس 12:00 - 10:00چهارشنبه  دکتر يعقوب ابراهيمي
شناخت سکه ها، مهرها و الواح 

باستاني
15458 16

http://79.143.84.21/cl15367 کارشناسي روانشناسي 301 کالس 12:00 - 10:00چهارشنبه  سرور پروين نژاد 1متون روانشناسي به انگليسي 15367 17

http://79.143.84.21/cl15377 کارشناسي روانشناسي 302 کالس 12:00 - 10:00چهارشنبه  روانشناسي تربيتي 15377 18

http://79.143.84.21/cl15610 کارشناسي طراحي لباس 306 کالس 12:00 - 10:00چهارشنبه 
دکتر علي محمودي 

عالمي
(2)آشنايي با هنر در تاريخ  15610 19

http://79.143.84.21/cl15626
کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي تکنولوژي و طراحي 

دوخت
501 کالس 12:00 - 10:00چهارشنبه  نيما اسکندر حجم سازي 15626 20

http://79.143.84.21/cl15537 کارشناسي مهندسي عمران 504 کالس 12:00 - 10:00چهارشنبه  محمد رضا شکري استاتيک 15537 21

http://79.143.84.21/cl15550 کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران 506 کالس 12:00 - 10:00چهارشنبه 
مهندس محمدرضا 

خواجوند
اجزا ساختمان 15550 22



http://79.143.84.21/cl15479 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 304 کالس 14:00 - 11:00چهارشنبه  زهير رستگارفر (1)بررسي سيستم هاي قدرت 15479 23

http://79.143.84.21/cl15495 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 503 کالس 14:00 - 11:00چهارشنبه  فاطمه سيمياري تأسيسات الکتريکي و پروژه 15495 24

http://79.143.84.21/cl15320 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر 505 کالس 14:00 - 11:00چهارشنبه  دکتر پوريا خدابنده محيط هاي چند رسانه اي 15320 25

http://79.143.84.21/cl15622 کارشناسي طراحي لباس خانم علوي کارگاه الگو سازي14:00 - 12:00چهارشنبه  2طراحي لباس  15622 26



http://79.143.84.21/cl15625
کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي تکنولوژي و طراحي 

دوخت
خانم نوبتي کارگاه دوخت14:00 - 12:00چهارشنبه  2تکنولوژي دوخت  15625 27

http://79.143.84.21/cl15248 کارشناسي مديريت بازرگاني 1 کارگاه رايانه 14:00 - 12:00چهارشنبه  کاربرد کامپيوتر در مديريت 15248 28

http://79.143.84.21/cl15374 کارشناسي روانشناسي 2 کارگاه رايانه 14:00 - 12:00چهارشنبه  هاجر قره داغي قره تپه کاربردکامپيوتر در روانشناسي 15374 29

http://79.143.84.21/cl15720 معماري-کارداني  نقشه کشي معماري 4 کارگاه رسم 14:00 - 12:00چهارشنبه  ميترا نجار منصور طراحي با دست آزاد 15720 30

http://79.143.84.21/cl15589 کارشناسي ارتباط تصويري 102 کالس 14:00 - 12:00چهارشنبه  نيما اسکندر کارگاه حجم و گرافيک 15589 31

http://79.143.84.21/cl15368 کارشناسي روانشناسي 301 کالس 14:00 - 12:00چهارشنبه  روانشناسي فيزيولوژيک 15368 32

http://79.143.84.21/cl15631
کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي تکنولوژي و طراحي 

دوخت
302 کالس 14:00 - 12:00چهارشنبه  خانم نوبتي 2درجه بندي پوشاک  15631 33

http://79.143.84.21/cl15593 کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي ارتباط تصويري 303 کالس 14:00 - 12:00چهارشنبه  بهناز عسگري نظارت چاپ 15593 34

http://79.143.84.21/cl15411 کارشناسي ارشد ناپيوسته تصويرسازي 306 کالس 14:00 - 12:00چهارشنبه  دکتر يعقوب ابراهيمي روش تحقيق 15411 35

http://79.143.84.21/cl15679 کارشناسي مهندسي معماري 307 کالس 14:00 - 12:00چهارشنبه 
مهندس نيلوفر 

محسنخاني
کارگاه معماري و ساخت 15679 36

http://79.143.84.21/cl15413 کارشناسي ارشد ناپيوسته ارتباط تصويري 1 کارگاه رسم 15:00 - 12:00چهارشنبه  محمود همتي آهويي اصول ديزاين 15413 37

http://79.143.84.21/cl15613 کارشناسي طراحي لباس 2 کارگاه رسم 15:00 - 12:00چهارشنبه  طراحي لباس مقدماتي 15613 38



http://79.143.84.21/cl15255 کارشناسي مديريت بازرگاني 305 کالس 15:00 - 12:00چهارشنبه  رضا حاجي نژاد
آمار و احتماالت و کاربرد آن در 

(2)مديريت 
15255 39

http://79.143.84.21/cl15708 کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري محمدرضا قاسمي نودهي سالن اجتماعات16:00 - 14:00چهارشنبه  روشهاي طراحي و توليد صنعتي 15708 40

http://79.143.84.21/cl15501 کارشناسي مهندسي برق مجيد الکائي کارگاه برق16:00 - 14:00چهارشنبه  کارگاه عمومي 15501 41

http://79.143.84.21/cl15590 کارشناسي ارتباط تصويري بهناز عسگري کارگاه چاپ16:00 - 14:00چهارشنبه  کارگاه چاپ دستي تخصصي 15590 42

http://79.143.84.21/cl15632
کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي تکنولوژي و طراحي 

دوخت
خانم نوبتي کارگاه دوخت16:00 - 14:00چهارشنبه  (کار روي مانکن)موالژ  15632 43

http://79.143.84.21/cl15416 کارشناسي ارشد ناپيوسته ارتباط تصويري علي کياني کارگاه عکاسي16:00 - 14:00چهارشنبه  رسانه هاي نوين بصري 15416 44

http://79.143.84.21/cl15758 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر 1 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه  مهندس نصيبه موسوي مهندسي نرم افزار 15758 45

http://79.143.84.21/cl15695 کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري 102 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه  تاسيسات مکانيکي و الکتريکي 15695 46

http://79.143.84.21/cl15474 کارشناسي حسابداري 103 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه  پگاه ازاري
بازار سرمايه و ابزار تامين مالي 

اسالمي
15474 47

http://79.143.84.21/cl15369 کارشناسي روانشناسي 301 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه  هاجر قره داغي قره تپه (کمي وکيفي)روش تحقيق 15369 48

http://79.143.84.21/cl15378 کارشناسي روانشناسي 302 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه  جواد کياکجوري
آموزه هاي روانشناختي درقران 

2و حديث 
15378 49

http://79.143.84.21/cl15384 کارشناسي روانشناسي 304 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه  استاد جعفر نظري پويايي گروه 15384 50



http://79.143.84.21/cl15717 جديد- کارشناسي معماري داخلي  307 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه 
مهندس نيلوفر 

محسنخاني

مهندسي عوامل انساني در 

تنظيم شرايط محيطي
15717 51

http://79.143.84.21/cl15539 کارشناسي مهندسي عمران 506 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه  زهرا لرکجوري 2رياضي  15539 52

http://79.143.84.21/cl15624
کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي تکنولوژي و طراحي 

دوخت
507 کالس 16:00 - 14:00چهارشنبه  آيدا رحماني زبان تخصصي 15624 53

http://79.143.84.21/cl15485 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 17:00 - 14:00چهارشنبه  فاطمه سيمياري (2)الکترونيک 15485 54

http://79.143.84.21/cl15496 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 104 کالس 17:00 - 14:00چهارشنبه  زهير رستگارفر (3)ماشين هاي الکتريکي 15496 55



http://79.143.84.21/cl15423 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري 306 کالس 17:00 - 14:00چهارشنبه  سينا حقيقي انارکي
پژوهش در مباحث تخصصي 

نظري و فني
15423 56

http://79.143.84.21/cl15480 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 501 کالس 17:00 - 14:00چهارشنبه  فاطمه سيمياري
تجزيه و تحليل سيگنالها و 

سيستم ها
15480 57

http://79.143.84.21/cl15299 نرم افزار- کارشناسي مهندسي کامپيوتر  503 کالس 17:00 - 14:00چهارشنبه  سميه خلوصي طراحي زبانهاي برنامه سازي 15299 58

http://79.143.84.21/cl15326 نرم افزار- کارشناسي مهندسي کامپيوتر  504 کالس 17:00 - 14:00چهارشنبه  دکتر پوريا خدابنده معماري کامپيوتر 15326 59

http://79.143.84.21/cl15318 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر 505 کالس 17:00 - 14:00چهارشنبه  سيار شبيه سازي کامپيوتري 15318 60

http://79.143.84.21/cl15612 کارشناسي طراحي لباس 2 کارگاه رسم 18:00 - 15:00چهارشنبه  خانم علوي (2)طراحي  15612 61

http://79.143.84.21/cl15249 کارشناسي مديريت بازرگاني 303 کالس 18:00 - 15:00چهارشنبه  رضا حاجي نژاد رياضيات و کاربرد آن در مديريت 15249 62

http://79.143.84.21/cl15257 کارشناسي مديريت بازرگاني 305 کالس 18:00 - 15:00چهارشنبه  عباس موسوي (1)حسابداري صنعتي  15257 63

http://79.143.84.21/cl15414 کارشناسي ارشد ناپيوسته ارتباط تصويري 1 کارگاه رسم 19:00 - 15:00چهارشنبه  نيما اسکندر
کارگاه تخصصي ارتباط تصويري 

(تصويرسازي پيشرفته) (2)
15414 64

http://79.143.84.21/cl15696 کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري مديريت و تشکيالت کارگاهي سالن اجتماعات18:00 - 16:00چهارشنبه  15696 65

http://79.143.84.21/cl15627
کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي تکنولوژي و طراحي 

دوخت
خانم نوبتي کارگاه الگو سازي18:00 - 16:00چهارشنبه  2طراحي الگو  15627 66

http://79.143.84.21/cl15573
کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي تاسيسات 

حرارتي و برودتي
1 کارگاه رايانه 18:00 - 16:00چهارشنبه  روح اله کثيري

طراحي به کمک نرم افزارهاي 

تآسيسات
15573 67



http://79.143.84.21/cl15574
کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي تاسيسات 

حرارتي و برودتي
1 کارگاه رايانه 18:00 - 16:00چهارشنبه  روح اله کثيري

نقشه کشي تاسيسات برودتي به 

کمک رايانه
15574 68

http://79.143.84.21/cl15718 جديد- کارشناسي معماري داخلي  1 کالس 18:00 - 16:00چهارشنبه  سميرا جهاندار الشکي عناصر و جزئيات ساختمان 15718 69

http://79.143.84.21/cl15538 کارشناسي مهندسي عمران 102 کالس 18:00 - 16:00چهارشنبه  بهروز بايي الشکي زمين شناسي مهندسي 15538 70

http://79.143.84.21/cl15417 کارشناسي ارشد ناپيوسته ارتباط تصويري 103 کالس 18:00 - 16:00چهارشنبه  دکتر محمد اعظم زاده ارتباط شناسي 15417 71

http://79.143.84.21/cl15370 کارشناسي روانشناسي 301 کالس 18:00 - 16:00چهارشنبه  بيژن مصطفي پور فلسفه علم روانشناسي 15370 72

http://79.143.84.21/cl15379 کارشناسي روانشناسي 302 کالس 18:00 - 16:00چهارشنبه  استاد جعفر نظري مباني راهنمايي و مشاوره 15379 73

http://79.143.84.21/cl15265 کارشناسي مديريت بازرگاني 304 کالس 18:00 - 16:00چهارشنبه  گل صنم جعفري بازاريابي بين المللي 15265 74

http://79.143.84.21/cl15385 کارشناسي روانشناسي 307 کالس 18:00 - 16:00چهارشنبه  هاجر قره داغي قره تپه 2آزمون هاي روانشناختي  15385 75

http://79.143.84.21/cl15439
توسعه منابع - کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت دولتي 

انساني
506 کالس 18:00 - 16:00چهارشنبه  داود کياکجوري

تصميم گيري و خط مشي 

گذاري عمومي
15439 76

http://79.143.84.21/cl15472 کارشناسي حسابداري 507 کالس 18:00 - 16:00چهارشنبه  استاد حسن نجارکريمي (2)مالي  15472 77

http://79.143.84.21/cl15497 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 19:00 - 17:00چهارشنبه  فاطمه سيمياري
آزمايشگاه سيستم هاي کنترل 

خطي
15497 78

http://79.143.84.21/cl15424 کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري 101 کالس 20:00 - 17:00چهارشنبه  دکتر احمدرضا کشتکار روانشناسي محيط 15424 79



http://79.143.84.21/cl15481 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 104 کالس 20:00 - 17:00چهارشنبه  فاطمه سيمياري سيستم هاي کنترل خطي 15481 80

http://79.143.84.21/cl15327 نرم افزار- کارشناسي مهندسي کامپيوتر  306 کالس 20:00 - 17:00چهارشنبه  مهندس نصيبه موسوي طراحي الگوريتم 15327 81

http://79.143.84.21/cl15427 کارشناسي ارشد ناپيوسته معماري داخلي 501 کالس 20:00 - 17:00چهارشنبه  سينا حقيقي انارکي فن اوري هاي معماري داخلي 15427 82

http://79.143.84.21/cl15300 نرم افزار- کارشناسي مهندسي کامپيوتر  503 کالس 20:00 - 17:00چهارشنبه  دکتر عليرضا قمي شبکه هاي محلي کامپيوتري 15300 83

http://79.143.84.21/cl15315 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر 504 کالس 20:00 - 17:00چهارشنبه  دکتر ماهيار حسيني مباحث ويژه 15315 84



http://79.143.84.21/cl15319 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر 505 کالس 20:00 - 17:00چهارشنبه  دکتر مهدي عليرضانژاد ايجاد بانک هاي اطالعاتي 15319 85

http://79.143.84.21/cl15697 کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري محمد کيا کجوري سالن اجتماعات20:00 - 18:00چهارشنبه  سازه هاي فلزي 15697 86

http://79.143.84.21/cl15579 مکانيک خودرو-کارداني  مکانيک خودرو 1 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  روح اله کثيري ترموديناميک 15579 87

http://79.143.84.21/cl15615 کارشناسي طراحي لباس 102 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  هوشيار تيمورنژاد شناخت الياف و پارچه 15615 88

http://79.143.84.21/cl15484 قدرت-کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق 103 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  زهرا جهاندار الشکي ماشينهاي مخصوص 15484 89

http://79.143.84.21/cl15371 کارشناسي روانشناسي 301 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  استاد جعفر نظري روانشناسي يادگيري 15371 90

http://79.143.84.21/cl15380 کارشناسي روانشناسي 302 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه 
محمدمهدي جهاندار 

الشکي
روان سنجي 15380 91

http://79.143.84.21/cl15250 کارشناسي مديريت بازرگاني 303 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  بابک شمس
اخالق حرفه اي در مديريت با 

رويکرذ اسالمي
15250 92

http://79.143.84.21/cl15264 کارشناسي مديريت بازرگاني 304 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  مهرزاد باروج کياکالئي آشنايي با قوانين کسب و کار 15264 93

http://79.143.84.21/cl15258 کارشناسي مديريت بازرگاني 305 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  (1)زبان تخصصي  15258 94

http://79.143.84.21/cl15386 کارشناسي روانشناسي 307 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  آسيب شناسي اجتماعي 15386 95

http://79.143.84.21/cl15441
توسعه منابع - کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت دولتي 

انساني
506 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  داود کياکجوري مديريت تحول سازماني 15441 96



http://79.143.84.21/cl15471 کارشناسي حسابداري 507 کالس 20:00 - 18:00چهارشنبه  اسفنديار نظري
اصول ومباني تنظيم بودجه 

دولتي
15471 97

http://79.143.84.21/cl15701 کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري
  چهارشنبه 4 کارگاه رسم 12:00 - 09:00دوشنبه 

3 کارگاه رسم 14:00 - 11:00
فايزه کيا کجوري (4)طراحي معماري  15701 98

http://79.143.84.21/cl15675 کارشناسي مهندسي معماري
  چهارشنبه 1 کارگاه رسم 20:00 - 17:00دوشنبه 

3 کارگاه رسم 20:00 - 17:00
الهام نقوي (2)مقدمات طراحي معماري  15675 99

http://79.143.84.21/cl15688 کارشناسي مهندسي معماري
  چهارشنبه 4 کارگاه رسم 11:00 - 08:00سه شنبه 

3 کارگاه رسم 11:00 - 08:00
رضا قنبري (3)طرح معماري  15688 100

http://79.143.84.21/cl15676 کارشناسي مهندسي معماري
  چهارشنبه 3 کارگاه رسم 17:00 - 14:00سه شنبه 

3 کارگاه رسم 17:00 - 14:00
استاد سميه رضواني فر (2)مقدمات طراحي معماري  15676 101

http://79.143.84.21/cl15704 کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري
  چهارشنبه 2 کارگاه رسم 20:00 - 17:00سه شنبه 

4 کارگاه رسم 20:00 - 17:00
مرتضي قرباني (5)طراحي معماري  15704 102


