
http://88.135.36.188/hafezi9/
پٌج شٌبِ  (حبفظي بختيبري)

08:00 - 09:00** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001 1عوليبت فتَگراهتري 

http://88.135.36.188/hafezi9/
پٌج شٌبِ  (حبفظي بختيبري)

08:00 - 09:00** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001 2فتَگراهتري 

http://88.135.36.188/hafezi9/
پٌج شٌبِ  (حبفظي بختيبري)

08:00 - 09:00** . 
حبفظي بختيبري سرٍر 1298001 2عوليبت فتَگراهتري 

http://88.135.36.188/baghdadi1/
 - 08:00پٌج شٌبِ  (بغذادي)

09:30** 
بغذادي زّرا 179300299 رٍش ّبي پيشرفتِ چبپ

http://88.135.36.188/yaghinpour4/ آقبهحوذي يقيي پَر **10:00 - 08:00پٌج شٌبِ  هحوذ 138809999
آزهبيشگبُ سيستن ّبي 

کٌترل خغي

http://88.135.36.188/heydari3/ حيذري ًصاد **09:15 - 08:15پٌج شٌبِ  هحسي 169400199
هذيريت کيفيت ٍ بْرُ 

ٍري

http://88.135.36.188/najjari4/ ًجبري الوَتي . **09:30 - 08:30پٌج شٌبِ  احوذ 148901799 زببى تخصصي

http://88.135.36.188/najjari4/
پٌج شٌبِ  (ًجبري الوَتي)

08:30 - 09:30** . 
ًجبري الوَتي احوذ 148901799 عراحي صفحبت ٍة

http://88.135.36.188/dana1/
 - 08:30پٌج شٌبِ  (افشبر)

10:00** 
افشبر داًب 1197001 تکٌَلَشي عبلي بتي

http://88.135.36.188/zebardast1/ زبردست **10:30 - 08:30پٌج شٌبِ  ابَالفضل 139105599 تَزيع اًرشي الکتريکي

http://88.135.36.188/heydari4/ حيذري ًصاد **10:30 - 09:15پٌج شٌبِ  هحسي 169400199 تحليل سيستن ّب

http://88.135.36.188/najjari5/ ًجبري الوَتي . **11:00 - 09:30پٌج شٌبِ  احوذ 148901799
َّش هصٌَعي ٍ سيستن 

ّبي خبرُ

http://88.135.36.188/najjari5/ ًجبري الوَتي **11:00 - 09:30پٌج شٌبِ  احوذ 148901799 هببحث ٍيصُ

http://88.135.36.188/najjari5/
پٌج شٌبِ  (ًجبري الوَتي)

09:30 - 11:00** . 
ًجبري الوَتي احوذ 148901799 هحيظ ّبي چٌذ رسبًِ اي

http://88.135.36.188/homayooni2/
پٌج شٌبِ  (ّوبيًَي افشبر تببر)

10:00 - 11:00** 
ّوبيًَي افشبر تببر آرزٍ 199079199 زببى تخصصي

http://88.135.36.188/abbasgholiha3/
 10:00پٌج شٌبِ  (عببسقلي ّب )

 -11:00** 
عببسقلي ّب حويذ 118901599 اصَل هٌْذسي زلسلِ ٍ ببد

http://88.135.36.188/baghdadi2/ بغذادي **11:15 - 10:00پٌج شٌبِ  زّرا 179300299 ٌّر ٍ توذى اسالهي

http://88.135.36.188/baghdadi2/
 - 10:00پٌج شٌبِ  (بغذادي)

11:15** 
بغذادي زّرا 179300299

اصَل علوي ارتببط ٍ 

تبليغبت

http://88.135.36.188/yaghinpour5/ آقبهحوذي يقيي پَر **12:00 - 10:00پٌج شٌبِ  هحوذ 138809999
آز بررسي سيستوْبي 

قذرت

http://88.135.36.188/lotfi1/ لغفي **11:30 - 10:30پٌج شٌبِ  هجيذ 189203299 جبر خغي

نام خانوادگی

استاد
URLکد استادنام درس لینک ورود به ادوب کانکت

نام

استاد
برنامه زمانی



http://88.135.36.188/heydari5/ حيذري ًصاد **12:00 - 10:30پٌج شٌبِ  هحسي 169400199
هذلْبي احتوبلي ٍ تئَري 

صف

http://88.135.36.188/zebardast2/ زبردست **12:30 - 11:00پٌج شٌبِ  ابَالفضل 139105599 2هببحث ٍيصُ

http://88.135.36.188/abbasgholiha4/
 11:00پٌج شٌبِ  (عببسقلي ّب )

 -12:30** 
عببسقلي ّب حويذ 118901599 پبيذاري سبزُ

http://88.135.36.188/lotfi2/ لغفي **12:30 - 11:30پٌج شٌبِ  هجيذ 189203299 ريبضيبت هٌْذسي

http://88.135.36.188/aghajani/
 - 11:30پٌج شٌبِ  (0ًبهعلَم)

13:00** 
آقبجبًي افراسيبة 1797002 کبرگبُ حجن سبزي

http://88.135.36.188/baghdadi3/
 - 11:30پٌج شٌبِ  (بغذادي)

13:30** 
بغذادي زّرا 179300299

خَشٌَيسي ٍ عراحي 

2حرٍف 

http://88.135.36.188/baghdadi3/ بغذادي **13:30 - 11:30پٌج شٌبِ  زّرا 179300299
خَشٌَيسي ٍ عراحي 

(1)حرٍف 

http://88.135.36.188/heydari6/ حيذري ًصاد **13:00 - 12:00پٌج شٌبِ  هحسي 169400199 اتَهبسيَى صٌعتي

http://88.135.36.188/najjari6/
پٌج شٌبِ  (ًجبري الوَتي)

12:30 - 13:45** 
ًجبري الوَتي احوذ 148901799

عراحي شي گراي 

سيستن ّب

http://88.135.36.188/najjari7/ ًجبري الوَتي . **15:30 - 14:00پٌج شٌبِ  احوذ 148901799
آزهبيشگبُ سيستن ّبي 

عبهل

http://88.135.36.188/najjari7/ ًجبري الوَتي . **15:30 - 14:00پٌج شٌبِ  احوذ 148901799
ريس پردازًذُ ٍ زببى 

اسوبلي

http://88.135.36.188/najjari7/ ًجبري الوَتي . **15:30 - 14:00پٌج شٌبِ  احوذ 148901799 آزهبيشگبُ ريس پردازًذُ

http://88.135.36.188/yaghinpour6/ آقبهحوذي يقيي پَر **16:00 - 14:00پٌج شٌبِ  هحوذ 138809999
آزهبيشگبُ هذارّبي 

هٌغقي

http://88.135.36.188/baghdadi4/
 - 14:30پٌج شٌبِ  (بغذادي)

15:30** 
بغذادي زّرا 179300299 ًظبرت چبپ

http://88.135.36.188/taheri3/
پٌج شٌبِ  (عبّري قسٍيٌي)

15:00 - 16:00** . 
عبّري قسٍيٌي هحسي 139105899 1ترهَديٌبهيک 

http://88.135.36.188/taheri3/ عبّري قسٍيٌي . **16:00 - 15:00پٌج شٌبِ  هحسي 139105899 آزهبيشگبُ ترهَديٌبهيک

http://88.135.36.188/taheri3/
پٌج شٌبِ  (عبّري قسٍيٌي)

15:00 - 16:00** . 
عبّري قسٍيٌي هحسي 139105899 2ترهَديٌبهيک 

http://88.135.36.188/baghdadi5/ بغذادي . **17:15 - 16:00پٌج شٌبِ  زّرا 179300299 رٍش تحقيق

http://88.135.36.188/baghdadi5/
 - 16:00پٌج شٌبِ  (بغذادي)

17:15** 
بغذادي زّرا 179300299

رٍش تحقيق در ارتببط 

تصَيري


