
لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 

cl143221گروه زبان1گفت و شنود 1143223
cl230141گروه حسابداري1پایان نامه223014
cl210191گروه مدیریت1پایان نامه321019
cl1831174گروه مدیریت74حقوق و مقررات مدنی 418311
cl173211گروه تربیت بدنی1هندبال 5173211
cl173381گروه تربیت بدنی1شنا (1)617338
cl173391گروه تربیت بدنی1شنا (2)717339
cl173581گروه تربیت بدنی1نجات غریق817358
cl173961گروه تربیت بدنی1ورزش ها و بازي هاي بومی وسنتی917396
cl218161گروه تربیت بدنی1پایان نامه1021816
cl218211گروه تربیت بدنی1هندبال 11218211
cl1739070گروه تربیت بدنی70تغذیه ورزشی و کنترل وزن 1217390
cl1739071گروه تربیت بدنی71تغذیه ورزشی و کنترل وزن 1317390
cl231171گروه حقوق1پایان نامه1423117
cl114581گروه روانشناسی1پژوهش ( عملی - انفرادي ) در روانشناسی 1511458
cl1145170گروه روانشناسی70آزمون هاي روانشناختی 16114511
cl999221گروه معارف1دانش جمعیت و خانواده1799922
cl219121گروه علوم ارتباطات1کاربرد نرم افزارهاي کامپیوتري در پژوهش هاي ارتباطی1821912
cl116371آقازاده  علیرضا1آیین دادرسی کیفري (1)1911637
cl116591آقازاده  علیرضا1حقوق جزاي اختصاصی 20116593
cl114191آژیر محمد1روانشناسی دین 2111419
cl114361آژیر محمد1آموزه هاي روانشناختی در قرآن و حدیث 22114362
cl1143970آژیر محمد70نظریه هاي مشاوره و روان درمانی 2311439
cl999141ارجمند زاده-حبیب1انقالب اسالمی ایران 2499914
cl999211ارجمند زاده-حبیب1تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2599921
cl999142ارجمند زاده-حبیب2انقالب اسالمی ایران 2699914
cl999212ارجمند زاده-حبیب2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2799921
cl231011امامی-محسن1مبانی حقوق عمومی 2823101
cl231061امامی-محسن1حقوق اداري  ایران2923106
cl231131امامی-محسن1سمینار3023113
cl114071افشارفر فیروز1آمار توصیفی3111407
cl116211اسماعیلی گرده مهین-محمود1حقوق تجارت (2)3211621
cl116241اسماعیلی گرده مهین-محمود1حقوق اساسی (3)3311624
cl116301اسماعیلی گرده مهین-محمود1حقوق تجارت (3)3411630
cl231071اسماعیلی گرده مهین-محمود1حقوق کار3523107
باقرزاده هوشمندي-کمال1حسابرسی (1)3611218
cl112181باقرزاده هوشمندي-کمال1حسابرسی (1)3713022
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
باقرزاده هوشمندي-کمال1اصول حسابرسی (1)3813377
باقرزاده هوشمندي-کمال1حسابرسی (1)3918318
باقرزاده هوشمندي-کمال1حسابرسی داخلی بانکها4018338
باقرزاده هوشمندي-کمال1حسابرسی4119324
باقرزاده هوشمندي-کمال1مباحث جاري در حسابداري4213222
باقرزاده هوشمندي-کمال1حسابداري موارد خاص4313388
cl1831370باقرزاده هوشمندي-کمال70اصول حسابداري (2)4418313
بایبوردي-اتابک1مدیریت مالی (2)4511216
بایبوردي-اتابک1مدیریت مالی (2)4613347
بایبوردي-اتابک1مالی (2)4713379
بایبوردي-اتابک1مدیریت مالی (2)4818322
بایبوردي-اتابک1حسابداري مالی (2)4913038
بایبوردي-اتابک1حسابداري میانه 50132311
بایبوردي-اتابک1حسابداري میانه (1)5113369
بایبوردي-اتابک1حسابداري پیشرفته (2)5213221
بایبوردي-اتابک1حسابداري پیشرفته (2)5313335
بایبوردي-اتابک1حسابداري پیشرفته (2)5413391
بایبوردي-اتابک1حسابداري پیشرفته55230132
cl133861بایبوردي-اتابک1مبانی حسابداري بخش عمومی5613386
cl2300670بایبوردي-اتابک70تئوري حسابداري 57230062
cl230111بایبوردي-اتابک1حسابداري بخش عمومی5823011
cl230041بایبوردي-اتابک1حسابرسی پیشرفته5923004
بایبوردي-اتابک70سیستمهاي اطالعاتی حسابداري6013213
بایبوردي-اتابک71سیستمهاي اطالعاتی حسابداري6113213
بایبوردي-اتابک72سیستمهاي اطالعاتی حسابداري6213213
بابازاده امین1مبانی مهندسی نرم افزار 6311523
بابازاده امین1مهندسی نرم افزار 6415528
بابازاده امین1پایگاه داده 6511525
بابازاده امین1پایگاه داده ها 6615530
بابازاده امین1آزمایشگاه پایگاه داده6711526
بابازاده امین1آزمایشگاه پایگاه داده 6815531
بابازاده امین1آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 6913508
بابازاده امین1آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 7015529
برادرانی-سارا1روانشناسی عمومی7111213
برادرانی-سارا1روانشناسی عمومی 7218304
cl114341برادرانی-سارا1روانشناسی شخصیت 7311434
cl114351برادرانی-سارا1آسیب شناسی روانی 74114351

cl112181

cl112131

cl115231

cl115251

cl115261

cl135081

cl132221

cl112161

cl130381

cl132211

cl1321370
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لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 

cl114481برادرانی-سارا1روانشناسی و مشاوره خانواده 7511448
cl1335270برادرانی-سارا70روانشناسی سازمانی7613352
cl219021بهرامیان-شفیع1ارتباطات وتوسعه7721902
cl219101بهرامیان-شفیع1مبانی مطالعات انتقادي در ارتباطات اجتماعی7821910
cl219141بهرامیان-شفیع1مبانی ارتباطات انسانی7921914
cl219031بخشی تلیابی-شیرزاد1مبانی حقوق بین المللی ارتباطات8021903
پیرداوري-علیرضا70اصول بانکداري 8118328
پیرداوري-علیرضا71اصول بانکداري 8218328
پیرداوري-علیرضا72اصول بانکداري 8318328
پیرداوري-علیرضا73اصول بانکداري 8418328
پیرداوري-علیرضا74اصول بانکداري 8518328
پیرداوري-علیرضا75اصول بانکداري 8618328
پیرداوري-علیرضا76اصول بانکداري 8718328
پیرداوري-علیرضا77اصول بانکداري 8818328
پیرداوري-علیرضا78اصول بانکداري 8918328
پیرداوري-علیرضا70مبانی بانکداري ومدیریت بانک9011023
پیرداوري-علیرضا70مبانی بانکداري ومدیریت بانک9119337
پیرداوري-علیرضا72مبانی بانکداري ومدیریت بانک9211023
cl183291پیرداوري-علیرضا1بانکداري داخلی (1)9318329
cl183311پیرداوري-علیرضا1بانکداري خارجی (1)9418331
cl1833070پیرداوري-علیرضا70بانکداري داخلی (2)9518330
پیرداوري-علیرضا70بانکداري خارجی (2)9618332
پیرداوري-علیرضا71بانکداري خارجی (2)9718332
پیرداوري-علیرضا72بانکداري خارجی (2)9818332
پیرداوري-علیرضا73بانکداري خارجی (2)9918332
پیرداوري-علیرضا74بانکداري خارجی (2)10018332
پیرداوري-علیرضا75بانکداري خارجی (2)10118332
cl114421تسبیح سازان مشهدي-رضا1روان سنجی10211442
cl114431تسبیح سازان مشهدي-رضا1روانشناسی تجربی 10311443
cl114471تسبیح سازان مشهدي-رضا1روانشناسی کودکان با نیازهاي ویژه 104114471
cl114511تسبیح سازان مشهدي-رضا1آزمون هاي روانشناختی 105114511
cl114551تسبیح سازان مشهدي-رضا1اصول روانشناسی بالینی 10611455
cl143561خان چوبانی-عزیزه1کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان10714356
ترکاون نژاد نقده-مهسا1ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت 108110182
ترکاون نژاد نقده-مهسا1ریاضی کاربردي10913208
ترکاون نژاد نقده-مهسا1ریاضی کاربردي (2)11013356
ترکاون نژاد نقده-مهسا1ریاضیات و کابرد آن در مدیریت (2)11118309

cl110181

cl1832870

cl1833270
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cl110181ترکاون نژاد نقده-مهسا1ریاضیات وکاربردآن درمدیریت مالی11219318
cl133821پیغمبري-سید طاهر1مکاتبات تجاري وگزارش نویسی11313382
پویان-آرام1دستور زبان پیشرفته11414321
پویان-آرام1دستور انگلیسی پیشرفنه11515386
cl143181پویان-آرام1آوا شناسی11614318
cl143471پویان-آرام1تهیه مطالب کمک آموزشی11714347
cl155021ترابی-آیدا1فیزیک 118155021
cl155131ترابی-آیدا1آزمایشگاه فیزیک (2)11915513
پورعلی - مهدي1بازار یابی بین المللی 12011037
پورعلی - مهدي1سمینار در مسائل بازار یابی وبازار یابی اسالمی12111038
پورعلی - مهدي1بازار یابی بین الملل12211223
پورعلی - مهدي1سمینار در مسائل بازاریابی12311229
cl210331پورعلی - مهدي1اخالق واحکام کسب وکار12421033
cl210334پورعلی - مهدي4اخالق واحکام کسب وکار12521033
cl210351پورعلی - مهدي1بازاریابی بین الملل وصادرات12621035
cl211051پورعلی - مهدي1مدیریت استراتژیک بازاریابی12721105
cl214011پورعلی - مهدي1مدیریت تفکر وتحول استراتژیک12821401
پورعلی - مهدي70بازار یابی ومدیریت بازار (با رویکرد اسالم)12911020
پورعلی - مهدي71بازار یابی ومدیریت بازار (با رویکرد اسالم)13011020
پورعلی - مهدي70بازاریابی ومدیریت بازار13119328
cl1103670پورعلی - مهدي70بازرگانی بین المللی13211036
cl1104370پورعلی - مهدي70تجارت الکترونیک13311043
پورعلی - مهدي70قراردادهاي بیمه 13419348
پورعلی - مهدي71قراردادهاي بیمه 13519348
جداري-محمدرضا1کنترل هاي داخلی 13613041
جداري-محمدرضا1کنترلهاي داخلی ونظام راهبري شرکتی13713366
جداري-محمدرضا1حسابرسی (2)13813225
جداري-محمدرضا1حسابرسی (2)13913340
جداري-محمدرضا1اصول حسابرسی (2)14013380
cl193391حمیدي-سمیه1مبانی مهندسی مالی14119339
cl999151حاتم زاده-امیر1فارسی 14299915
cl999152حاتم زاده-امیر1فارسی 14399915
cl143141خان چوبانی-عزیزه1گفت و شنود 144143141
خان چوبانی-عزیزه1نامه نگاري14514332
خان چوبانی-عزیزه1مکاتبات انگلیسی14615392
خلیل زاده-بابک1اصول حسابداري 147133291
خلیل زاده-بابک1اصول حسابداري (1)14818303

cl1102070

cl1934870

cl133291

cl110371

cl143321

cl143211

cl130411

cl132251
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl130131حسین پور-وحید1مدیریت مالی 14913013
حسین پور-وحید1مدیریت مالی  1 از منظر اسالم15011022
حسین پور-وحید1مالی (1)15113039
حسین پور-وحید1مالی (1)15213378
حسین پور-وحید1مدیریت مالی (1)15318321
cl130551حسین پور-وحید1حسابداري شرکت ها (2)15413055
cl116021حبیب زاده شریف رضا1کلیات حقوق جزا15511602
cl116091حبیب زاده شریف رضا1حقوق جزاي عمومی (1)15611609
cl116181حبیب زاده شریف رضا1حقوق جزاي عمومی (2) 15711618
cl116311حبیب زاده شریف رضا1حقوق جزاي عمومی (3)15811631
cl116351حبیب زاده شریف رضا1حقوق جزاي اختصاصی (1)15911635
حبیب زاده شریف رامین1زبان ماشین و اسمبلی 16011521
حبیب زاده شریف رامین1زبان ماشین و اسمبلی16113502
حبیب زاده شریف رامین1کارگاه سیستم عامل شبکه 16213524
حبیب زاده شریف رامین1آزمایشگاه شبکه هاي کامپیوتري16315539
cl219111حسینی-فایق1مدیریت ارتباطات جمعی16421911
زینال زاده -امین1تحقیق در عملیات (1)16511012
زینال زاده -امین1پژوهش عملیاتی (1)16613209
زینال زاده -امین1تحقیق در عملیات 16713360
زینال زاده -امین1پژوهش عملیاتی (1)16818323
cl115331زینال زاده -امین1پروژه16911533
cl1153770زینال زاده -امین70نرم افزارهاي ریاضی و آمار 17011537
روشنگر-حسین1حقوق اساسی17111211
روشنگر-حسین1حقوق اساسی (1)17211606
cl116161روشنگر-حسین1حقوق اساسی (2) 17311616
cl116201روشنگر-حسین1حقوق مدنی (2)17411620
cl116361روشنگر-حسین1حقوق مدنی (5)17511636
cl143521سیاه چشم-کریم1تهیه مطالب درسی (دبیرستان)17614352
cl143541سیاه چشم-کریم1تدریس عملی (2) دبیرستان17714354
cl143551سیاه چشم-کریم1بررسی و تحلیل محتواي کتابهاي دوره دبیرستان17814355
روضه یی سید لطیف1اصول و مبانی مدیریت از دید گاه اسالم17911002
روضه یی سید لطیف1مبانی مدیریت اسالمی و الگوها18011231
cl999101رنجی-یونس1اندیشه اسالمی 181999101
cl999111رنجی-یونس1اندیشه اسالمی 182999112
نقیبی-محمد1پول و ارز و بانکداري18313216
نقیبی-محمد1پول وارز و بانکداري18413374
نقیبی-محمد1پول و بانک18518333

cl130131

cl115211

cl135241

cl132161

cl110021

cl110121

cl112111
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
نقیبی-محمد1پول وارزوبانکداري18619329
نقیبی-محمد1بازار پول و سرمایه18713264
نقیبی-محمد1بازارپول وسرمایه18819336
cl183341نقیبی-محمد1نظریه هاي پول 18918334
cl210371هدایت زاده-سید حسام الدین1اصول مذاکرات وقراردادهاي بازرگانی بین المللی19021037
cl211081هدایت زاده-سید حسام الدین1اصول مذاکرات ،مکاتبات وقراردادهاي تجاري19121108
cl213031هدایت زاده-سید حسام الدین1قوانین ومسائل حقوقی تجارت وبازاریابی الکترونیکی19221303
سخنور-محمد1مالیه عمومی وتنظیم خط مشی مالی دولت19311729
سخنور-محمد1مالیه عمومی وتنظیم خط مشی مالی دولت19413359
سخنور-محمد1مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها19518314
سخنور-محمد1مالیه عمومی19619338
سخنور-محمد1امور مالی بین المللی19713218
سخنور-محمد1امور مالی بین المللی19818335
cl193301سخنور-محمد1اقتصادسنجی مالی19919330
cl116671مختاري-سیامک1متون فقه 4 جزایی20011667
cl999121مختاري-سیامک1تفسیر موضوعی قرآن 20199912
cl999131مختاري-سیامک1اخالق اسالمی 20299913
cl114111علیزاده-صونا1مباحث اساسی در روانشناسی 203114111
cl114331علیزاده-صونا1روانشناسی شناختی20411433
cl114371علیزاده-صونا1ناتوانی هاي یادگیري 20511437
cl114631علیزاده-صونا1نگرش و تغییر آن 20611463
cl1143870علیزاده-صونا70انگیزش و هیجان20711438
cl1145470علیزاده-صونا70شیوه هاي اصالح و تغییر رفتار 20811454
موثقی-نسیم1ریاضی عمومی20913031
موثقی-نسیم1ریاضی کاربردي(1)21013355
موثقی-نسیم1ریاضی عمومی 211155011
موثقی-نسیم1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)21218308
دهقان - بیتا1حسابداري صنعتی(1)21311013
دهقان - بیتا1بهایابی (1)21413032
دهقان - بیتا1بهایابی 1 21513244
دهقان - بیتا1بهایابی (1)21613363
دهقان - بیتا1حسابداري صنعتی (1)21718316
دهقان - بیتا1حسابداري صنعتی21819327
دهقان - بیتا1زبان تخصصی 219110442
دهقان - بیتا1زبان تخصصی (2)22013227
دهقان - بیتا1زبان  تخصصی (2)22113372
دهقان - بیتا1زبان تخصصی بانکداري (2)22218341

cl110131

cl132641

cl110441

cl117291

cl132181

cl130311
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl110441دهقان - بیتا1متون مالی 223193452
دهقان - بیتا1زبان تخصصی 224117251
دهقان - بیتا1زبان فنی 22513012
دهقان - بیتا1زبان تخصصی (1)22613371
دهقان - بیتا1زبان تخصصی بانکداري (1)22718340
دهقان - بیتا1متون مالی 228193061
دهقان - بیتا1حسابداري مالی (1)22913037
دهقان - بیتا1حسابداري میانه 23013219
دهقان - بیتا1حسابداري میانه (2)23113389
دهقان - بیتا1حسابداري پیشرفته (1)23213220
دهقان - بیتا1حسابداري مالی پیشرفته 1 23313253
دهقان - بیتا1حسابداري پیشرفته (1)23413334
دهقان - بیتا1حسابداري پیشرفته (1)23513390
دهقان - بیتا1حسابداري صنعتی (3)23613223
دهقان - بیتا1مبانی حسابداري مدیریت23713365
دهقان - بیتا1حسابداري صنعتی238230013
دهقان - بیتا1بهایابی (2)23913364
دهقان - بیتا1حسابداري صنعتی (2)24018317
cl230021دهقان - بیتا1حسابداري مدیریت24123002
cl230151دهقان - بیتا1اقتصاد سنجی24223015
دهقان - بیتا70حسابداري و حسابرسی بخش عمومی24313387
دهقان - بیتا71حسابداري و حسابرسی بخش عمومی24413387
دهقان - بیتا72حسابداري و حسابرسی بخش عمومی24513387
دهقان - بیتا73حسابداري و حسابرسی بخش عمومی24613387
دهقان - بیتا74حسابداري و حسابرسی بخش عمومی24713387
دهقان - بیتا75حسابداري و حسابرسی بخش عمومی24813387
دهقان - بیتا76حسابداري و حسابرسی بخش عمومی24913387
دهقان - بیتا77حسابداري و حسابرسی بخش عمومی25013387
دهقان - بیتا78حسابداري و حسابرسی بخش عمومی25113387
دهقان - بیتا79حسابداري و حسابرسی بخش عمومی25213387
دهقان - بیتا70حسابداري امور بیمه25313047
دهقان - بیتا71حسابداري امور بیمه25413047
دهقان - بیتا72حسابداري امور بیمه25513047
دهقان - بیتا74حسابداري امور بیمه25613047
دهقان - بیتا75حسابداري امور بیمه25713047
دهقان - بیتا76حسابداري امور بیمه25813047
cl130241دهقان - بیتا1پروژه مالی 25913024

cl132231

cl133641

cl1338770

cl1304770

cl117251

cl130371

cl132201
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl132261دهقان - بیتا1پروژه مالی (2)26013226
cl1322470دهقان - بیتا70حسابداري دولتی (2)26113224
cl130561دهقان - بیتا1کارآموزي26213056
cl132281دهقان - بیتا1کارآموزي26313228
cl130261دهقان - بیتا1کارآموزي (2)26413026
شاهی-هادي1ترجمه متون مطبوعاتی26514358
شاهی-هادي1ترجمه متون رسانه اي و مطبوعاتی266153105
شاهی-هادي1نمونه هاي نثر ساده انگلیسی26714325
شاهی-هادي1آشنایی با نثر انگلیسی268153112
شاهی-هادي1بیان شفاهی داستان 269143402
شاهی-هادي1فن بیان27015390
شاهی-هادي1اصول و راهکارهاي ترجمه27115391
شاهی-هادي1اصول روش ترجمه27214324
شاهی-هادي70روانشناسی تربیتی27314319
شاهی-هادي71روانشناسی تربیتی27414319
cl143431شاهی-هادي1اصول و فلسفه آموزش و پرورش27514343
cl143391شاهی-هادي1ترجمه پیشرفته27614339
cl143411شاهی-هادي1درآمدي بر ادبیات 277143412
cl143571شاهی-هادي1دو زبانگی27814357
cl143291شاهی-هادي1کلیات زبان شناسی 279143292
cl114291شاهی-هادي1متون روانشناختی به انگلیسی280114292
cl114171شاهی-هادي1متون روانشناسی به انگلیسی 281114171
cl143421شاهی-هادي1مقاله نویسی28214342
cl1432870شاهی-هادي70مکالمه موضوعی28314328
علیمحمدي-ابراهیم1مدیریت استراتژیک28411040
علیمحمدي-ابراهیم1مدیریت استراتژیک28519332
علیمحمدي-ابراهیم1مدیریت استراژیک28611217
علیمحمدي-ابراهیم1رفتار سازمانی 28711457
علیمحمدي-ابراهیم1رفتارسازمانی28813358
cl211071علیمحمدي-ابراهیم1بازاریابی صنعتی وخدمات28921107
cl1101770علیمحمدي-ابراهیم70سیستم هاي خرید ، انبارداري و توزیع29011017
علیمحمدي-ابراهیم70فنون تجزیه تحلیل وطراحی سیستم29111019
علیمحمدي-ابراهیم71فنون تجزیه تحلیل وطراحی سیستم29211019
علیمحمدي-ابراهیم72فنون تجزیه تحلیل وطراحی سیستم29311019
cl216121علیمحمدي-ابراهیم1پویایی سیستم ها 29421612
cl216051علیمحمدي-ابراهیم1روش تحقیق29521605
cl1834170علیمحمدي-ابراهیم70زبان تخصصی بانکداري (2)29618341

cl1431970

cl110401

cl143581

cl143251

cl143401

cl153911

cl114571

cl1101970
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl217021علیمحمدي-ابراهیم1مدیریت انتقال فناوري29721702
cl213041علیمحمدي-ابراهیم1مدیریت خرده فروشی وفروشگاه در تجارت الکترونیکی29821304
cl1121470علیمحمدي-ابراهیم70مدیریت منابع انسانی29911214
cl1832770علیمحمدي-ابراهیم70مدیریت منابع انسانی30018327
شکرزاده-مرتضی70تحقیق در عملیات 301110282
شکرزاده-مرتضی71تحقیق در عملیات 302110282
شکرزاده-مرتضی70پژوهش عملیاتی (2)30313210
شکرزاده-مرتضی70پژوهش عملیاتی (2)30418324
شکرزاده-مرتضی71پژوهش عملیاتی (2)30513210
شکرزاده-مرتضی71پژوهش عملیاتی (2)30618324
شکرزاده-مرتضی72پژوهش عملیاتی (2)30713210
شکرزاده-مرتضی72پژوهش عملیاتی (2)30818324
شکرزاده-مرتضی73پژوهش عملیاتی (2)30913210
شکرزاده-مرتضی70ارزیابی طرحهاي اقتصادي31018337
شکرزاده-مرتضی71ارزیابی طرحهاي اقتصادي31118337
شکرزاده-مرتضی72ارزیابی طرحهاي اقتصادي31218337
شکرزاده-مرتضی73ارزیابی طرحهاي اقتصادي31318337
شکرزاده-مرتضی74ارزیابی طرحهاي اقتصادي31418337
شکرزاده-مرتضی75ارزیابی طرحهاي اقتصادي31518337
شکرزاده-مرتضی76ارزیابی طرحهاي اقتصادي31618337
شکرزاده-مرتضی77ارزیابی طرحهاي اقتصادي31718337
شکرزاده-مرتضی78ارزیابی طرحهاي اقتصادي31818337
cl114121شکرزاده-مرتضی1آمار استنباطی31911412
cl216141شکرزاده-مرتضی1تحقیق در عملیات نرم32021614
cl217041شکرزاده-مرتضی1سمینار در مدیریت تولید وعملیات32121704
cl213021شکرزاده-مرتضی1طراحی ومدیریت کسب و کار الکترونیکی32221302
cl214031شکرزاده-مرتضی1طرح ریزي کسب وکار32321403
cl211061شکرزاده-مرتضی1مدیریت ارتباطات مشتري وعملکرد بازاریابی32421106
cl210361شکرزاده-مرتضی1مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات32521036
فیروز-نسرین1مبانی برنامه سازي و ویژوال بیسیک32611502
فیروز-نسرین1مبانی کامپیوتر و برنامه سازي 32715503
فیروز-نسرین1کارگاه مبانی الکترونیک32811511
فیروز-نسرین1مدارهاي منطقی32915505
فیروز-نسرین1ساختمان داده 33011530
فیروز-نسرین1ساختمان هاي داده33115515
فیروز-نسرین1مباحث ویژه 33211532
فیروز-نسرین1مباحث ویژه 33313520

cl115111

cl115301

cl115321

cl1102870

cl1833770

cl115021
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl115321فیروز-نسرین1مباحث ویژه 334155371
cl135131فیروز-نسرین1طراحی سیستمهاي شی گرا 33513513
فیروز-نسرین1طراحی شی گراي سیستم ها 33615516
فیروز-نسرین1برنامه سازي سیستم 33713517
فیروز-نسرین1سیگنال ها و سیستم ها33815542
cl135191فیروز-نسرین1شبیه سازي کامپیوتري 33913519
cl155381فیروز-نسرین1طراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال 34015538
فیروز-نسرین1زبان تخصصی نرم افزار 34113503
فیروز-نسرین1زبان فنی 34211512
cl135211فیروز-نسرین1پروژه نرم افزار 34313521
cl115351فیروز-نسرین1کارآموزي34411535
cl135221فیروز-نسرین1کارآموزي 34513522
فیروز-نسرین70نصب و راه اندازي شبکه 34613525
فیروز-نسرین71نصب و راه اندازي شبکه 34713525
سیدسیاح-اردشیر70جغرافیاي اقتصادي ایران34818305
سیدسیاح-اردشیر71جغرافیاي اقتصادي ایران34918305
سیدسیاح-اردشیر72جغرافیاي اقتصادي ایران35018305
محبی حیدرلو-سوسن1کاربرد کامپیوتر در حسابداري (3)35113015
محبی حیدرلو-سوسن1نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري35213042
محبی حیدرلو-سوسن1مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت35318319
محبی حیدرلو-سوسن1نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري35413362
محبی حیدرلو-سوسن1کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 35519303
محبی حیدرلو-سوسن1کاربرد نرم افزارهاي رایانه اي در حسابداري35613217
cl130441محبی حیدرلو-سوسن1حسابداري حقوق و دستمزد35713044
محبی حیدرلو-سوسن70کارگاه حسابداري35813040
محبی حیدرلو-سوسن71کارگاه حسابداري35913040
محبی حیدرلو-سوسن72کارگاه حسابداري36013040
cl135011شاهی-سمانه1معادالت دیفرانسیل36113501
شاهی-سمانه1ریاضی مهندسی 36213515
شاهی-سمانه1ریاضیات مهندسی36315519
زرگرزاده-مینا1سازمانهاي پولی و مالی بین المللی36418336
زرگرزاده-مینا1نهادهاي پولی ومالی36519334
زرگرزاده-مینا1نهادهاي پولی ومالی بین الملل36619347
cl143151پوربهرام-رقیه1دستور و نگارش 367143151
cl216151رنجبر-رحیم1هوش مصنوعی وروش هاي فرا ابتکاري36821615
36921703(ERP) رنجبر-رحیم1مدیریت منابع سازمانیcl217031
cl1142770عارفی-مرضیه70روانشناسی اجتماعی کاربردي37011427

cl1352570

cl1830570

cl130151

cl183361

cl1304070

cl135151

cl135171

cl135031
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl114141عارفی-مرضیه1روانشناسی تحولی 371114141
cl1142670عارفی-مرضیه70روانشناسی تحولی372114262
cl114211عارفی-مرضیه1روانشناسی یادگیري 37311421
عارفی-مرضیه70روش تحقیق(کمی وکیفی)37411432
عارفی-مرضیه71روش تحقیق(کمی وکیفی)37511432
cl114621عارفی-مرضیه1فنون مشاوره و روان درمانی37611462
وفائیان-سحر1ژیمناستیک 377173171
وفائیان-سحر1ژیمناستیک378218221
cl1731091وفائیان-سحر1پیالتس379173109
cl173661وفائیان-سحر1ژیمناستیک 380173662
cl1732870وفائیان-سحر70سنجش واندازه گیري درتربیت بدنی38117328
وفائیان-سحر70کارورزي ورزش هاي انفرادي382173104
وفائیان-سحر71کارورزي ورزش هاي انفرادي383173104
وفائیان-سحر72کارورزي ورزش هاي انفرادي384173104
وفائیان-سحر73کارورزي ورزش هاي انفرادي385173104
وفائیان-سحر74کارورزي ورزش هاي انفرادي386173104
cl1731051وفائیان-سحر1کاورزي ورزش هاي گروهی387173105
cl999161روحی-ویدا1ریاضیات پیش دانشگاهی 38899916
cl214021فیضی جعفرصادق1اجرا وکنترل استراتژي38921402
cl210341ولی زاده دستجرد حبیب1استراتژي هاي بازرگانی بین المللی39021034
cl213011ولی زاده دستجرد حبیب1تجارت وبازریابی الکترونیکی پیشرفته39121301
cl214041ولی زاده دستجرد حبیب1مدیریت استرتژیک در شرکت هاي مادر وهلدینگ39221404
cl116451شیدائی مهدي1آیین دادرسی مدنی (2)39311645
cl116461شیدائی مهدي1آیین دادرسی مدنی (3)39411646
cl116571شیدائی مهدي1ادله اثبات دعوي39511657
جعفري مهدي1آمار و احتماالت وکاربرد آن در مدیریت (2)39611032
جعفري مهدي1آمار و احتماالت39713207
جعفري مهدي1آمار کاربردي (2)39813361
جعفري مهدي1آمار و کاربرد آن در مدیریت39918310
جعفري مهدي1آماروکاربردآن درمدیریت مالی40019325
جعفري مهدي1آمار کاربردي(1)40113357
جعفري مهدي1آمار و احتمال مهندسی 40215512
جعفري مهدي1آمار و احتماالت مهندسی40313514
cl114231عیسوي-محسن1آشنایی با فلسفه اسالمی40411423
علی پور-بهین1مدارهاي الکتریکی 40515514
علی پور-بهین1آزمایشگاه مدارهاي الکتریکی 40615523
cl155401علی پور-بهین1آزمایشگاه ریز پردازنده 40715540

cl133571

cl1143270

cl173171

cl17310470

cl110321

cl155141

11



لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl155271علی پور-بهین1آزمایشگاه سیستم هاي عامل40815527
cl155261علی پور-بهین1سیستم هاي عامل 40915526
فرضی زاده-بهاره1خواندن و درك مطلب 410143203
فرضی زاده-بهاره1خواندن انگلیسی پیشرفته41115385
فرضی زاده-بهاره1اصول و روش تدریس412153108
فرضی زاده-بهاره1روشهاي تدریس زبان انگلیسی41314344
cl143511فرضی زاده-بهاره1سنجش و ارزیابی41414351
cl143531فرضی زاده-بهاره1آزمون سازي41514353
نشاطی زاده-لعیا1فراگرد تنظیم و کنترل بوجه41611732
نشاطی زاده-لعیا1تنظیم و کنترل بودجه دولتی41713259
نشاطی زاده-لعیا1اصول تنظیم وکنترل بودجه دولت41813373
نشاطی زاده-لعیا1اصول تهیه وتنظیم وکنترل بودجه دولتی41919341
نشاطی زاده-لعیا1فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی42018315
نشاطی زاده-لعیا1اقتصاد خرد42113053
نشاطی زاده-لعیا1اقتصاد خرد42213353
نشاطی زاده-لعیا1اقتصاد خرد42318306
نشاطی زاده-لعیا1اقتصاد کالن42413251
نشاطی زاده-لعیا1اقتصاد کالن42513354
نشاطی زاده-لعیا1اقتصاد کالن42618307
نشاطی زاده-لعیا70برنامه ریزي و توسعه42713206
نشاطی زاده-لعیا71برنامه ریزي و توسعه42813206
نشاطی زاده-لعیا72برنامه ریزي و توسعه42913206
نشاطی زاده-لعیا70توسعه اقتصادي و برنامه ریزي43018339
نشاطی زاده-لعیا71توسعه اقتصادي و برنامه ریزي43118339
نشاطی زاده-لعیا72توسعه اقتصادي و برنامه ریزي43218339
نشاطی زاده-لعیا73توسعه اقتصادي و برنامه ریزي43318339
گورانی-پویا1آشنایی با بورس و اوراق بهادار43413043
گورانی-پویا1سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار43513214
گورانی-پویا1مدیریت سرمایه گذاري43613384
گورانی-پویا1مبانی مدیریت سرمایه گذاري43719331
cl133831گورانی-پویا1بازار سرمایه وابزار تامین مالی اسالمی43813383
cl133851گورانی-پویا1حسابداري ابزارها و عقود مالی اسالمی43913385
cl1731001مجیدي ابوالفضل1مقدمات مکانیک حرکت انسان 440173100
cl114081عباسیان شربیانی  محمد1فیزیولوژي اعصاب وغدد44111408
cl114131عباسیان شربیانی  محمد1روانشناسی فیزیولوژیک 44211413
cl114041قهرمانی افشار-محمد1مبانی جامعه شناسی44311404
cl114221قهرمانی افشار-محمد1روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان44411422

cl1320670

cl130431

cl143201

cl1531081

cl117321

cl130531

cl132511
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl116121صالحی مرتضی1منطق حقوق 44511612
cl116121صالحی مرتضی1منطق44623104
cl116281صالحی مرتضی1حقوق مدنی (3)44711628
cl116331صالحی مرتضی1حقوق مدنی (4)44811633
cl116561صالحی مرتضی1حقوق مدنی 449116567
cl116581صالحی مرتضی1حقوق مدنی 450116588
صالحی مرتضی70آشنایی با قوانین کسب وکار45111033
صالحی مرتضی71آشنایی با قوانین کسب وکار45211033
صالحی مرتضی72آشنایی با قوانین کسب وکار45311033
صالحی مرتضی73آشنایی با قوانین کسب وکار45411033
صالحی مرتضی74آشنایی با قوانین کسب وکار45511033
صالحی مرتضی75آشنایی با قوانین کسب وکار45611033
صالحی مرتضی70احکام کسب وکار45711041
صالحی مرتضی71احکام کسب وکار45811041
صالحی مرتضی72احکام کسب وکار45911041
cl1731101فرضعلی پور سلمان1متون خارجی در علوم ورزشی460173110
cl1731111فرضعلی پور سلمان1مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی461173111
cl173941فرضعلی پور سلمان1مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش46217394
cl218041فرضعلی پور سلمان1مدیریت بازاریابی در ورزش46321804
cl218101فرضعلی پور سلمان1سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش46421810
cl218131فرضعلی پور سلمان1نظارت وارزشیابی درسازمان هاي ورزشی46521813
cl999181فرضعلی پور سلمان1تربیت بدنی 466999181
cl999261فرضعلی پور سلمان1ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) 46799926
cl1738170فرضعلی پور سلمان70اسکواش46817381
فرضعلی پور سلمان70جامعه شناسی ورزشی46917373
فرضعلی پور سلمان72جامعه شناسی ورزشی47017373
فرضعلی پور سلمان70حقوق واخالق ورزشی47117353
فرضعلی پور سلمان71حقوق واخالق ورزشی47217353
فرضعلی پور سلمان72حقوق واخالق ورزشی47317353
فرضعلی پور سلمان70فعالیت بدنی وتندرستی47417379
فرضعلی پور سلمان71فعالیت بدنی وتندرستی47517379
cl1732670فرضعلی پور سلمان70فیزیولوژي ورزشی 476173261
cl17310170فرضعلی پور سلمان70مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاي تفریحی 477173101
cl17310870فرضعلی پور سلمان70مقدمات بازاریابی در ورزش 478173108
فرضعلی پور سلمان70مقدمات جامعه شناسی ورزشی47917397
فرضعلی پور سلمان71مقدمات جامعه شناسی ورزشی48017397
cl116031دادجو رقیه1عربی پیش دانشگاهی48111603

cl1104170

cl1737370

cl1735370

cl1737970

cl1739770

cl1103370
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl116101فطینی آذر رضا1اصول فقه (1)48211610
cl116321فطینی آذر رضا1اصول فقه (2)48311632
cl116141فطینی آذر رضا1قواعد فقه (1) مدنی 48411614
cl116151فطینی آذر رضا1قواعد فقه (2) جزایی 48511615
cl116401فطینی آذر رضا1متون فقه (1)48611640
cl116431فطینی آذر رضا1متون فقه (2)48711643
صدقی امیر1اصول ومبانی کارآفرینی48811039
صدقی امیر1کارآفرینی48913052
عابدي-روح اله1حقوق بازرگانی (تطبیقی واسالمی)49011003
عابدي-روح اله1حقوق تجارت49113007
عابدي-روح اله1حقوق تجارت49213367
عابدي-روح اله1حقوق تجارت49318312
عابدي-روح اله1حقوق بازرگانی49419343
مرادپور علی1مالیاتی (2)49513036
مرادپور علی1مالیاتی (2)49613381
مرادپور علی1برنامه ریزي مالیاتی49719346
cl173321شجاعی راد سعید1کشتی49817332
cl173291زهرا هاشم زاده1دو و میدانی (1)49917329
عیسوي-هیرو1سیستم هاي اطالعاتی در مدیریت50011031
عیسوي-هیرو1سیستمهاي اطالعاتی مدیریت50111222
عیسوي-هیرو1سیستم هاي اطالعاتی مالی50219344
عیسوي-هیرو1کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 50311441
عیسوي-هیرو1مبانی عمومی رایانه50413030
عیسوي-هیرو1روش تحقیق و مهارت ارائه50513051
عیسوي-هیرو1روش تحقیق50613375
عیسوي-هیرو1روش هاي تحقیق و ماخذ شناسی50718320
عیسوي-هیرو1روش تحقیق درمدیریت50819335
cl210332عیسوي-هیرو2اخالق واحکام کسب وکار50921033
cl210333عیسوي-هیرو3اخالق واحکام کسب وکار51021033
cl1103070عیسوي-هیرو70آموزش مهارت هاي حرفه اي51111030
عیسوي-هیرو70مبانی برنامه ریزي یپشرفت وعدالت51211034
عیسوي-هیرو71مبانی برنامه ریزي یپشرفت وعدالت51311034
عیسوي-هیرو72مبانی برنامه ریزي یپشرفت وعدالت51411034
عیسوي-هیرو73مبانی برنامه ریزي یپشرفت وعدالت51511034
عیسوي-هیرو74مبانی برنامه ریزي یپشرفت وعدالت51611034
عیسوي-هیرو75مبانی برنامه ریزي یپشرفت وعدالت51711034
cl1104270عیسوي-هیرو70اخالق حرفه اي در مدیریت با رویکرد اسالمی51811042

cl110391

cl110311

cl114411

cl110031

cl130361

cl130511

cl1103470
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl115291قره پاشا ساسان1برنامه نویسی مبتنی بر وب 51911529
قره پاشا ساسان1طراحی صفحات وب52015541
قره پاشا ساسان1طراحی صفحات وب 52113512
قره پاشا ساسان1طراحی الگوریتم ها52215524
قره پاشا ساسان1طراحی الگوریتمها  52313504
قره پاشا ساسان1مهندسی اینترنت52415536
قره پاشا ساسان1مهندسی اینترنت 52513506
cl135181قره پاشا ساسان1هوش مصنوعی 52613518
cl116081هاشم پور-ارحام1حقوق تجارت (1)52711608
cl116191هاشم پور-ارحام1حقوق بین الملل خصوصی (1)52811619
cl116531هاشم پور-ارحام1متون حقوقی (3)52911653
cl116631هاشم پور-ارحام1متون حقوقی 530116634
cl231021هاشم پور-ارحام1حقوق عمومی در اسالم 53123102
cl231091هاشم پور-ارحام1حقوق حل وفصل اختالفات بین المللی53223109
cl116051حسن پور فاروق1حقوق مدنی (1)53311605
cl116071صفري-سید علی1حقوق مالیه عمومی 53411607
cl116421صفري-سید علی1حقوق بیمه 53511642
cl116551صفري-سید علی1حقوق ثبت53611655
cl116011علی نژاد محمد1مقدمه علم حقوق 53711601
cl116251علی نژاد محمد1حقوق سازمانهاي بین المللی 53811625
cl116261علی نژاد محمد1حقوق بین الملل عمومی (3) 53911626
cl116521علی نژاد محمد1متون حقوقی (2)54011652
cl116691علی نژاد محمد1حقوق محیط زیست54111669
cl231031علی نژاد محمد1حقوق بین الملل عمومی 54223103
cl1731121سرتیپی-وحید1مبانی استعدادیابی ورزشی543173112
cl173871سرتیپی-وحید1مبانی مدیریت 54417387
cl218011سرتیپی-وحید1اصول و مبانی مدیریت54521801
cl218051سرتیپی-وحید1مدیریت رفتار سازمانی54621805
cl218111سرتیپی-وحید1کاربرد مدیریت کیفیت درورزش54721811
cl1739270سرتیپی-وحید70اصول و روش شناسی تمرین 54817392
cl173331نجف زاده -علی1بدمینتون 549173331
cl116041سلیمان زاده-احمدرضا1حقوق بین الملل عمومی (1)55011604
cl116171سلیمان زاده-احمدرضا1حقوق بین المللی عمومی (2)55111617
cl231081سلیمان زاده-احمدرضا1حقوق معاهدات بین المللی55223108
طریقی-محمد امین1حقوق اداري (1)55311613
طریقی-محمد امین1حقوق اداري55411731
cl116291طریقی-محمد امین1حقوق اداري (2)55511629

cl116131

cl115291

cl155241

cl155361
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لینک دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400 جهت شرکت در کالسهاي مجازي 
لینک درس اساتید درسگروه درس نام_درسکد درسردیف 
cl216131رستم زاده-رضا1اصول صف وشبیه سازي55621613
cl217011رستم زاده-رضا1برنامه ریزي وکنترل تولید و موجودي55721701
cl1102770شاه حسینی-سمیه70مدیریت منابع انسانی55811027
cl218031فتاح پور مرندي مرتضی1تحلیل آماري وکاربرد نرم افزارهاي آماري در ورزش55921803
cl218151فتاح پور مرندي مرتضی1کاربرد رایانه در ورزش56021815
cl218121مهري-کاظم1مدیریت مالی واداري درورزش56121812
cl218141مهري-کاظم1زبان تخصصی56221814
cl116511موحدي رامین1روش تحقیق56311651
cl231051موحدي رامین1حقوق اساسی تطبیقی56423105
cl143131جنت نیا-معصومه1خواندن و درك مطلب 565143131
cl999171جنت نیا-معصومه1زبان پیش دانشگاهی 56699917
رضازاده-حامد1مالیاتی (1)56713035
رضازاده-حامد1مالیاتی (1)56813368
رضازاده-حامد1حسابداري مالیاتی56918325
cl230031رضازاده-حامد1تئوري حسابداري570230031
cl230101رضازاده-حامد1مباحث جاري در حسابداري57123010
cl116391قهرمانی افشار-نیوشا1جرم شناسی57211639
cl116661قهرمانی افشار-نیوشا1کیفرشناسی57311666
cl116721قهرمانی افشار-نیوشا1حقوق جزاي اختصاصی574116724
cl219011فرامرزیانی-سعید1مبانی پژوهش درارتباطات جمعی57521901
cl219151فرامرزیانی-سعید1مبانی  وسایل ارتباط جمعی57621915
cl116641محبعلی زاده-محمد1حقوق مالکیت فکري57711664
cl116741محبعلی زاده-محمد1حقوق تجارت الکترونیک57811674
محبعلی زاده-محمد70حقوق و مقررات مدنی 57918311
محبعلی زاده-محمد71حقوق و مقررات مدنی 58018311
محبعلی زاده-محمد72حقوق و مقررات مدنی 58118311
محبعلی زاده-محمد73حقوق و مقررات مدنی 58218311
محبعلی زاده-محمد75حقوق و مقررات مدنی 58318311
محبعلی زاده-محمد76حقوق و مقررات مدنی 58418311
cl1167370حسینعلی فام-مهریار70پزشکی قانونی58511673
cl114531خورشیدي نازلو-لیال1روانشناسی سالمت 58611453
cl219131صوفی-محمد رشید1بررسی  پوشش خبري وسایل ارتباط جمعی بین المللی58721913
cl999201پناهی- جعفر 1آشنایی با مبانی دفاع مقدس 58899920
cl155041ترکاون نژاد نقده-مهسا1ریاضیات گسسته 58915504
cl173991ترکاون نژاد نقده-مهسا1آمار و ریاضی در علوم ورزشی59017399
cl173151مجیدي ابوالفضل1آناتومی انسانی 59117315
cl173351مظفري-نازنین1آمادگی جسمانی 592173351

cl130351

cl1831170
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