
شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1113110مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه1 _hسجادی زهرا سادات384473بامنبع2آزمایشگاه فیزیك01 s a jadi@ pnu .ac .ir09155050636واتسابخیر

_1113097مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه2 _hسجادی زهرا سادات384473بامنبع21آزمایشگاه فیزیك 01 s a jadi@ pnu .ac .ir09155050636واتسابخیر

_1113410مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه3 _hسجادی زهرا سادات384473بامنبع11آزمایشگاه فیزیك عمومي 01 s a jadi@ pnu .ac .ir09155050636واتسابخیر

_1113343مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه4 _hسجادی زهرا سادات384473بامنبع14آزمایشگاه فیزیك عمومي 01 s a jadi@ pnu .ac .ir09155050636واتسابخیر

_1411329مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد5 _15:30majid-1399.10.1813:30حلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع6شیمي آلي01 ha limi@ pnu .ac .irبلي

_1411329مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد6 _15:30majid-1399.10.1813:30حلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع6شیمي آلي01 ha limi@ pnu .ac .irبلي

_1112007مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه7 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بامنبع2آزمایشگاه پرتوزئولوژی01 yahoo .com09153433571تلگرامخیر

_1112525مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه8 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع13آزمایشگاه زیست شناسي سلولي و مولكولي 01 yahoo .com09153433571تلگرامخیر

_1112017مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه9 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بامنبع1آزمایشگاه زیست شناسي سلولي ومولكولي01 yahoo .com09153433571تلگرامخیر

_1112490مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه10 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بامنبع6آزمایشگاه ژنتیك پایه01 yahoo .com09153433571تلگرامخیر

_1112496مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه11 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع5آزمایشگاه ژنتیك مولكولي01 yahoo .com09153433571تلگرامخیر

_1411517مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد12 @10:30mehdidadmehr-1399.10.2108:30دادمهر مهدی386234بامنبع115میكروبیولوژی مواد غذایي 01 yahoo .com09153433571تلگرامخیر

_1411517مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد13 @10:30mehdidadmehr-1399.10.2108:30دادمهر مهدی386234بامنبع115میكروبیولوژی مواد غذایي 01 yahoo .com09153433571تلگرامخیر

_1411441مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد14 @10:30dorri.f-1399.10.0308:30دری فاطمه386261بامنبع37ریاضیات عمومي01 gmail.com09151634527واتسابخیر

_1413045مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد15 10:30s-1399.10.0908:30نژاد حسین سعید386408بامنبع10کاربرد برنامه ریزی ریاضي در کشاورزی و منابع طبیعي01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .com09153023162واتسابکارتحقیقيخیر

_1411148مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد16 @13:00emmbot164-1399.10.0411:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1ارزیابي محیطزیست01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1413042مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد17 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع4اصول اقتصاد تعاون01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411725مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد18 @13:00emmbot164-1399.10.1711:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع3اصول آموزش بزرگساالن01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411725مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد19 @13:00emmbot164-1399.10.1711:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع3اصول آموزش بزرگساالن01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411155مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد20 @13:00emmbot164-1399.10.0311:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع4اصول طراحي منظره وچشم انداز01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411142مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد21 @10:30emmbot164-1399.10.1808:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1اصول مهندسي جنگل01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1413044مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد22 @13:00emmbot164-1399.10.1711:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1121020مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد23 @13:00emmbot164-1399.10.1711:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1اقتصادتوسعه کشاورزی01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411229مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد24 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع1آز مایشگاه حمایت از جنگل01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411156مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد25 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع1آزمایشگاه اصول طراحي منظره وچشم انداز01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411143مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد26 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع2آزمایشگاه اصول مهندسي جنگل01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1121059مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد27 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع4آزمایشگاه آبیاری عمومي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411168مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد28 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع1آزمایشگاه طراحي باغ وپارك01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1121010مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد29 @15:30emmbot164-1399.10.0213:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1باغباني عمومي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1121010مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد30 @15:30emmbot164-1399.10.0213:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1باغباني عمومي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1121061مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد31 @15:30emmbot164-1399.10.0213:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع3باغباني عمومي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411598مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد32 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع3بوم شناسي حیات وحش01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1415053مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد33 @15:30emmbot164-1399.10.1413:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع5تغییرات آب و هوایي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411141مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد34 @13:00emmbot164-1399.10.0711:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1جنگل شناسي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411338مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد35 @10:30emmbot164-1399.10.0408:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع2حشره شناسي و دفع آفات01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411338مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد36 @10:30emmbot164-1399.10.0408:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع2حشره شناسي و دفع آفات01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411727مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد37 @13:00emmbot164-1399.10.2011:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1حقوق کشاورزی و منابع طبیعي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411727مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد38 @13:00emmbot164-1399.10.2011:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1حقوق کشاورزی و منابع طبیعي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411228مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد39 @10:30emmbot164-1399.10.1408:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع2حمایت جنگل01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411624مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد40 @10:30emmbot164-1399.10.0908:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع2درختان و درختچه های ایران01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411624مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد41 @10:30emmbot164-1399.10.0908:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع2درختان و درختچه های ایران01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411161مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد42 @10:30emmbot164-1399.10.0908:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1درختان ودرختچه های ایران01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411086مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد43 @10:30emmbot164-1399.10.0808:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1رابطه آب وخاك وگیاه01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411717مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد44 @13:00emmbot164-1399.10.1611:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع6روانشناسي تربیتي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411717مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد45 @13:00emmbot164-1399.10.1611:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع6روانشناسي تربیتي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد46 @15:30emmbot164-1399.10.2013:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع69شناخت محیطزیست05 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد47 @15:30emmbot164-1399.10.2013:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع69شناخت محیطزیست09 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411167مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد48 @15:30emmbot164-1399.10.0713:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1طراحي باغ وپارك01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411553مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد49 @13:00emmbot164-1399.10.1811:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع2طراحي برنامه آموزشي و ترویجي در کشاورزی01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411553مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد50 @13:00emmbot164-1399.10.1811:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع2طراحي برنامه آموزشي و ترویجي در کشاورزی01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411561مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد51 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع1طراحي و تولید رسانه های ترویجي و آموزشي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411561مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد52 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع1طراحي و تولید رسانه های ترویجي و آموزشي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411358مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد53 @15:30emmbot164-1399.10.1313:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1علفهای هرز و کنترل آنها01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411358مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد54 @15:30emmbot164-1399.10.1313:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1علفهای هرز و کنترل آنها01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411108مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد55 @10:30emmbot164-1399.10.2108:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1قارچ ،ویروس ،نماتدوپروکاریوتهای بیماری زا01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411158مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد56 @13:00emmbot164-1399.10.2011:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1قوانین ومدیریت منابع طبیعي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411627مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد57 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع4مدیریت پسماند01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411603مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد58 @10:30emmbot164-1399.10.0908:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1مدیریت حیات وحش01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411603مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد59 @10:30emmbot164-1399.10.0908:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1مدیریت حیات وحش01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411346مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد60 @13:00emmbot164-1399.10.0611:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع2مدیریت مزرعه01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411346مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد61 @13:00emmbot164-1399.10.0611:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع2مدیریت مزرعه01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411570مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد62 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع3مدیریت نظام دانش و اطالعات کشاورزی01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1411007مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد63 @13:00emmbot164-1399.10.0611:00مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع3مدیریت واحدهای زراعي ودامي01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1415060مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد64 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع2ممیزی انرژی01 yahoo .co .uk09155612164واتسابکارتحقیقيخیر

_1121024مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد65 _13:00a-1399.10.1311:00حبیبي موخر علي388193بامنبع5اقتصادریاضي01 habibi@ pnu .ac .irبلي

_1235019مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه66 dپیروزی داود388709بدون منبع2کارورزی01 .pirouz i@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1217032مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه67 _zabihiذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بدون منبع2پژوهشهای عملي انفرادی درروان شناسي عمومي01 n@ yahoo .com09153164515واتسابکارتحقیقيخیر

_1211659مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه68 mahdigقائمي مهدی389764بدون منبع31پروژه01 h531@ gmail.com09159154722واتسابکارتحقیقيخیر

_1112514مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه69 raرجبیان نقندر مجید389773بدون منبع1پروژه کارشناسي01 jabiian@ yahoo .ca09153064854واتسابکارتحقیقيخیر

_1215482مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه70 13:00ebrahimi.s-1399.10.1011:00ابراهیمي لوشاب صبا389901بامنبع11فوتسال /فوتبال01 a fieh@ gmail.com09151021573واتسابکارتحقیقيخیر

_1215475مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه71 ebrahimi.sابراهیمي لوشاب صبا389901بدون منبع19کارورزی ورزش های انفرادی01 a fieh@ gmail.com09151021573واتسابکارتحقیقيخیر

_1215474مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه72 ebrahimi.sابراهیمي لوشاب صبا389901بدون منبع16کارورزی ورزش های پایه01 a fieh@ gmail.com09151021573واتسابکارتحقیقيخیر

_1215478مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه73 ebrahimi.sابراهیمي لوشاب صبا389901بدون منبع18کارورزی ورزش های گروهي01 a fieh@ gmail.com09151021573واتسابکارتحقیقيخیر

_1411321مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد74 _10:30m-1399.10.1508:30اکبرپور مینا391292بامنبع6شیمي تجزیه01 chemis t82@ yahoo .comتشریحي/تستيبلي

_1411321مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد75 _10:30m-1399.10.1508:30اکبرپور مینا391292بامنبع6شیمي تجزیه01 chemis t82@ yahoo .comتشریحي/تستيبلي

_1115117مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه76 sصادقي بهروز393065بامنبع1آزمایشگاه پایگاه داده ها01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1322031مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه77 sصادقي بهروز393065بدون منبع1آزمایشگاه ریزپردازنده01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1115116مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه78 sصادقي بهروز393065بامنبع10آزمایشگاه سیستم عامل01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1115209مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه79 sصادقي بهروز393065بامنبع8آزمایشگاه شبكه های کامپیوتری01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1115077مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه80 sصادقي بهروز393065بامنبع1آزمایشگاه مدارهای الكترونیكي01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1115071مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه81 sصادقي بهروز393065بامنبع12آزمایشگاه مدارهای الكتریكي 01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1322093مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه82 sصادقي بهروز393065بامنبع4آزمایشگاه مدارهای الكتریكي و الكترونیكي01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل  تمرین5تمرین های تشریحي کتاب چهار فصل اول از سر فصل هر فصل خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1115081مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه83 sصادقي بهروز393065بامنبع2آزمایشگاه مدارهای منطقي01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1322007مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه84 sصادقي بهروز393065بدون منبع1آزمایشگاه مدارهای منطقي و معماری کامپیوتر01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1115086مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه85 sصادقي بهروز393065بامنبع2آزمایشگاه معماری کامپیوتر01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1322090مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه86 sصادقي بهروز393065بدون منبع3کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل  تمرین5تمرین های تشریحي کتاب چهار فصل اول از سر فصل هر فصل خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1322002مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه87 sصادقي بهروز393065بدون منبع1کارگاه کامپیوتر01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل تحقیق خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1322088مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه88 sصادقي بهروز393065بدون منبع13کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل  تمرین5تمرین های تشریحي کتاب چهار فصل اول از سر فصل هر فصل خیر sadeghi.behrouz@gmail.com

_1411042مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد89 بلي13:00-1399.10.1611:00شعباني محمود393069بامنبع1ارزیابي اراضي01

_1411300مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد90 بلي13:00-1399.10.2111:00شعباني محمود393069بامنبع6اصول بسته بندی مواد غذایي01

_1411034مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد91 بلي13:00-1399.10.0311:00شعباني محمود393069بامنبع1پیدایش ورده بندی خاکها01

_1411616مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد92 بليشعباني محمود393069بدون منبع1تغییر اقلیم01

_1411736مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد93 بلي15:30-1399.10.0413:30شعباني محمود393069بامنبع5تكنولوژی پس از برداشت01

_1411093مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد94 بلي10:30-1399.10.1708:30شعباني محمود393069بامنبع1دیم کاری01

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد95 بلي15:30-1399.10.2013:30شعباني محمود393069بامنبع1شناخت محیطزیست12

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد96 بلي15:30-1399.10.2013:30شعباني محمود393069بامنبع69شناخت محیطزیست10

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد97 بلي15:30-1399.10.2013:30شعباني محمود393069بامنبع70شناخت محیطزیست11

_1411592مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد98 @13:00masomi20042003-1399.10.0811:00معصومي علي393136بامنبع4آمار01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411592مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد99 @13:00masomi20042003-1399.10.0811:00معصومي علي393136بامنبع4آمار01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411728مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد100 @15:30masomi20042003-1399.10.0213:30معصومي علي393136بامنبع10تولید گیاهان صنعتي01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411385مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد101 @13:00masomi20042003-1399.10.0911:00معصومي علي393136بامنبع1روش تحقیق01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411533مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد102 @10:30masomi20042003-1399.10.1508:30معصومي علي393136بامنبع17زبان انگلیسي تخصصي01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1415043مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد103 @13:00masomi20042003-1399.10.2011:00معصومي علي393136بامنبع1سیاستها و قوانین زیست محیطي01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد104 @15:30masomi20042003-1399.10.2013:30معصومي علي393136بامنبع69شناخت محیطزیست07 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411518مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد105 @10:30masomi20042003-1399.10.0608:30معصومي علي393136بامنبع9طرح آزمایشات در صنایع غذایي01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411518مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد106 @10:30masomi20042003-1399.10.0608:30معصومي علي393136بامنبع9طرح آزمایشات در صنایع غذایي01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1415039مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد107 @10:30masomi20042003-1399.10.0608:30معصومي علي393136بامنبع1طرح و تحلیل آزمایش های مهندسي01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1415039مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد108 @10:30masomi20042003-1399.10.0608:30معصومي علي393136بامنبع1طرح و تحلیل آزمایش های مهندسي01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1121019مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد109 @masomi20042003معصومي علي393136بامنبع2عملیات کشاورزی01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411565مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد110 @masomi20042003معصومي علي393136بدون منبع1کارآفریني در کشاورزی01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411729مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد111 @masomi20042003معصومي علي393136بدون منبع7کارآفریني دز کشاورزی پایدار01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411729مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد112 @masomi20042003معصومي علي393136بدون منبع7کارآفریني دز کشاورزی پایدار01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1414059مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد113 @masomi20042003معصومي علي393136بدون منبع1کارورزی01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411731مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد114 @masomi20042003معصومي علي393136بدون منبع25کارورزی 01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411726مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد115 @13:00masomi20042003-1399.10.0811:00معصومي علي393136بامنبع5نو آوری های پایدار و ارتباطات01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1411726مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد116 @13:00masomi20042003-1399.10.0811:00معصومي علي393136بامنبع5نو آوری های پایدار و ارتباطات01 yahoo .com09387588873واتسابکارتحقیقيخیر

_1415061مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد117 _10:30mojtaba-1399.10.0108:30برزگردوین مجتبي393662بامنبع4اقتصاد محیط زیست01 eco@ yahoo .com09153880535واتسابخیر

_1413043مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد118 _mojtabaبرزگردوین مجتبي393662بدون منبع4اقتصاد نیروی کار کشاورزی01 eco@ yahoo .com09153880535واتسابخیر

_1411607مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد119 @13:00m.jahadi-1399.10.1611:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1کارتوگرافي01 pnu .ac .irنظری بصورت تستيکارتحقیقي برای واحد عمليبلي

_1411607مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد120 @13:00m.jahadi-1399.10.1611:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1کارتوگرافي01 pnu .ac .irنظری بصورت تستيکارتحقیقي برای واحد عمليبلي
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1121051مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد121 @13:00anikoukar57-1399.10.1111:00نیكوکار افسانه394720بامنبع18اصول اقتصادکشاورزی01 gmail.comبلي

_1413025مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد122 @10:30anikoukar57-1399.10.1508:30نیكوکار افسانه394720بامنبع9اصول حسابداری درواحدهای کشاورزی01 gmail.comبلي

_1411719مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد123 @13:00anikoukar57-1399.10.1111:00نیكوکار افسانه394720بامنبع6اقتصاد کشاورزی01 gmail.comبلي

_1411719مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد124 @13:00anikoukar57-1399.10.1111:00نیكوکار افسانه394720بامنبع6اقتصاد کشاورزی01 gmail.comبلي

_1413034مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد125 @anikoukar57نیكوکار افسانه394720بدون منبع5اقتصاد محیط زیست01 gmail.comبلي

_1411596مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد126 @10:30anikoukar57-1399.10.1708:30نیكوکار افسانه394720بامنبع1اقتصاد منابع طبیعي01 gmail.comبلي

_1121014مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد127 @10:30anikoukar57-1399.10.1108:30نیكوکار افسانه394720بامنبع1اقتصادتولیدکشاورزی01 gmail.comبلي

_1121033مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد128 @15:30anikoukar57-1399.10.1813:30نیكوکار افسانه394720بامنبع2اقتصادسنجي01 gmail.comبلي

_1121037مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد129 @15:30anikoukar57-1399.10.1613:30نیكوکار افسانه394720بامنبع22اقتصادکالن 01 gmail.comبلي

_1121023مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد130 @13:00anikoukar57-1399.10.2111:00نیكوکار افسانه394720بامنبع2اقتصادومدیریت منابع طبیعي01 gmail.comبلي

_1415059مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد131 @13:00anikoukar57-1399.10.1111:00نیكوکار افسانه394720بامنبع2بازاریابي و اقتصاد کشاورزی01 gmail.comبلي

_1413046مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد132 @anikoukar57نیكوکار افسانه394720بدون منبع1پروژه01 gmail.comبلي

_1413040مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد133 @10:30anikoukar57-1399.10.1808:30نیكوکار افسانه394720بامنبع2تهیه و ارزیابي اقتصادی طرحهای کشاورزی و منابع طبیعي01 gmail.comبلي

_1413048مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد134 @anikoukar57نیكوکار افسانه394720بدون منبع9سمینار01 gmail.comبلي

_1411604مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد135 15:30a-1399.10.0813:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع4سامانه اطالعات جغرافیایي01 farahnaz2000@ yahoo .comآزمون در ساعت و تاریخ مطابق گلستانبلي

_1411604مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد136 15:30a-1399.10.0813:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع4سامانه اطالعات جغرافیایي01 farahnaz2000@ yahoo .comآزمون در ساعت و تاریخ مطابق گلستانبلي

_1215431مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه137 @10:30mashs54-1399.10.1108:30صالحي پور محمد امین401920بامنبع8تربیت بدني02 yahoo .com09151362580تلگرامکارتحقیقيخیر

_1215256مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه138 @10:30mashs54-1399.10.0108:30صالحي پور محمد امین401920بامنبع25ژیمناستیك 01 yahoo .com09151362580تلگرامکارتحقیقيخیر

_1215268مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه139 @15:30mashs54-1399.10.1013:30صالحي پور محمد امین401920بامنبع21فوتبال 01 yahoo .com09151362580تلگرامکارتحقیقيخیر

_1114278مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه140 @moyousofiیوسفي موسي402215بدون منبع1کارآموزی تابستاني گزارش نویسي وسمینار01 yahoo .com09151334586واتسابکارتحقیقيخیر

_1114048مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه141 @moyousofiیوسفي موسي402215بامنبع1کارگاه یاشیشه گری01 yahoo .com09151334586واتسابکارتحقیقيخیر

_1414051مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد142 13:00jahang-1399.10.0811:00جهانگیر علیرضا402771بامنبع2پمپ هاو ایستگاههای پمپاژ01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414052مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد143 10:30jahang-1399.10.0608:30جهانگیر علیرضا402771بامنبع11طراحي سازه های آبي 01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414052مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد144 10:30jahang-1399.10.0608:30جهانگیر علیرضا402771بامنبع11طراحي سازه های آبي 01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414055مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد145 10:30jahang-1399.10.0308:30جهانگیر علیرضا402771بامنبع2طراحي سامانه های آبیاری تحت فشار01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414055مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد146 10:30jahang-1399.10.0308:30جهانگیر علیرضا402771بامنبع2طراحي سامانه های آبیاری تحت فشار01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد147 13:00jahang-1399.10.2011:00جهانگیر علیرضا402771بامنبع1طراحي سامانه های آبیاری سطحي01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد148 13:00jahang-1399.10.2011:00جهانگیر علیرضا402771بامنبع1طراحي سامانه های آبیاری سطحي01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414023مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد149 jahangجهانگیر علیرضا402771بدون منبع1طراحي سیستم های زهكشي01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414023مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد150 jahangجهانگیر علیرضا402771بدون منبع1طراحي سیستم های زهكشي01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411183مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد151 10:30jahang-1399.10.1608:30جهانگیر علیرضا402771بامنبع1کانالهای آبرساني01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414043مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد152 13:00jahang-1399.10.0311:00جهانگیر علیرضا402771بامنبع1مباني زهكشي01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414014مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد153 10:30jahang-1399.10.2008:30جهانگیر علیرضا402771بامنبع1مكانیك سیاالت01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411038مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد154 13:00jahang-1399.10.0111:00جهانگیر علیرضا402771بامنبع1مكانیك سیاالت وهیدرولیك01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414053مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد155 15:30jahang-1399.10.1413:30جهانگیر علیرضا402771بامنبع2مهندسي منابع آب01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414053مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد156 15:30jahang-1399.10.1413:30جهانگیر علیرضا402771بامنبع2مهندسي منابع آب01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414032مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد157 13:00jahang-1399.10.2211:00جهانگیر علیرضا402771بامنبع1هیدرولوژی مهندسي01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414032مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد158 13:00jahang-1399.10.2211:00جهانگیر علیرضا402771بامنبع1هیدرولوژی مهندسي01 eer03@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411178مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد159 10:30abbas-1399.10.0208:30ابهری عباس405241بامنبع2آب وفاضالب روستاها01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1121058مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد160 13:00abbas-1399.10.0311:00ابهری عباس405241بامنبع15آبیاری عمومي01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1121025مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد161 10:30abbas-1399.10.1808:30ابهری عباس405241بامنبع4تهیه وارزیابي طرحهای کشاورزی01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411548مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد162 15:30abbas-1399.10.1813:30ابهری عباس405241بامنبع3جامعه شناسي روستایي و عشایری01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411548مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد163 15:30abbas-1399.10.1813:30ابهری عباس405241بامنبع3جامعه شناسي روستایي و عشایری01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1121055مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد164 13:00abbas-1399.10.0711:00ابهری عباس405241بامنبع22جنگلداری01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411796مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد165 10:30abbas-1399.10.0408:30ابهری عباس405241بامنبع10زراعت عمومي01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411796مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد166 10:30abbas-1399.10.0408:30ابهری عباس405241بامنبع10زراعت عمومي01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411087مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد167 13:00abbas-1399.10.1111:00ابهری عباس405241بامنبع1زراعت غالت01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد168 15:30abbas-1399.10.2013:30ابهری عباس405241بامنبع69شناخت محیطزیست02 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411666مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد169 10:30abbas-1399.10.1808:30ابهری عباس405241بامنبع1شناخت و مدیریت خاك در تولید گیاهي01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411666مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد170 10:30abbas-1399.10.1808:30ابهری عباس405241بامنبع1شناخت و مدیریت خاك در تولید گیاهي01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411664مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد171 13:00abbas-1399.10.1611:00ابهری عباس405241بامنبع2فیزیولوژی گیاهان زراعي01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411664مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد172 13:00abbas-1399.10.1611:00ابهری عباس405241بامنبع2فیزیولوژی گیاهان زراعي01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1121043مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد173 10:30abbas-1399.10.0408:30ابهری عباس405241بامنبع5گیاه شناسي عمومي01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1121056مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد174 13:00abbas-1399.10.1411:00ابهری عباس405241بامنبع16ماشین های کشاورزی01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1413035مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد175 10:30abbas-1399.10.1108:30ابهری عباس405241بامنبع1مباني ترویج و آموزش کشاورزی01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1413035مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد176 10:30abbas-1399.10.1108:30ابهری عباس405241بامنبع1مباني ترویج و آموزش کشاورزی01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411597مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد177 13:00abbas-1399.10.0911:00ابهری عباس405241بامنبع6مباني سنجش از دور01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411597مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد178 13:00abbas-1399.10.0911:00ابهری عباس405241بامنبع6مباني سنجش از دور01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411635مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد179 abbasابهری عباس405241بدون منبع8محیط زیست و رسانه01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411623مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد180 abbasابهری عباس405241بدون منبع3مشارکت مردمي و محیط زیست01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411613مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد181 abbasابهری عباس405241بدون منبع7مناطق حفاظت شده01 abhari@ yahoo .comمیان ترم/کارتحقیقيبلي

_1411801مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد182 10:30az-1399.10.1108:30عزیزی الهام405246بامنبع18اکولوژی01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411166مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد183 13:00az-1399.10.1411:00عزیزی الهام405246بامنبع1اکولوژی جنگل01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411053مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد184 10:30az-1399.10.1108:30عزیزی الهام405246بامنبع24اکولوژی عمومي01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411146مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد185 10:30az-1399.10.0908:30عزیزی الهام405246بامنبع3اکولوژی مرتع01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411569مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد186 azعزیزی الهام405246بدون منبع2ترویج کشاورزی ارگانیك01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411566مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد187 azعزیزی الهام405246بدون منبع2دانش بومي کشاورزی01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1121005مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد188 10:30az-1399.10.0408:30عزیزی الهام405246بامنبع11زراعت عمومي01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411098مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد189 15:30az-1399.10.0213:30عزیزی الهام405246بامنبع1زراعت گیاهان علوفه ای وصنعتي01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد190 15:30az-1399.10.2013:30عزیزی الهام405246بامنبع69شناخت محیطزیست01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411591مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد191 azعزیزی الهام405246بدون منبع12شناخت منابع طبیعي01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411591مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد192 azعزیزی الهام405246بدون منبع12شناخت منابع طبیعي01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411634مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد193 10:30az-1399.10.0608:30عزیزی الهام405246بامنبع7طرح آزمایش های منابع طبیعي01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411634مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد194 10:30az-1399.10.0608:30عزیزی الهام405246بامنبع7طرح آزمایش های منابع طبیعي01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411165مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد195 azعزیزی الهام405246بدون منبع2کارآموزی01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411092مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد196 13:00az-1399.10.0211:00عزیزی الهام405246بامنبع1گیاهان دارویي01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411594مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد197 15:30az-1399.10.2013:30عزیزی الهام405246بامنبع3مباني علوم محیط زیست01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411058مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد198 15:30az-1399.10.0813:30عزیزی الهام405246بامنبع12مباني کشاورزی پایدار01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1414058مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد199 15:30az-1399.10.2013:30عزیزی الهام405246بامنبع11مباني محیط زیست01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1121063مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد200 10:30az-1399.10.1708:30عزیزی الهام405246بامنبع23مرتعداری01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411568مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد201 azعزیزی الهام405246بدون منبع22مهارت آموزی 01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1413031مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد202 azعزیزی الهام405246بدون منبع1(1)مهارت آموزی01 iz i40760@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1112032مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه203 _mآخوندی مهدی406603بامنبع11آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهي 01 akhondi@ pnu .ac .irکارتحقیقيبلي

_1112040مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه204 _mآخوندی مهدی406603بامنبع21آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهي 01 akhondi@ pnu .ac .irکارتحقیقيبلي

_1112523مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه205 _mآخوندی مهدی406603بدون منبع2آزمایشگاه مباني فیزیولوژی گیاهي01 akhondi@ pnu .ac .irکارتحقیقيبلي

_1112521مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه206 _mآخوندی مهدی406603بامنبع3آزمایشگاه مباني گیاه شناسي01 akhondi@ pnu .ac .irکارتحقیقيبلي

_1222025مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه207 @mahdi.khandehruخنده رو مهدی410436بدون منبع2روش تحقیق عملي01 gmail.com09159031226واتسابکارتحقیقيخیر

_1222039مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه208 @mahdi.khandehruخنده رو مهدی410436بدون منبع3کارتحقیقي01 gmail.com09159031226واتسابکارتحقیقيخیر

_1222053مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه209 @mahdi.khandehruخنده رو مهدی410436بدون منبع21کارورزی 01 gmail.com09159031226واتسابکارتحقیقيخیر

_1411612مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد210 _10:30pn-1399.10.0108:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1ارزیابي توان سرزمین01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411612مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد211 _10:30pn-1399.10.0108:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1ارزیابي توان سرزمین01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1121060مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد212 _10:30pn-1399.10.1108:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع18اصول آموزش وترویج کشاورزی ومنابع طبیعي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411718مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد213 _13:00pn-1399.10.0711:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع6اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411718مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد214 _13:00pn-1399.10.0711:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع6اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411149مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد215 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع5اکولوژی منابع آب01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1413038مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد216 _13:00pn-1399.10.0311:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع5آبیاری عمومي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1413038مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد217 _13:00pn-1399.10.0311:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع5آبیاری عمومي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411730مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد218 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع3ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی پایدار01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411730مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد219 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع3ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی پایدار01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411564مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد220 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع4روزنامه نگاری در کشاورزی01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411137مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد221 _13:00pn-1399.10.0711:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع4روش تحقیق درمنابع طبیعي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411558مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد222 _10:30pn-1399.10.1008:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2زبان تخصصي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد223 _15:30pn-1399.10.2013:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع69شناخت محیطزیست08 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411001مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد224 _10:30pn-1399.10.0608:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2طرح آزمایشهای کشاورزی01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414033مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد225 _10:30pn-1399.10.0608:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1(1)طرح آزمایشهای کشاورزی01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1414033مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد226 _10:30pn-1399.10.0608:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1(1)طرح آزمایشهای کشاورزی01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411691مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد227 _13:00pn-1399.10.1411:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2ماشین های کشاورزی01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411691مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد228 _13:00pn-1399.10.1411:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2ماشین های کشاورزی01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1415042مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد229 _13:00pn-1399.10.1411:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع3ماشین های کشاورزی عمومي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1415042مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد230 _13:00pn-1399.10.1411:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع3ماشین های کشاورزی عمومي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1415052مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد231 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع5منابع تولید و تامین انرژی01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411615مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد232 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع2مهارت های میداني01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411615مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد233 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع2مهارت های میداني01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411593مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد234 _15:30pn-1399.10.1013:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1هوا و اقلیم شناسي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411593مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد235 _15:30pn-1399.10.1013:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1هوا و اقلیم شناسي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411552مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد236 _15:30pn-1399.10.1013:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع4هوا و اقلیم شناسي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411552مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد237 _15:30pn-1399.10.1013:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع4هوا و اقلیم شناسي01 abs a lan@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1121065مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد238 @mkermani20کرماني منصوره413039بدون منبع4آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهي01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411082مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد239 @10:30mkermani20-1399.10.2008:30کرماني منصوره413039بامنبع2آفات انباری01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1121064مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد240 @13:00mkermani20-1399.10.1711:00کرماني منصوره413039بامنبع29آفات وبیماری های گیاهي01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1121049مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد241 @13:00mkermani20-1399.10.0811:00کرماني منصوره413039بامنبع10آمارواحتماالت وکاربردآن درکشاورزی01 gmail.comکارتحقیقيبلي
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1411265مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد242 @15:30mkermani20-1399.10.0713:30کرماني منصوره413039بامنبع5بیوشیمي عمومي01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411512مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد243 @13:00mkermani20-1399.10.0811:00کرماني منصوره413039بامنبع11بیولوژی سلولي01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411401مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد244 @10:30mkermani20-1399.10.1708:30کرماني منصوره413039بامنبع2روش های پیشرفته آماری01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411276مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد245 @10:30mkermani20-1399.10.0808:30کرماني منصوره413039بامنبع3ژنتیك عمومي01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411276مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد246 @10:30mkermani20-1399.10.0808:30کرماني منصوره413039بامنبع3ژنتیك عمومي01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411400مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد247 @10:30mkermani20-1399.10.1508:30کرماني منصوره413039بامنبع1سیتوژنتیك01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411400مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد248 @10:30mkermani20-1399.10.1508:30کرماني منصوره413039بامنبع1سیتوژنتیك01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد249 @15:30mkermani20-1399.10.2013:30کرماني منصوره413039بامنبع69شناخت محیطزیست03 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411054مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد250 @10:30mkermani20-1399.10.0608:30کرماني منصوره413039بامنبع11طرح آزمایشهای دامپروری01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411734مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد251 @15:30mkermani20-1399.10.0813:30کرماني منصوره413039بامنبع3علوم پایه کشاورزی01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411405مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد252 @15:30mkermani20-1399.10.0413:30کرماني منصوره413039بامنبع2کاربرد بیوتكنولوزی دراصالح نباتات01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411405مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد253 @15:30mkermani20-1399.10.0413:30کرماني منصوره413039بامنبع2کاربرد بیوتكنولوزی دراصالح نباتات01 gmail.comکارتحقیقيبلي

_1112529مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه254 naملكیان نجمه416638بدون منبع7آزمایشگاه بافت شناسي جانوری01 jmeh .malekin@ yahoo .com09154464742واتسابخیر

_1112030مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه255 naملكیان نجمه416638بامنبع11آزمایشگاه جانورشناسي 01 jmeh .malekin@ yahoo .com09154464742واتسابخیر

_1112024مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه256 naملكیان نجمه416638بامنبع11آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 01 jmeh .malekin@ yahoo .com09154464742واتسابخیر

_1411716مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد257 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع7اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411716مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد258 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع7اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1413028مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد259 @10:30msnabavi-1399.10.0808:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع7اصول بیمه کشاورزی01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411628مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد260 @13:00msnabavi-1399.10.1511:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع5اکوتوریسم01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411154مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد261 @13:00msnabavi-1399.10.2111:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1اندازه گیری وارزیابي مراتع01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1121066مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد262 @13:00msnabavi-1399.10.2111:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع2آبخیزداری وحفاظت آب وخاك01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1121044مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد263 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1آزمایشگاه گیاه شناسي عمومي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411657مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد264 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع8آناتومي و فیزیولوژی گیاهي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411657مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد265 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع8آناتومي و فیزیولوژی گیاهي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411633مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد266 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع7بهداشت ایمني و محیط زیست01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411633مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد267 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع7بهداشت ایمني و محیط زیست01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411658مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد268 @13:00msnabavi-1399.10.0111:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع3بیوفیزیك محیطي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411237مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد269 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع1تشریح و رده بندی گیاهي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411610مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد270 @15:30msnabavi-1399.10.0413:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع3حفاظت آب و خاك01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411610مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد271 @15:30msnabavi-1399.10.0413:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع3حفاظت آب و خاك01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1413033مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد272 @13:00msnabavi-1399.10.2011:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع9حقوق کشاورزی و منابع طبیعي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1121047مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد273 @10:30msnabavi-1399.10.1808:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع3خاك شناسي عمومي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1414003مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد274 @10:30msnabavi-1399.10.1808:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1خاکشناسي عمومي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1414003مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد275 @10:30msnabavi-1399.10.1808:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1خاکشناسي عمومي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1414031مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد276 @10:30msnabavi-1399.10.0808:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1رابطه آب،خاك و گیاه01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1414031مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد277 @10:30msnabavi-1399.10.0808:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1رابطه آب،خاك و گیاه01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411159مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد278 @13:00msnabavi-1399.10.1511:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع4رابطه دام ومرتع01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1413047مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد279 @13:00msnabavi-1399.10.0711:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع8روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1121029مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد280 @13:00msnabavi-1399.10.0711:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع2روشهای تحقیق دراقتصادکشاورزی01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411586مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد281 @10:30msnabavi-1399.10.1708:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع6ریخت شناسي و رده بندی گیاهي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411586مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد282 @10:30msnabavi-1399.10.1708:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع6ریخت شناسي و رده بندی گیاهي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411324مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد283 @15:30msnabavi-1399.10.1313:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1زیست شناسي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1121026مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد284 @15:30msnabavi-1399.10.1513:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1سیاست کشاورزی01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد285 @15:30msnabavi-1399.10.2013:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع50شناخت محیطزیست06 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411144مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد286 @15:30msnabavi-1399.10.0313:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع3شناسایي گیاهان مرتعي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411599مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد287 @15:30msnabavi-1399.10.2213:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع2شیمي محیط زیست01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411631مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد288 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع1طراحي زون های مناطق حفاظت شده01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411631مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد289 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع1طراحي زون های مناطق حفاظت شده01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411182مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد290 @15:30msnabavi-1399.10.2013:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1طرح بهسازی روستایي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411083مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد291 @13:00msnabavi-1399.10.1611:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع3فیزیولوژی گیاهان زراعي01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1413027مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد292 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع3کاربرد آمار در اقتصاد کشاورزی01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1413039مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد293 @10:30msnabavi-1399.10.1308:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع10کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1413030مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد294 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع2کسب و کار کشاورزی تجاری01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1414001مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد295 @10:30msnabavi-1399.10.1708:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع16گیاه شناسي 01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1414001مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد296 @10:30msnabavi-1399.10.1708:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع16گیاه شناسي 01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411619مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد297 @msnabaviنبوی سیدمحمدسرمد416841بدون منبع2مباني ارزیابي اثرات توسعه01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1411233مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد298 @10:30msnabavi-1399.10.2108:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع1محیط زیست روستاها01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1413036مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد299 @13:00msnabavi-1399.10.0611:00نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع7مدیریت واحدهای کشاورزی01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1121045مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد300 @15:30msnabavi-1399.10.1013:30نبوی سیدمحمدسرمد416841بامنبع4هواواقلیم شناسي کشاورزی01 yahoo .comارسال به ایمیلپروژهخیرmsnabavi@ yahoo .com

_1414037مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد301 _13:00j-1399.10.0111:00رضائي فر جواد417398بامنبع1ایستایي01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1414037مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد302 _13:00j-1399.10.0111:00رضائي فر جواد417398بامنبع1ایستایي01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1415062مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد303 _15:30j-1399.10.1013:30رضائي فر جواد417398بامنبع3ترمودینامیك و انتقال حرارت01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1414002مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد304 _15:30j-1399.10.0813:30رضائي فر جواد417398بامنبع10رسم فني و نقشه کشي01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1414002مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد305 _15:30j-1399.10.0813:30رضائي فر جواد417398بامنبع10رسم فني و نقشه کشي01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1121017مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد306 _13:00j-1399.10.2011:00رضائي فر جواد417398بامنبع1مساحي ونقشه برداری01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1121017مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد307 _13:00j-1399.10.2011:00رضائي فر جواد417398بامنبع1مساحي ونقشه برداری01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1414049مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد308 _13:00j-1399.10.0911:00رضائي فر جواد417398بامنبع1مصالح و روشهای ساختماني01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1414049مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد309 _13:00j-1399.10.0911:00رضائي فر جواد417398بامنبع1مصالح و روشهای ساختماني01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1414012مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد310 _15:30j-1399.10.1613:30رضائي فر جواد417398بامنبع1مقاومت مصالح01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1415051مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد311 _15:30j-1399.10.2113:30رضائي فر جواد417398بامنبع1مكانیزاسیون کشاورزی01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1411555مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد312 _13:00j-1399.10.2011:00رضائي فر جواد417398بامنبع12نقشه برداری 01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1411555مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد313 _13:00j-1399.10.2011:00رضائي فر جواد417398بامنبع12نقشه برداری 01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir09155251757واتسابکارتحقیقيخیر

_1217445مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه314 gقرباني سیدعلي425211بدون منبع6پروژه تحقیقاتي در مشاوره01 horbanis ayedhas an@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1217443مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه315 gقرباني سیدعلي425211بدون منبع21در مشاوره1کارورزی 01 horbanis ayedhas an@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1112493مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه316 @kasnavihamidکسنوی یزدی حمید429264بدون منبع1آزمایشگاه بوم شناسي گیاهي01 gmail.com09151302478واتسابکارتحقیقيخیر

_1112037مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه317 @kasnavihamidکسنوی یزدی حمید429264بامنبع2آزمایشگاه ژنتیك01 gmail.com09151302478واتسابکارتحقیقيخیر

_1112013مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه318 @kasnavihamidکسنوی یزدی حمید429264بامنبع12آزمایشگاه سیستماتیك گیاهي 01 gmail.com09151302478واتسابکارتحقیقيخیر

_1112021مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه319 @kasnavihamidکسنوی یزدی حمید429264بامنبع24آزمایشگاه سیستماتیك گیاهي 01 gmail.com09151302478واتسابکارتحقیقيخیر

_1411298مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد320 oمحمدی پور امیدرضا431234بامنبع5عملیات کارگاهي01 .r.mohammadipoor@ gmail.comباتوجه که درس سرویسي است از مرکز مشهد اخذ گردد

_1411056مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد321 10:30va-1399.10.1608:30وفا تكتم سادات431618بامنبع19اصول تغذیه دام01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411151مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد322 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع1آزمایشگاه تكثیر،پرورش وصیدآبزیان01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411060مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد323 15:30va-1399.10.0113:30وفا تكتم سادات431618بامنبع7تشریح وفیزیولوژی دام01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411529مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد324 10:30va-1399.10.2208:30وفا تكتم سادات431618بامنبع7تغذیه01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411150مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد325 13:00va-1399.10.1111:00وفا تكتم سادات431618بامنبع1تكثیر،پرورش وصیدآبزیان01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411524مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد326 15:30va-1399.10.1813:30وفا تكتم سادات431618بامنبع11تكنولوژی شیر و فرآورده های آن01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1121031مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد327 13:00va-1399.10.0611:00وفا تكتم سادات431618بامنبع6دامپروری عمومي01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1121031مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد328 13:00va-1399.10.0611:00وفا تكتم سادات431618بامنبع6دامپروری عمومي01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411525مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد329 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع7عملیات شیر و فرآورده ها01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411076مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد330 10:30va-1399.10.1508:30وفا تكتم سادات431618بامنبع5فرآوری تولیدات دام وطیور01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411163مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد331 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع5فرآوری وبازاریابي محصوالت شیالتي01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411696مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد332 15:30va-1399.10.2213:30وفا تكتم سادات431618بامنبع3فیزیولوژی پیشرفته01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411069مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد333 15:30va-1399.10.1313:30وفا تكتم سادات431618بامنبع16فیزیولوژی تولیدمثل01 fa _ toktam@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1215431مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه334 10:30e-1399.10.1108:30احمدی الهه431644بامنبع5تربیت بدني01 laheahmadi222@ yahoo .com09159335461تلگرامکارتحقیقيخیر

_1215223مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه335 13:00e-1399.10.0211:00احمدی الهه431644بامنبع16دو و میداني 02 laheahmadi222@ yahoo .com09159335461تلگرامکارتحقیقيخیر

_1411588مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد336 _15:30zo-1399.10.0613:30رضائي فر زهره432147بامنبع3شیمي عمومي01 rezae ifa r@ yahoo .com09150638317تلگرامکارتحقیقيخیر

_1411588مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد337 _15:30zo-1399.10.0613:30رضائي فر زهره432147بامنبع3شیمي عمومي01 rezae ifa r@ yahoo .com09150638317تلگرامکارتحقیقيخیر

_1215241مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه338 @10:30argmand20-1399.10.0408:30آماده نرگس432529بامنبع23شنا 02 yahoo .com09159326242واتسابکارتحقیقيخیر

_1215233مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه339 @13:00argmand20-1399.10.1111:00آماده نرگس432529بامنبع11والیبال 01 yahoo .com09159326242واتسابکارتحقیقيخیر

_1215257مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه340 @10:30argmand20-1399.10.0908:30آماده نرگس432529بامنبع210والیبال 02 yahoo .com09159326242واتسابکارتحقیقيخیر

_1215469مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه341 @10:30argmand20-1399.10.2008:30آماده نرگس432529بامنبع11ورزش های آبي02 yahoo .com09159326242واتسابکارتحقیقيخیر

_1411229مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه342 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع1آز مایشگاه حمایت از جنگل01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411057مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه343 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع1آزمایشگاه اصول تغذیه دام01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411081مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه344 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع2آزمایشگاه پرورش زنبورعسل01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411063مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه345 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع1آزمایشگاه پرورش گاوهای شیری01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411162مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه346 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع1آزمایشگاه درختان ودرختچه های ایران01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411145مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه347 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع1آزمایشگاه شناسایي گیاهان مرتعي01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411168مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه348 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع1آزمایشگاه طراحي باغ وپارك01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411055مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه349 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع1آزمایشگاه طرح آزمایشهای دامپروری01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411164مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه350 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع1آزمایشگاه فرآوری وبازاریابي محصوالت شیالتي01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1414047مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه351 heسپهری مقدم حشمت433135بامنبع2(مجاری بسته و روباز)آزمایشگاه هیدرولیك 01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411234مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد352 15:30he-1399.10.0613:30سپهری مقدم حشمت433135بامنبع19آشنایي با دامپروری ایران01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411698مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد353 15:30he-1399.10.0213:30سپهری مقدم حشمت433135بامنبع4آمارحیاتي پیشرفته01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411698مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد354 15:30he-1399.10.0213:30سپهری مقدم حشمت433135بامنبع4آمارحیاتي پیشرفته01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411800مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد355 13:00he-1399.10.1111:00سپهری مقدم حشمت433135بامنبع3پرورش آبزیان01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411080مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد356 10:30he-1399.10.0908:30سپهری مقدم حشمت433135بامنبع17پرورش زنبورعسل01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411750مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد357 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع4تغذیه طیورپیشرفته01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411072مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد358 10:30he-1399.10.1508:30سپهری مقدم حشمت433135بامنبع20خوراك هاوجیره نویسي01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411703مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد359 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع5روش های تولید و فرآوری خوراك دام01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411701مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد360 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع7سمینار01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411700مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد361 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع7شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهي01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411700مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد362 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع7شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهي01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1411314مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد363 15:30he-1399.10.1413:30سپهری مقدم حشمت433135بامنبع7صنایع تخمیری01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411165مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه364 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع2کارآموزی01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411702مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد365 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع6کاربرد زیست فناوری در علوم دام وطیور01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411702مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد366 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع6کاربرد زیست فناوری در علوم دام وطیور01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411630مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه367 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع2(پروژه - 2مهارت ورزی ) 2کارورزی 01 .s epehri@ gmail.comکارتحقیقيبلي

_1411059مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد368 _15:30mozhdeh-1399.10.0413:30عمادی مژده445928بامنبع17اصالح دام01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411074مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد369 _13:00mozhdeh-1399.10.1011:00عمادی مژده445928بامنبع11بهداشت وبیماریهای دام وطیور01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411697مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد370 _10:30mozhdeh-1399.10.1108:30عمادی مژده445928بامنبع3بیوشیمي حیواني پیشرفته01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411077مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد371 _13:00mozhdeh-1399.10.1111:00عمادی مژده445928بامنبع10(ماهي ومیگو)پرورش آبزیان 01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411065مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد372 _15:30mozhdeh-1399.10.0313:30عمادی مژده445928بامنبع9پرورش طیور01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411079مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد373 _10:30mozhdeh-1399.10.1108:30عمادی مژده445928بامنبع12تغذیه طیور01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411589مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد374 _15:30mozhdeh-1399.10.2013:30عمادی مژده445928بامنبع3جانورشناسي01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411589مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد375 _15:30mozhdeh-1399.10.2013:30عمادی مژده445928بامنبع3جانورشناسي01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1121053مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد376 _13:00mozhdeh-1399.10.0611:00عمادی مژده445928بامنبع6دامپروری عمومي01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411235مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد377 _10:30mozhdeh-1399.10.1008:30عمادی مژده445928بامنبع10طراحي ساختمانها و تاسیسات دام و طیور01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411704مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد378 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1مباني ایمني شناسي01 emadi@ yahoo .comکارتحقیقيبلي

_1411567مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد379 vaولي زاده محمود460838بدون منبع2ارتباطات تصویری در کشاورزی01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1411567مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد380 vaولي زاده محمود460838بدون منبع2ارتباطات تصویری در کشاورزی01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1411344مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد381 13:00va-1399.10.1711:00ولي زاده محمود460838بامنبع2اصول آموزش بزرگساالن01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411344مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد382 13:00va-1399.10.1711:00ولي زاده محمود460838بامنبع2اصول آموزش بزرگساالن01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411722مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد383 13:00va-1399.10.1811:00ولي زاده محمود460838بامنبع4اصول برنامه ریزی ترویجي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411722مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد384 13:00va-1399.10.1811:00ولي زاده محمود460838بامنبع4اصول برنامه ریزی ترویجي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411334مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد385 13:00va-1399.10.0311:00ولي زاده محمود460838بامنبع4آبیاری عمومي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411334مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد386 13:00va-1399.10.0311:00ولي زاده محمود460838بامنبع4آبیاری عمومي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411257مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد387 15:30va-1399.10.2013:30ولي زاده محمود460838بامنبع2آشنایي با کامپیوتر01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411257مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد388 15:30va-1399.10.2013:30ولي زاده محمود460838بامنبع2آشنایي با کامپیوتر01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1414056مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد389 15:30va-1399.10.0913:30ولي زاده محمود460838بامنبع3آشنایي با نرم افزارهای تخصصي آبیاری و زهكشي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1414056مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد390 15:30va-1399.10.0913:30ولي زاده محمود460838بامنبع3آشنایي با نرم افزارهای تخصصي آبیاری و زهكشي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411609مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد391 vaولي زاده محمود460838بدون منبع3آلودگي هوا01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1411609مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد392 vaولي زاده محمود460838بدون منبع3آلودگي هوا01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1411629مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد393 vaولي زاده محمود460838بدون منبع4بهسازی محیط زیست01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1411621مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد394 vaولي زاده محمود460838بدون منبع4بوم شناسي تكاملي و رفتار01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1411626مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد395 13:00va-1399.10.1111:00ولي زاده محمود460838بامنبع5بوم شناسي دریا01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411600مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد396 10:30va-1399.10.1808:30ولي زاده محمود460838بامنبع3خاك شناسي عمومي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411600مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد397 10:30va-1399.10.1808:30ولي زاده محمود460838بامنبع3خاك شناسي عمومي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411614مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد398 10:30va-1399.10.2108:30ولي زاده محمود460838بامنبع3زیست شناسي حفاظت01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411153مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد399 10:30va-1399.10.2108:30ولي زاده محمود460838بامنبع4زیست شناسي حفاظت01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411185مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد400 10:30va-1399.10.0808:30ولي زاده محمود460838بامنبع2ژنتیك01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411601مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد401 10:30va-1399.10.0808:30ولي زاده محمود460838بامنبع6ژنتیك عمومي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1121050مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد402 15:30va-1399.10.2013:30ولي زاده محمود460838بامنبع69شناخت محیطزیست04 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411160مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد403 15:30va-1399.10.1113:30ولي زاده محمود460838بامنبع2صنایع چوب وکاغذ01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411724مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد404 vaولي زاده محمود460838بدون منبع4طراحي نشریات فني و ترویجي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1411724مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد405 vaولي زاده محمود460838بدون منبع4طراحي نشریات فني و ترویجي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1411343مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد406 13:00va-1399.10.1511:00ولي زاده محمود460838بامنبع4کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411343مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد407 13:00va-1399.10.1511:00ولي زاده محمود460838بامنبع4کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1414060مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد408 13:00va-1399.10.2011:00ولي زاده محمود460838بامنبع3مدیریت شبكه های آبیاری و زهكشي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1411625مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد409 vaولي زاده محمود460838بدون منبع2مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1411625مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد410 vaولي زاده محمود460838بدون منبع2مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابکارتحقیقيخیر

_1414007مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد411 15:30va-1399.10.1013:30ولي زاده محمود460838بامنبع1هوا و اقلیم شناسي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1414007مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد412 15:30va-1399.10.1013:30ولي زاده محمود460838بامنبع1هوا و اقلیم شناسي01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com09158910460واتسابامتحان خیر

_1215219مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه413 _15:30z-1399.10.0913:30حیدری فخرآباد زکیه466884بامنبع17آمادگي جسماني 02 he idary45@ yahoo .com9159340386واتسابکارتحقیقي/امتحان خیر

_1215235مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه414 _10:30z-1399.10.0708:30حیدری فخرآباد زکیه466884بامنبع118هندبال 02 he idary45@ yahoo .com09159340386واتسابکارتحقیقي/امتحان خیر

_1215476مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه415 _13:00z-1399.10.2211:00حیدری فخرآباد زکیه466884بامنبع8ذهني-ورزش های جسمي 02 he idary45@ yahoo .com09159340386واتسابکارتحقیقي/امتحانخیر

_1215256مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه416 _10:30m-1399.10.0108:30احمدی قرائي مریم490128بامنبع219ژیمناستیك 02 ghara iy@ yahoo .com09158650694واتسابنمره کالسي/کار عملي خیر

_1215477مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه417 _10:30m-1399.10.0808:30احمدی قرائي مریم490128بامنبع10ورزش ها وبازی های بومي و سنتي01 ghara iy@ yahoo .com09158650694واتسابنمره کالسي/کارعمليخیر

_1411302مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد418 @13:00m.raha30-1399.10.0711:00فرهادی چیتگر محمد502343بامنبع19اصول مهندسي صنایع غذایي 01 yahoo .comفعالیت کالسيبلي

_1411308مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد419 @10:30m.raha30-1399.10.0208:30فرهادی چیتگر محمد502343بامنبع217اصول مهندسي صنایع غذایي 01 yahoo .comفعالیت کالسيبلي

_1411534مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد420 @10:30m.raha30-1399.10.2008:30فرهادی چیتگر محمد502343بامنبع9عملیات واحد در مهندسي صنایع غذایي01 yahoo .comفعالیت کالسيبلي

_1411297مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد421 15:30hamed-1399.10.2113:30مهدویان مهر حامد502346بامنبع19تكنولوژی روغن های خوراکي01 .m.mehr@ gmail.com09158528425تلگرامتشریحيخیر

_1411297مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد422 15:30hamed-1399.10.2113:30مهدویان مهر حامد502346بامنبع19تكنولوژی روغن های خوراکي01 .m.mehr@ gmail.com09158528425تلگرامتشریحيخیر

_1411057مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد423 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع2آزمایشگاه اصول تغذیه دام01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411066مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد424 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع3آزمایشگاه پرورش طیور01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411063مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد425 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع2آزمایشگاه پرورش گاوهای شیری01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411068مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد426 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع9آزمایشگاه پرورش گوسفندوبز01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411073مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد427 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع1آزمایشگاه خوراك هاوجیره نویسي01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411164مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد428 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع2آزمایشگاه فرآوری وبازاریابي محصوالت شیالتي01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411062مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد429 13:00h-1399.10.1511:00میرزائي حمیدرضا513896بامنبع14پرورش گاوهای شیری01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411067مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد430 15:30h-1399.10.0413:30میرزائي حمیدرضا513896بامنبع12پرورش گوسفندوبز01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411699مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد431 15:30h-1399.10.2013:30میرزائي حمیدرضا513896بامنبع3تغذیه پیشرفته01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411453مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد432 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع7تغذیه نشخوارکنندگان01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411511مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد433 13:00h-1399.10.0611:00میرزائي حمیدرضا513896بامنبع1دامپروری عمومي01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411511مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد434 13:00h-1399.10.0611:00میرزائي حمیدرضا513896بامنبع1دامپروری عمومي01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411792مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد435 13:00h-1399.10.1811:00میرزائي حمیدرضا513896بامنبع7رفتار شناسي و تنش در حیوانات مزرعه ای01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411064مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد436 13:00h-1399.10.1811:00میرزائي حمیدرضا513896بامنبع9رفتارشناسي حیوانات اهلي01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411448مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد437 13:00h-1399.10.0911:00میرزائي حمیدرضا513896بامنبع3روش تحقیق01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1121030مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد438 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع2کارآموزی01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411071مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد439 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع3کارآموزی01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411556مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد440 13:00h-1399.10.0711:00میرزائي حمیدرضا513896بامنبع3مقدمات روش تحقیق01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411556مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد441 13:00h-1399.10.0711:00میرزائي حمیدرضا513896بامنبع3مقدمات روش تحقیق01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي

_1411309مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد442 15:30nas-1399.10.0113:30ناصحي بهزاد525260بامنبع2اصول طراحي کارخانجات صنایع غذایي01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411309مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد443 15:30nas-1399.10.0113:30ناصحي بهزاد525260بامنبع2اصول طراحي کارخانجات صنایع غذایي01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411312مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد444 10:30nas-1399.10.0308:30ناصحي بهزاد525260بامنبع5اصول عمل آوری خشكبار01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411312مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد445 10:30nas-1399.10.0308:30ناصحي بهزاد525260بامنبع5اصول عمل آوری خشكبار01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411294مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد446 10:30nas-1399.10.1808:30ناصحي بهزاد525260بامنبع10اصول نگهداری مواد غذایي01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411295مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد447 15:30nas-1399.10.0713:30ناصحي بهزاد525260بامنبع2تجزیه مواد غذایي01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411295مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد448 15:30nas-1399.10.0713:30ناصحي بهزاد525260بامنبع2تجزیه مواد غذایي01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411532مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد449 10:30nas-1399.10.0708:30ناصحي بهزاد525260بامنبع19تكنولوژی غالت01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411532مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد450 10:30nas-1399.10.0708:30ناصحي بهزاد525260بامنبع19تكنولوژی غالت01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411531مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد451 10:30nas-1399.10.1808:30ناصحي بهزاد525260بامنبع17تكنولوژی گوشت و شیالت01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411531مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد452 10:30nas-1399.10.1808:30ناصحي بهزاد525260بامنبع17تكنولوژی گوشت و شیالت01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411516مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد453 13:00nas-1399.10.0211:00ناصحي بهزاد525260بامنبع16شیمي مواد غذایي 01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411520مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد454 15:30nas-1399.10.0813:30ناصحي بهزاد525260بامنبع28شیمي مواد غذایي 01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411530مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد455 nasناصحي بهزاد525260بدون منبع23صنایع آشامیدني ها01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411523مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد456 nasناصحي بهزاد525260بدون منبع18کارآموزی 01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411536مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد457 nasناصحي بهزاد525260بدون منبع26کارآموزی 01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411527مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد458 13:00nas-1399.10.1711:00ناصحي بهزاد525260بامنبع2کنترل کیفیت مواد غذایي01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411526مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد459 13:00nas-1399.10.0911:00ناصحي بهزاد525260بامنبع4کنسرو سازی01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1411526مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد460 13:00nas-1399.10.0911:00ناصحي بهزاد525260بامنبع4کنسرو سازی01 ehibehzad@ gmail.com09153167872پیام رسان ایتاکارتحقیقي/امتحان تشریحيخیر

_1215272مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه461 13:00mehrdad-1399.10.0111:00پریشان مرجان530485بامنبع25ورزشهای رزمي01 .ra jabian136888@ gmail.com09226072603واتسابکارتحقیقيخیر

_1215241مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه462 _10:30ahmadiyan3413-1399.10.0408:30احمدیان فرزقي ایمان530486بامنبع22شنا 01 iran@ yahoo .com09151312671تلگرامکارتحقیقيخیر

_1215255مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه463 _15:30ahmadiyan3413-1399.10.1813:30احمدیان فرزقي ایمان530486بامنبع13 برادران1کشتي 01 iran@ yahoo .com09151312671تلگرامکارتحقیقيخیر

_1215469مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه464 _10:30ahmadiyan3413-1399.10.2008:30احمدیان فرزقي ایمان530486بامنبع5ورزش های آبي01 iran@ yahoo .com09151312671تلگرامکارتحقیقيخیر

_1215476مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه465 _13:00ahmadiyan3413-1399.10.2211:00احمدیان فرزقي ایمان530486بامنبع8ذهني-ورزش های جسمي 01 iran@ yahoo .com09151312671تلگرامکارتحقیقيخیر

_1215272مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه466 _13:00ahmadiyan3413-1399.10.0111:00احمدیان فرزقي ایمان530486بامنبع8ورزشهای رزمي02 iran@ yahoo .com09151312671تلگرامکارتحقیقيخیر

_1215219مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه467 ازمون انالین تستيامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي15:30-1399.10.0913:30صفری احسان531080بامنبع110آمادگي جسماني 01

_1215223مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه468 ازمون انالین تستيامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي13:00-1399.10.0211:00صفری احسان531080بامنبع110دو و میداني 01

_1215235مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه469 ازمون انالین تستيامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي10:30-1399.10.0708:30صفری احسان531080بامنبع18هندبال 01

_1215257مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه470 ازمون انالین تستيامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي10:30-1399.10.0908:30صفری احسان531080بامنبع212والیبال 01

_1215477مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه471 ازمون انالین تستيامتحان در تاریخ ثبت شدهبلي10:30-1399.10.0808:30صفری احسان531080بامنبع6ورزش ها وبازی های بومي و سنتي02

_1211659مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه472 farzinfatemeh57@yahoo.cimکار تحقیقيبليفرزین کاخكي فاطمه531084بدون منبع2پروژه02

_1211085مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه473 farzinfatemeh57@yahoo.cimکارتحقیقيبليفرزین کاخكي فاطمه531084بدون منبع4پروژه تحقیقاتي01

_1211054مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه474 farzinfatemeh57@yahoo.cimکارتحقیقيبليفرزین کاخكي فاطمه531084بدون منبع2پروژه کارعملي01

_1211049مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه475 farzinfatemeh57@yahoo.cimکارتحقیقي شبكه شادو تحلیل انبليفرزین کاخكي فاطمه531084بدون منبع11کارآموزی 01

_1211081مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه476 farzinfatemeh57@yahoo.cimکارتحقیقي شبكه شادو تحلیل انبليفرزین کاخكي فاطمه531084بدون منبع11کارآموزی 01

_1211055مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه477 farzinfatemeh57@yahoo.cimکارتحقیقي شبكه شادو تحلیل انبليفرزین کاخكي فاطمه531084بامنبع21کارورزی 01

_1211086مرکزتربت حیدریهمرکزتربت حیدریه478 farzinfatemeh57@yahoo.cimکارتحقیقي شبكه شادو تحلیل انبليفرزین کاخكي فاطمه531084بامنبع22کارورزی 01

_1411513مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد479 09153242770واتسابخیر15:30-1399.10.0613:30زارع991411بامنبع14شیمي عمومي01

_1411513مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد480 09153242770واتسابخیر15:30-1399.10.0613:30زارع991411بامنبع14شیمي عمومي01

_1414009مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد481 کارتحقیقيبلي10:30-1399.10.1008:30حشمت سپهری مقدم991414بامنبع3اقتصاد مهندسي01

_1414051مرکزتربت حیدریهمرکزمشهد482 کارتحقیقيبلي13:00-1399.10.0811:00علی رضا جهانگیر991414بامنبع2پمپ هاو ایستگاههای پمپاژ01

_1212437مرکزسبزوارمرکزمشهد483 _15:30reza-1399.10.0213:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع81آشنایي با شعر انگلیسي01 g hias i@ yahoo .comبله
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1212433مرکزسبزوارمرکزمشهد484 _15:30reza-1399.10.1513:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع50آشنایي با نثر انگلیسي01 g hias i@ yahoo .comبله

_1212118مرکزسبزوارمرکزمشهد485 _15:30reza-1399.10.0413:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع252درآمدی برادبیات انگلیسي 01 g hias i@ yahoo .comبله

_1212125مرکزسبزوارمرکزمشهد486 _13:00reza-1399.10.0611:00غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع128سیری درتاریخ ادبیات انگلیسي 01 g hias i@ yahoo .comبله

_1212130مرکزسبزوارمرکزمشهد487 _10:30reza-1399.10.2208:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع22شعرانگلیسي01 g hias i@ yahoo .comبله

_1212114مرکزسبزوارمرکزمشهد488 _15:30reza-1399.10.0813:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع46فنون وصناعات ادبي01 g hias i@ yahoo .comبله

_1225120مرکزسبزوارمرکزمشهد489 _10:30reza-1399.10.1008:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع2032 تا 17نمایشنامه قرن 01 g hias i@ yahoo .comبله

_1212122مرکزسبزوارمرکزمشهد490 _15:30reza-1399.10.0213:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع68نمونه های شعرساده01 g hias i@ yahoo .comبله

_1212112مرکزسبزوارمرکزمشهد491 _15:30reza-1399.10.1513:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع41نمونه های نثرساده01 g hias i@ yahoo .comبله

_1212435مرکزسبزوارمرکزمشهد492 _13:00reza-1399.10.1011:00غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع83واژه شناسي و اصطالح شناسي01 g hias i@ yahoo .comبله

_1225020مرکزسبزوارمرکزمشهد493 10:30s-1399.10.0808:30مقداری صدیقه سادات380144بامنبع1تجزیه وتحلیل کالم وکاربردشناسي01 _ meghdari@ pnu .ac .irبله

_1212362مرکزسبزوارمرکزمشهد494 10:30s-1399.10.0808:30مقداری صدیقه سادات380144بامنبع4تحلیل گفتمان و کاربرد شناسي زبان01 _ meghdari@ pnu .ac .irبله

_1212366مرکزسبزوارمرکزمشهد495 @10:30mortiea-1399.10.2008:30عرب زوزني محمدعلي382351بامنبع1اصول دستور زبان01 yahoo .comایمیلنمره پایانی این درس بر مبنای پژوهشی خواهد بود که دانشجو با همراهی استاد تا پایان ترم انجام خواهد دادخیرmortiea@ yahoo .com

_1212226مرکزسبزوارمرکزمشهد496 @15:30mortiea-1399.10.0713:30عرب زوزني محمدعلي382351بامنبع1روانشناسي زبان01 yahoo .comایمیلنمره پایاني این درس بر مبنای پژوهشي خواهد بود که دانشجو با همراهي استاد تا پایان ترم انجام خواهد دادخیرmortiea@ yahoo .com

_1212220مرکزسبزوارمرکزمشهد497 @10:30mortiea-1399.10.2008:30عرب زوزني محمدعلي382351بامنبع1زبان تخصصي01 yahoo .comایمیلنمره پایاني این درس بر مبنای پژوهشي خواهد بود که دانشجو با همراهي استاد تا پایان ترم انجام خواهد دادخیرmortiea@ yahoo .com

_1212359مرکزسبزوارمرکزمشهد498 @13:00mortiea-1399.10.0211:00عرب زوزني محمدعلي382351بامنبع7زبانشناسي کاربردی01 yahoo .comایمیلنمره پایاني این درس بر مبنای پژوهشي خواهد بود که دانشجو با همراهي استاد تا پایان ترم انجام خواهد دادخیرmortiea@ yahoo .com

_1212208مرکزسبزوارمرکزمشهد499 15:30has-1399.10.2013:30اعمي حسن384649بامنبع8زبان تخصصي اقتصاد01 anaama@ yahoo .comبله

_1230123مرکزسبزوارمرکزمشهد500 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.1408:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع3ادبیات تطبیقي01

_1230009مرکزسبزوارمرکزمشهد501 9141254702واتساپآزمون واتساپخیر13:00-1399.10.0111:00کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع130آزمایشگاه 01

_1230122مرکزسبزوارمرکزمشهد502 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیرکریمي ترکي فاطمه385082بدون منبع4پروژه کارورزی01

_1230023مرکزسبزوارمرکزمشهد503 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر13:00-1399.10.2011:00کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع1تاریخ ادبیات از دوره جاهلي تا پایان دوره اموی01

_1230036مرکزسبزوارمرکزمشهد504 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.1108:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع1تاریخ ادبیات اندلس01

_1230115مرکزسبزوارمرکزمشهد505 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.0708:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع3تاریخ ادبیات دوره معاصر01

_1230108مرکزسبزوارمرکزمشهد506 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.0313:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع2تاریخ ادبیات دوره مغولي مملوکي و عثماني01

_1230019مرکزسبزوارمرکزمشهد507 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.0308:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع8روش تحقیق وماخذشناسي01

_1230078مرکزسبزوارمرکزمشهد508 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.2113:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع126صرف 01

_1230085مرکزسبزوارمرکزمشهد509 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.1108:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع324صرف 01

_1213275مرکزسبزوارمرکزمشهد510 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.1013:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع23(قواعد و متون):  قسمت سوم3عربي 01

_1213284مرکزسبزوارمرکزمشهد511 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.2008:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع25(قواعد و متون):  قسمت پنجم 5عربي 01

_1213296مرکزسبزوارمرکزمشهد512 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.1013:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع4(قواعد و متون):  قسمت ششم 6عربي 01

_1213260مرکزسبزوارمرکزمشهد513 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.1813:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع65(قواعد و متون):  قسمت اول1عربي01

_1230043مرکزسبزوارمرکزمشهد514 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر13:00-1399.10.1811:00کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع22علوم بالغي 01

_1213007مرکزسبزوارمرکزمشهد515 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.0608:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع21قرائت عربي 01

_1213012مرکزسبزوارمرکزمشهد516 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.0613:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع32قرائت عربي 01

_1213019مرکزسبزوارمرکزمشهد517 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.0913:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع43قرائت عربي 01

_1213025مرکزسبزوارمرکزمشهد518 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.1813:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع56قرائت عربي 01

_1230099مرکزسبزوارمرکزمشهد519 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.1408:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع31قرائت وترجمه متون تفسیری01

_1230076مرکزسبزوارمرکزمشهد520 9141254702در صورت اشكال در سامانه واتساپبله13:00-1399.10.1411:00کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع128گفت و شنود 01

_1230112مرکزسبزوارمرکزمشهد521 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.1508:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع5(1)متون نثر دوره معاصر01

_1230113مرکزسبزوارمرکزمشهد522 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.0613:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع6(1)متون نظم دوره معاصر 01

_1230103مرکزسبزوارمرکزمشهد523 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.0413:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع21متون نظم دوره های اسالمي اموی01

_1230038مرکزسبزوارمرکزمشهد524 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.2213:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع3متون نظم ونثردوره دوم عباسي01

_1230077مرکزسبزوارمرکزمشهد525 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر10:30-1399.10.1708:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع131نحو 01

_1230084مرکزسبزوارمرکزمشهد526 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر13:00-1399.10.1511:00کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع320نحو 01

_1230109مرکزسبزوارمرکزمشهد527 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر13:00-1399.10.0111:00کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع64نحو 01

_1230075مرکزسبزوارمرکزمشهد528 fatemehkarimi85@yahoo.comایمیلپژوهش خیر15:30-1399.10.1013:30کریمي ترکي فاطمه385082بامنبع129نگارش01

_1212352مرکزسبزوارمرکزمشهد529 15:30mohsenla-1399.10.2213:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع69حقوق عمومي(3)متون حقوقي 01 la lizadeh@ yahoo .comتلگرامپژوهش خیر pnum_law_channel

_1212352مرکزسبزوارمرکزمشهد530 15:30mohsenla-1399.10.2213:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع138حقوق عمومي(3)متون حقوقي 03 la lizadeh@ yahoo .comتلگرامپژوهش خیر pnum_law_channel

_1212352مرکزسبزوارمرکزمشهد531 15:30mohsenla-1399.10.2213:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع227حقوق عمومي(3)متون حقوقي 02 la lizadeh@ yahoo .comتلگرامپژوهش خیر pnum_law_channel

_1212353مرکزسبزوارمرکزمشهد532 10:30mohsenla-1399.10.0108:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع69حقوق بین الملل(4)متون حقوقي 01 la lizadeh@ yahoo .comتلگرامپژوهش خیر pnum_law_channel

_1212353مرکزسبزوارمرکزمشهد533 10:30mohsenla-1399.10.0108:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع69حقوق بین الملل(4)متون حقوقي 03 la lizadeh@ yahoo .comتلگرامپژوهش خیر pnum_law_channel

_1212353مرکزسبزوارمرکزمشهد534 10:30mohsenla-1399.10.0108:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع345حقوق بین الملل(4)متون حقوقي 02 la lizadeh@ yahoo .comتلگرامپژوهش خیر pnum_law_channel

_1212354مرکزسبزوارمرکزمشهد535 @13:00pnu8540-1399.10.0711:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع24زبان تخصصي01 gmail.comبله

_1212355مرکزسبزوارمرکزمشهد536 @13:00pnu8540-1399.10.0611:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع23متون تخصصي مطالعات قرآن و حدیث بزبان انگلیسي01 gmail.comبله

_1213273مرکزسبزوارمرکزمشهد537 13:00s-1399.10.2211:00صادقي محسن386670بامنبع53ادبیات عامیانه01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213054مرکزسبزوارمرکزمشهد538 10:30s-1399.10.0208:30صادقي محسن386670بامنبع1انواع ادبي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213362مرکزسبزوارمرکزمشهد539 10:30s-1399.10.0808:30صادقي محسن386670بامنبع4بازنویسي و باز آفریني متون کهن فارسي و ادبیات عامه برای کودکان01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213304مرکزسبزوارمرکزمشهد540 13:00s-1399.10.0211:00صادقي محسن386670بامنبع30تاریخ زبان فارسي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213139مرکزسبزوارمرکزمشهد541 15:30s-1399.10.1313:30صادقي محسن386670بامنبع3تحقیق دردستورزبان فارسي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213372مرکزسبزوارمرکزمشهد542 10:30s-1399.10.0608:30صادقي محسن386670بامنبع1تطور متون شعر فارسي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213373مرکزسبزوارمرکزمشهد543 13:00s-1399.10.0911:00صادقي محسن386670بامنبع1تطور متون نثرفارسي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213389مرکزسبزوارمرکزمشهد544 10:30s-1399.10.0608:30صادقي محسن386670بامنبع1(آموزش محور)رمان نوجوان01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213338مرکزسبزوارمرکزمشهد545 13:00s-1399.10.1011:00صادقي محسن386670بامنبع44ساخت دستوری زبان فارسي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1212053مرکزسبزوارمرکزمشهد546 10:30s-1399.10.1708:30صادقي محسن386670بامنبع87ساخت زبان فارسي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213049مرکزسبزوارمرکزمشهد547 15:30s-1399.10.1513:30صادقي محسن386670بامنبع29نثر2سبك شناسي 01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213361مرکزسبزوارمرکزمشهد548 13:00s-1399.10.0411:00صادقي محسن386670بامنبع4فلسفه و روانشناسي کودکي و نوجواني01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213311مرکزسبزوارمرکزمشهد549 10:30s-1399.10.0708:30صادقي محسن386670بامنبع33کارگاه فرهنگ نویسي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213311مرکزسبزوارمرکزمشهد550 10:30s-1399.10.0708:30صادقي محسن386670بامنبع33کارگاه فرهنگ نویسي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213395مرکزسبزوارمرکزمشهد551 13:00s-1399.10.0111:00صادقي محسن386670بامنبع1(آموزش محور)کودك و رسانه01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213291مرکزسبزوارمرکزمشهد552 13:00s-1399.10.0611:00صادقي محسن386670بامنبع6اشعار سنایي:قسمت اول  (4)متون نظم 01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213450مرکزسبزوارمرکزمشهد553 10:30s-1399.10.1408:30صادقي محسن386670بامنبع45مطالعات زباني در متن ادبي01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213246مرکزسبزوارمرکزمشهد554 10:30s-1399.10.1108:30صادقي محسن386670بامنبع2نقد و نظریه ادبیات کودك01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir09153638637(در صورت نیاز)در صورت نیاز دانشجویان مي توانند درتلگرام پیام بفرستندبله 

_1213271مرکزسبزوارمرکزمشهد555 10:30momraniyas-1399.10.1808:30چرمگي عمراني مرتضي388022بامنبع61(پیش از اسالم تا آغاز دوره سلجوقیان) 1تاریخ ادبیات فارسي 01 in@ yahoo .comبله

_1213310مرکزسبزوارمرکزمشهد556 10:30momraniyas-1399.10.2008:30چرمگي عمراني مرتضي388022بامنبع7کارگاه روش تصحیح نسخه های خطي01 in@ yahoo .comبله

_1213310مرکزسبزوارمرکزمشهد557 10:30momraniyas-1399.10.2008:30چرمگي عمراني مرتضي388022بامنبع7کارگاه روش تصحیح نسخه های خطي01 in@ yahoo .comبله

_1213452مرکزسبزوارمرکزمشهد558 10:30momraniyas-1399.10.2008:30چرمگي عمراني مرتضي388022بامنبع7(آموزش محور)مباني و روش های تصحیح متن01 in@ yahoo .comبله

_1213274مرکزسبزوارمرکزمشهد559 15:30momraniyas-1399.10.0613:30چرمگي عمراني مرتضي388022بامنبع19تعلیمي با تاکید بر گلستان- متون ادبي (3)متون نثر 01 in@ yahoo .comبله

_1213445مرکزسبزوارمرکزمشهد560 15:30momraniyas-1399.10.0713:30چرمگي عمراني مرتضي388022بامنبع32خاقاني و نظامي (3)متون نظم 01 in@ yahoo .comبله

_1213145مرکزسبزوارمرکزمشهد561 10:30momraniyas-1399.10.1508:30چرمگي عمراني مرتضي388022بامنبع5(ناصرخسرووسنایي )2نظم فارسي 01 in@ yahoo .comبله

_1213149مرکزسبزوارمرکزمشهد562 15:30momraniyas-1399.10.0713:30چرمگي عمراني مرتضي388022بامنبع4(خاقاني ونظامي )3نظم فارسي 01 in@ yahoo .comبله

_1212249مرکزسبزوارمرکزمشهد563 _10:30rabbani-1399.10.1808:30رباني خواه احمد388043بامنبع30زبان خارجي01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتساپپژوهشخیر

_1212077مرکزسبزوارمرکزمشهد564 @10:30haerimahmood-1399.10.2108:30حائری محمود388186بامنبع132ترجمه مكاتبات واسناد01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرhaerimahmood@yahoo .com

_1212095مرکزسبزوارمرکزمشهد565 @15:30haerimahmood-1399.10.0413:30حائری محمود388186بامنبع243ترجمه مكاتبات واسناد01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرhaerimahmood@yahoo .com

_1212015مرکزسبزوارمرکزمشهد566 @15:30haerimahmood-1399.10.0113:30حائری محمود388186بامنبع25زبان انگلیسي 01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرhaerimahmood@yahoo .com

_1212017مرکزسبزوارمرکزمشهد567 @15:30haerimahmood-1399.10.2013:30حائری محمود388186بامنبع111زبان انگلیسي تخصصي 01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرhaerimahmood@yahoo .com

_1212011مرکزسبزوارمرکزمشهد568 @13:00haerimahmood-1399.10.2111:00حائری محمود388186بامنبع24زبان انگلیسي تخصصي 01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرhaerimahmood@yahoo .com

_1212012مرکزسبزوارمرکزمشهد569 @15:30haerimahmood-1399.10.2213:30حائری محمود388186بامنبع5زبان انگلیسي مكاتبات تخصصي01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرhaerimahmood@yahoo .com

_1213281مرکزسبزوارمرکزمشهد570 @13:00haerimahmood-1399.10.0611:00حائری محمود388186بامنبع27زبان تخصصي قسمت اول01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرhaerimahmood@yahoo .com

_1213286مرکزسبزوارمرکزمشهد571 @10:30haerimahmood-1399.10.1008:30حائری محمود388186بامنبع26زبان تخصصي قسمت دوم01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرhaerimahmood@yahoo .com

_1212436مرکزسبزوارمرکزمشهد572 @13:00haerimahmood-1399.10.0311:00حائری محمود388186بامنبع59مباني نظری ترجمه01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرhaerimahmood@yahoo .com

_1212367مرکزسبزوارمرکزمشهد573 @15:30abmehrabi-1399.10.0313:30محرابي ابوالقاسم388219بامنبع1آواشناسي01 yahoo .comبله

_1212222مرکزسبزوارمرکزمشهد574 @13:00abmehrabi-1399.10.2211:00محرابي ابوالقاسم388219بامنبع3روش تحقیق درمطالعات زبان شناسي01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرabmehrabi@gmail.com 

_1212222مرکزسبزوارمرکزمشهد575 @13:00abmehrabi-1399.10.2211:00محرابي ابوالقاسم388219بامنبع3روش تحقیق درمطالعات زبان شناسي01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرabmehrabi@gmail.com 

_1213226مرکزسبزوارمرکزمشهد576 @13:00abmehrabi-1399.10.2211:00محرابي ابوالقاسم388219بامنبع28زبان تخصصي01 yahoo .comبله

_1213148مرکزسبزوارمرکزمشهد577 @13:00abmehrabi-1399.10.2211:00محرابي ابوالقاسم388219بامنبع8زبان تخصصي خارجي01 yahoo .comبله

_1212219مرکزسبزوارمرکزمشهد578 @13:00abmehrabi-1399.10.1711:00محرابي ابوالقاسم388219بامنبع6(ارشد)ساخت زبان فارسي 01 yahoo .comبله

_1212364مرکزسبزوارمرکزمشهد579 @10:30abmehrabi-1399.10.2108:30محرابي ابوالقاسم388219بامنبع9نشانه شناسي01 yahoo .comبله

_1212221مرکزسبزوارمرکزمشهد580 @13:00abmehrabi-1399.10.0611:00محرابي ابوالقاسم388219بامنبع4واج شناسي01 yahoo .comبله

_1213264مرکزسبزوارمرکزمشهد581 13:00n-1399.10.2211:00ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع60(معاني) 1بالغت 01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپکارپژوهشيخیر

_1213341مرکزسبزوارمرکزمشهد582 10:30n-1399.10.0108:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع28بالغت کاربردی01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپکارپژوهشيخیر

_1213449مرکزسبزوارمرکزمشهد583 13:00n-1399.10.0911:00ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع33تحقیق در شعر معاصر ایران01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپکارپژوهشيخیر

_1213157مرکزسبزوارمرکزمشهد584 13:00n-1399.10.0311:00ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع10تحقیق درمعاني وبیان وفنون ادب فارسي01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپکارپژوهشيخیر

_1213299مرکزسبزوارمرکزمشهد585 13:00n-1399.10.1311:00ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع30جریان شناسي شعر معاصر ایران01 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213308مرکزسبزوارمرکزمشهد586 10:30n-1399.10.0108:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع19(1)کارگاه ویراستاری01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپکارعمليخیر

_1213308مرکزسبزوارمرکزمشهد587 10:30n-1399.10.0108:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع19(1)کارگاه ویراستاری01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپکارعمليخیر

_1213276مرکزسبزوارمرکزمشهد588 10:30n-1399.10.1508:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع18عرفاني با تاکید بر مرصاد العباد- متون ادبي (4)متون نثر 01 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213287مرکزسبزوارمرکزمشهد589 10:30n-1399.10.0108:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع24متون تفسیری با تاکید بر کشف االسرار و تفسیر ابوالفتوح (5)متون نثر 01 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213270مرکزسبزوارمرکزمشهد590 15:30n-1399.10.1413:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع1قصاید ناصر خسرو: قسمت سوم (2)متون نظم 01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپآزمون شفاهي واتساپخیر 

_1213303مرکزسبزوارمرکزمشهد591 10:30n-1399.10.1108:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع9اشعار سعدی: قسمت اول (5)متون نظم 01 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213434مرکزسبزوارمرکزمشهد592 15:30n-1399.10.1513:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع12شاهنامه (1)متون نظم02 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213434مرکزسبزوارمرکزمشهد593 15:30n-1399.10.1513:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع34شاهنامه (1)متون نظم01 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213267مرکزسبزوارمرکزمشهد594 13:00n-1399.10.1711:00ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع2(1)شاهنامه : قسمت اول (2)متون نظم01 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213029مرکزسبزوارمرکزمشهد595 15:30n-1399.10.0313:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع11کلیله ودمنه 1بخش 3نثر01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپآزمون شفاهي واتساپخیر 

_1213037مرکزسبزوارمرکزمشهد596 10:30n-1399.10.2208:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع2وچهارمقاله نظامي عروضي2کلیله ودمنه 2بخش 3نثر01 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213052مرکزسبزوارمرکزمشهد597 10:30n-1399.10.1508:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع3مرصادالعباد4نثر01 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213028مرکزسبزوارمرکزمشهد598 15:30n-1399.10.1513:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع12مثنوی مولوی 1بخش 4نظم 01 .nas eri@ pnu .ac .irبله

_1213036مرکزسبزوارمرکزمشهد599 10:30n-1399.10.1308:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع1منطق الطیرعطار3بخش 4نظم 01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپآزمون شفاهي واتساپخیر 

_1213050مرکزسبزوارمرکزمشهد600 10:30n-1399.10.2008:30ناصری مشهدی نصرت388549بامنبع1غزلیات وقصایدسعدی2بخش 5نظم 01 .nas eri@ pnu .ac .ir9153114287واتساپآزمون شفاهي واتساپخیر 

_1234007مرکزسبزوارمرکزسبزوار601 dپیروزی داود388709بدون منبع2کارورزی01 .pirouz i@ yahoo .com9153328853واتساپپژوهشخیر

_1213277مرکزسبزوارمرکزمشهد602 15:30behnaz-1399.10.1813:30رستگارمنش بهناز388715بامنبع19شاعران حوزه ادبي خراسان: قسمت اول (3)متون نظم 01 .ras teg armanesh@ yahoo .com9152052277آزمون از تمام دانشجویان گرفته شدهخیر

_1213283مرکزسبزوارمرکزمشهد603 13:00behnaz-1399.10.2211:00رستگارمنش بهناز388715بامنبع24نظامي: قسمت سوم (3)متون نظم 01 .ras teg armanesh@ yahoo .com9152052277آزمون از تمام دانشجویان گرفته شدهخیر

_1235019مرکزسبزوارمرکزسبزوار604 @movludianمولودیان هادی388735بدون منبع1کارورزی01 yahoo .com9155513618واتساپپژوهشخیر

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1212019مرکزسبزوارمرکزمشهد605 _15:30zabihi-1399.10.2013:30ذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بامنبع21متون روان شناسي عمومي 01 n@ yahoo .comبله

_1230033مرکزسبزوارمرکزمشهد606 @10:30vahdani1981-1399.10.1408:30وحداني زهرا392934بامنبع1ادبیات تطبیقي01 gmail.com9155586455واتساپکارپژوهشيخیر

_1230050مرکزسبزوارمرکزمشهد607 @13:00vahdani1981-1399.10.1811:00وحداني زهرا392934بامنبع1(ع)ادبیات متعهد اهل بیت 01 gmail.com9155586455واتساپکارپژوهشيخیر

_1230124مرکزسبزوارمرکزمشهد608 @vahdani1981وحداني زهرا392934بامنبع2فن ترجمه01 gmail.com9155586455واتساپکارپژوهشيخیر

_1230118مرکزسبزوارمرکزمشهد609 @15:30vahdani1981-1399.10.2213:30وحداني زهرا392934بامنبع2(2)متون نثردوره معاصر 01 gmail.com9155586455واتساپکارپژوهشيخیر

_1230119مرکزسبزوارمرکزمشهد610 @10:30vahdani1981-1399.10.2008:30وحداني زهرا392934بامنبع4(2)متون نظم دوره معاصر01 gmail.com9155586455واتساپکارپژوهشيخیر

_1230011مرکزسبزوارمرکزمشهد611 @10:30vahdani1981-1399.10.1308:30وحداني زهرا392934بامنبع21متون نظم ونثرمعاصر01 gmail.com9155586455واتساپکارپژوهشيخیر

_1230012مرکزسبزوارمرکزمشهد612 @10:30vahdani1981-1399.10.0108:30وحداني زهرا392934بامنبع31مكالمه 01 gmail.com9155586455واتساپکارپژوهشيخیر

_1230116مرکزسبزوارمرکزمشهد613 @10:30vahdani1981-1399.10.1308:30وحداني زهرا392934بامنبع75نحو 01 gmail.com9155586455واتساپکارپژوهشيخیر

_1230052مرکزسبزوارمرکزمشهد614 @10:30vahdani1981-1399.10.1408:30وحداني زهرا392934بامنبع1نقد ادبي01 gmail.com9155586455واتساپکارپژوهشيخیر

_1212335مرکزسبزوارمرکزمشهد615 @15:30masomi20042003-1399.10.1513:30معصومي علي393136بامنبع3زبان انگلیسي تخصصي01 yahoo .com9387588873واتساپآزمون در تاریخ مشخص شده از طرف دانشگاه در واتساپخیر

_1212038مرکزسبزوارمرکزمشهد616 10:30a-1399.10.0708:30مقدس اعظم394033بامنبع115متون سیاسي به زبان خارجي 01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1212039مرکزسبزوارمرکزمشهد617 10:30a-1399.10.1408:30مقدس اعظم394033بامنبع29متون سیاسي به زبان خارجي 01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1212166مرکزسبزوارمرکزمشهد618 13:00pro-1399.10.0611:00تقدیری رضا394469بامنبع11زبان تخصصي 01 ftag h20@ yahoo .comواتساپ و تلگرام پژوهشخیرte ta1515

_1212168مرکزسبزوارمرکزمشهد619 15:30pro-1399.10.1713:30تقدیری رضا394469بامنبع22زبان تخصصي 01 ftag h20@ yahoo .comواتساپ و تلگرام پژوهشخیرte ta1515

_1212176مرکزسبزوارمرکزمشهد620 13:00pro-1399.10.0111:00تقدیری رضا394469بامنبع213زبان تخصصي 01 ftag h20@ yahoo .comبله

_1212169مرکزسبزوارمرکزمشهد621 13:00pro-1399.10.1111:00تقدیری رضا394469بامنبع31زبان تخصصي 01 ftag h20@ yahoo .comواتساپ و تلگرام پژوهشخیرte ta1515

_1212167مرکزسبزوارمرکزمشهد622 13:00pro-1399.10.0811:00تقدیری رضا394469بامنبع41زبان تخصصي 01 ftag h20@ yahoo .comواتساپ و تلگرام پژوهشخیرte ta1515

_1212344مرکزسبزوارمرکزمشهد623 15:30pro-1399.10.1713:30تقدیری رضا394469بامنبع232زبان تخصصي02 ftag h20@ yahoo .comبله

_1212344مرکزسبزوارمرکزمشهد624 15:30pro-1399.10.1713:30تقدیری رضا394469بامنبع291زبان تخصصي01 ftag h20@ yahoo .comبله

_1230027مرکزسبزوارمرکزمشهد625 13:00mor.g-1399.10.0711:00قدیمي مرتضي396343بامنبع329آزمایشگاه 01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1230093مرکزسبزوارمرکزمشهد626 10:30mor.g-1399.10.1608:30قدیمي مرتضي396343بامنبع117تاریخ ادبیات دوره عباسي 01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1230104مرکزسبزوارمرکزمشهد627 15:30mor.g-1399.10.2113:30قدیمي مرتضي396343بامنبع29ترجمه قرآن کریم01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1230101مرکزسبزوارمرکزمشهد628 15:30mor.g-1399.10.0313:30قدیمي مرتضي396343بامنبع31خواندن و ترجمه متون مطبوعاتي عربي01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1230028مرکزسبزوارمرکزمشهد629 15:30mor.g-1399.10.1013:30قدیمي مرتضي396343بامنبع21فقه اللغه01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1230086مرکزسبزوارمرکزمشهد630 10:30mor.g-1399.10.0108:30قدیمي مرتضي396343بامنبع321گفت وشنود01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1230087مرکزسبزوارمرکزمشهد631 13:00mor.g-1399.10.2111:00قدیمي مرتضي396343بامنبع30متون نثر از دوره جاهلي تاپایان اموی01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1213335مرکزسبزوارمرکزمشهد632 15:30mor.g-1399.10.1713:30قدیمي مرتضي396343بامنبع30متون نظم و نثر عربي01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1230120مرکزسبزوارمرکزمشهد633 13:00mor.g-1399.10.0811:00قدیمي مرتضي396343بامنبع21مكتبهای ادبي01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1230083مرکزسبزوارمرکزمشهد634 13:00mor.g-1399.10.0911:00قدیمي مرتضي396343بامنبع318نگارش 01 hadimi@ gmail.comایمیلکارپژوهشيخیرM1977hg@gmail.com                      

_1212350مرکزسبزوارمرکزمشهد635 15:30g-1399.10.0113:30قنبری محمد جابر400565بامنبع207حقوق خصوصي (1)متون حقوقي01 hanbari.law@ gmail.comبله

_1212350مرکزسبزوارمرکزمشهد636 15:30g-1399.10.0113:30قنبری محمد جابر400565بامنبع267حقوق خصوصي (1)متون حقوقي02 hanbari.law@ gmail.comبله

_1212351مرکزسبزوارمرکزمشهد637 10:30g-1399.10.1408:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69حقوق جزایي(2)متون حقوقي04 hanbari.law@ gmail.comبله

_1212351مرکزسبزوارمرکزمشهد638 10:30g-1399.10.1408:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69حقوق جزایي(2)متون حقوقي02 hanbari.law@ gmail.comبله

_1212351مرکزسبزوارمرکزمشهد639 10:30g-1399.10.1408:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69حقوق جزایي(2)متون حقوقي01 hanbari.law@ gmail.comبله

_1212351مرکزسبزوارمرکزمشهد640 10:30g-1399.10.1408:30قنبری محمد جابر400565بامنبع345حقوق جزایي(2)متون حقوقي03 hanbari.law@ gmail.comبله

_1225059مرکزسبزوارمرکزمشهد641 13:00are-1399.10.0411:00عارف نژاد ابوالقاسم402179بامنبع2زبان خارجي01 fne jad6@ yahoo .comبله

_1112037مرکزسبزوارمرکزسبزوار642 abbasابهری عباس405241بامنبع3آزمایشگاه ژنتیك01 abhari@ yahoo .com9151738571سروشپژوهشخیر

_1112490مرکزسبزوارمرکزسبزوار643 abbasابهری عباس405241بامنبع5آزمایشگاه ژنتیك پایه01 abhari@ yahoo .com9151738571سروشپژوهشخیر

_1112523مرکزسبزوارمرکزسبزوار644 abbasابهری عباس405241بدون منبع2آزمایشگاه مباني فیزیولوژی گیاهي01 abhari@ yahoo .com9151738571سروشپژوهشخیر

_1112521مرکزسبزوارمرکزسبزوار645 abbasابهری عباس405241بامنبع5آزمایشگاه مباني گیاه شناسي01 abhari@ yahoo .com9151738571سروشپژوهشخیر

_1411630مرکزسبزوارمرکزسبزوار646 abbasابهری عباس405241بدون منبع2(پروژه - 2مهارت ورزی ) 2کارورزی 01 abhari@ yahoo .com9151738571سروشپژوهشخیر

_1211081مرکزسبزوارمرکزسبزوار647 fdeدلقندی فائزه405268بدون منبع11کارآموزی 01 lg handi@ gmail.com9151738571سروشپژوهشخیر

_1211669مرکزسبزوارمرکزسبزوار648 fdeدلقندی فائزه405268بامنبع19کارورزی01 lg handi@ gmail.com9151738571سروشپژوهشخیر

_1211669مرکزسبزوارمرکزسبزوار649 fdeدلقندی فائزه405268بامنبع19کارورزی01 lg handi@ gmail.com9151738571سروشپژوهشخیر

_1211086مرکزسبزوارمرکزسبزوار650 fdeدلقندی فائزه405268بامنبع21کارورزی 01 lg handi@ gmail.com9151738571سروشپژوهشخیر

_1112007مرکزسبزوارمرکزسبزوار651 aمظهری سید علي405429بامنبع3آزمایشگاه پرتوزئولوژی01 li54894@ yahoo .com09125809923واتساپپژوهشخیر 

_1112047مرکزسبزوارمرکزسبزوار652 aمظهری سید علي405429بامنبع6آزمایشگاه جنین شناسي01 li54894@ yahoo .com09125809923واتساپپژوهشخیر 

_1112488مرکزسبزوارمرکزسبزوار653 aمظهری سید علي405429بامنبع1آزمایشگاه زیست شناسي میكروبي01 li54894@ yahoo .com09125809923واتساپپژوهشخیر 

_1113110مرکزسبزوارمرکزسبزوار654 aمظهری سید علي405429بامنبع2آزمایشگاه فیزیك01 li54894@ yahoo .com09125809923واتساپپژوهشخیر 

_1113097مرکزسبزوارمرکزسبزوار655 aمظهری سید علي405429بامنبع23آزمایشگاه فیزیك 01 li54894@ yahoo .com09125809923واتساپپژوهشخیر 

_1113102مرکزسبزوارمرکزسبزوار656 aمظهری سید علي405429بامنبع11آزمایشگاه فیزیك پایه 01 li54894@ yahoo .com09125809923واتساپپژوهشخیر 

_1315292مرکزسبزوارمرکزسبزوار657 aمظهری سید علي405429بدون منبع1کارگاه اتومكانیك01 li54894@ yahoo .com09125809923واتساپپژوهشخیر 

_1117228مرکزسبزوارمرکزسبزوار658 aمظهری سید علي405429بامنبع5کارگاه آمارزیستي01 li54894@ yahoo .com09125809923واتساپپژوهشخیر 

_1315288مرکزسبزوارمرکزسبزوار659 aمظهری سید علي405429بدون منبع11کارگاه ماشین افزار 01 li54894@ yahoo .com09125809923واتساپپژوهشخیر 

_1212209مرکزسبزوارمرکزمشهد660 13:00hos-1399.10.0811:00حسین نژاد حسین406271بامنبع16زبان تخصصي01 s e inne jad2007@ yahoo .com09153147626قانعيواتساپپژوهشخیر 

_1212001مرکزسبزوارمرکزمشهد661 13:00hos-1399.10.1811:00حسین نژاد حسین406271بامنبع147مطالعه متون علوم اجتماعي -زبان تخصصي 01 s e inne jad2007@ yahoo .comبله

_1212002مرکزسبزوارمرکزمشهد662 10:30hos-1399.10.1808:30حسین نژاد حسین406271بامنبع254مطالعه متون علوم اجتماعي -زبان تخصصي 01 s e inne jad2007@ yahoo .comبله

_1212124مرکزسبزوارمرکزمشهد663 _13:00mohamad-1399.10.1111:00ایمانیان محمد407841بامنبع71آواشناسي انگلیسي01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212078مرکزسبزوارمرکزمشهد664 _10:30mohamad-1399.10.1108:30ایمانیان محمد407841بامنبع59بررسي مقابله ای ساخت جمله01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212442مرکزسبزوارمرکزمشهد665 _mohamadایمانیان محمد407841بامنبع61ترجمه دیداری و شنیداری01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212094مرکزسبزوارمرکزمشهد666 _13:00mohamad-1399.10.0711:00ایمانیان محمد407841بامنبع51ترجمه متون اقتصادی01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212441مرکزسبزوارمرکزمشهد667 _13:00mohamad-1399.10.0111:00ایمانیان محمد407841بامنبع38ترجمه متون رسانه ای و مطبوعاتي01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212120مرکزسبزوارمرکزمشهد668 _10:30mohamad-1399.10.1308:30ایمانیان محمد407841بامنبع51ترجمه متون ساده01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212085مرکزسبزوارمرکزمشهد669 _13:00mohamad-1399.10.2011:00ایمانیان محمد407841بامنبع263ترجمه متون مطبوعاتي 01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212103مرکزسبزوارمرکزمشهد670 _mohamadایمانیان محمد407841بامنبع21ترجمه نواروفیلم01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212103مرکزسبزوارمرکزمشهد671 _mohamadایمانیان محمد407841بامنبع21ترجمه نواروفیلم01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212069مرکزسبزوارمرکزمشهد672 _15:30mohamad-1399.10.2013:30ایمانیان محمد407841بامنبع119خواندن متون مطبوعاتي01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212427مرکزسبزوارمرکزمشهد673 _mohamadایمانیان محمد407841بامنبع69فن بیان01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1225114مرکزسبزوارمرکزمشهد674 _13:00mohamad-1399.10.0111:00ایمانیان محمد407841بامنبع219گفت و شنود 01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212417مرکزسبزوارمرکزمشهد675 _15:30mohamad-1399.10.1413:30ایمانیان محمد407841بامنبع96مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212422مرکزسبزوارمرکزمشهد676 _10:30mohamad-1399.10.0808:30ایمانیان محمد407841بامنبع33مهارتهای شنیداری و گفتاری پیشرفته01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1212418مرکزسبزوارمرکزمشهد677 _10:30mohamad-1399.10.0908:30ایمانیان محمد407841بامنبع101مهارتهای مطالعه و یادگیری01 imanian@ yahoo .com09126938148تلگرامپژوهشخیر 

_1213055مرکزسبزوارمرکزمشهد678 @13:00khatamipur-1399.10.1311:00خاتمي پور حامد407855بامنبع51آشنایي باعلوم قرآني01 yahoo .comو 9151364935ایمیل و واتساپپژوهشخیر khatamipur@yahoo.com

_1213262مرکزسبزوارمرکزمشهد679 @13:00khatamipur-1399.10.1511:00خاتمي پور حامد407855بامنبع76آیین نگارش و ویرایش01 yahoo .comو 9151364935ایمیل و واتساپپژوهشخیر khatamipur@yahoo.com

_1213451مرکزسبزوارمرکزمشهد680 @15:30khatamipur-1399.10.1813:30خاتمي پور حامد407855بامنبع3(آموزش محور)تحقیق در نثر معاصر ایران 01 yahoo .comو 9151364935ایمیل و واتساپپژوهشخیر khatamipur@yahoo.com

_1213282مرکزسبزوارمرکزمشهد681 @13:00khatamipur-1399.10.1111:00خاتمي پور حامد407855بامنبع23تعلیمي-متون منتخب نثر ادبي01 yahoo .comو 9151364935ایمیل و واتساپپژوهشخیر khatamipur@yahoo.com

_1213302مرکزسبزوارمرکزمشهد682 @13:00khatamipur-1399.10.0111:00خاتمي پور حامد407855بامنبع48متون نظم عرفاني01 yahoo .comو 9151364935ایمیل و واتساپپژوهشخیر khatamipur@yahoo.com

_1213288مرکزسبزوارمرکزمشهد683 @10:30khatamipur-1399.10.1408:30خاتمي پور حامد407855بامنبع45متون نظم غنایي01 yahoo .comو 9151364935ایمیل و واتساپپژوهشخیر khatamipur@yahoo.com

_1213137مرکزسبزوارمرکزمشهد684 @13:00khatamipur-1399.10.0211:00خاتمي پور حامد407855بامنبع5(تاریخ بیهقي )1نثرفارسي 01 yahoo .comو 9151364935ایمیل و واتساپپژوهشخیر khatamipur@yahoo.com

_1213289مرکزسبزوارمرکزمشهد685 13:00bas-1399.10.0711:00بساك حسن408875بامنبع50تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسي01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213279مرکزسبزوارمرکزمشهد686 13:00bas-1399.10.0311:00بساك حسن408875بامنبع14(ازآغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول ) 2تاریخ ادبیات فارسي 01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213015مرکزسبزوارمرکزمشهد687 10:30bas-1399.10.0208:30بساك حسن408875بامنبع178دستورزبان فارسي 01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213164مرکزسبزوارمرکزمشهد688 15:30bas-1399.10.0313:30بساك حسن408875بامنبع8روش تحقیق پیشرفته01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213164مرکزسبزوارمرکزمشهد689 15:30bas-1399.10.0313:30بساك حسن408875بامنبع8روش تحقیق پیشرفته01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213237مرکزسبزوارمرکزمشهد690 basبساك حسن408875بدون منبع10(آموزش محور)(تحقیق وتتبع نظری)سمینار01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213039مرکزسبزوارمرکزمشهد691 13:00bas-1399.10.0311:00بساك حسن408875بامنبع57مباني عرفان وتصوف01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213435مرکزسبزوارمرکزمشهد692 15:30bas-1399.10.1613:30بساك حسن408875بامنبع44کشف المحجوب ورساله قشیریه (1)متون نثر01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213263مرکزسبزوارمرکزمشهد693 13:00bas-1399.10.1311:00بساك حسن408875بامنبع81تاریخي با تاکید بر تاریخ بیهقي- متون ادبي (1)متون نثر01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213448مرکزسبزوارمرکزمشهد694 10:30bas-1399.10.2008:30بساك حسن408875بامنبع30جهانگشا و مرزبان نامه (2)متون نثر01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213292مرکزسبزوارمرکزمشهد695 10:30bas-1399.10.1308:30بساك حسن408875بامنبع10مثنوی های عطار:قسمت دوم  (4)متون نظم 01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213307مرکزسبزوارمرکزمشهد696 15:30bas-1399.10.2013:30بساك حسن408875بامنبع16صائب و شاعران سبك هندی: قسمت سوم (5 )متون نظم01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213146مرکزسبزوارمرکزمشهد697 10:30bas-1399.10.2008:30بساك حسن408875بامنبع6تاریخ جهانگشاومرزبان نامه)2نثرفارسي 01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1213143مرکزسبزوارمرکزمشهد698 10:30bas-1399.10.1408:30بساك حسن408875بامنبع5(مصباح الهدایه )3نثرفارسي 01 s ak@ pnu .ac .irبله

_1212454مرکزسبزوارمرکزمشهد699 15:30hos-1399.10.0313:30حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع49اصول و روش تدریس01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1212419مرکزسبزوارمرکزمشهد700 15:30hos-1399.10.0113:30حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع69دستور انگلیسي پایه01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1212423مرکزسبزوارمرکزمشهد701 10:30hos-1399.10.1708:30حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع34دستور انگلیسي پیشرفته01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1212107مرکزسبزوارمرکزمشهد702 10:30hos-1399.10.0108:30حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع157دستورونگارش 01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1212109مرکزسبزوارمرکزمشهد703 13:00hos-1399.10.1311:00حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع216دستورونگارش 01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1212088مرکزسبزوارمرکزمشهد704 15:30hos-1399.10.0313:30حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع89روش تدریس زبان انگلیسي01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1212429مرکزسبزوارمرکزمشهد705 13:00hos-1399.10.1711:00حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع51زبانشناسي کاربردی01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1212056مرکزسبزوارمرکزمشهد706 15:30hos-1399.10.2113:30حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع145کلیات زبان شناسي 01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1212117مرکزسبزوارمرکزمشهد707 13:00hos-1399.10.1711:00حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع239کلیات زبانشناسي 01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1212425مرکزسبزوارمرکزمشهد708 15:30hos-1399.10.2113:30حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع69مباني زبانشناسي01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1225021مرکزسبزوارمرکزمشهد709 10:30hos-1399.10.0408:30حسیني معصوم سیدمحمد409489بامنبع4مكاتب زبان شناسي01 s e inimasum@ yahoo .comتلگرامطبق اعالم استاد دو ماه قبل بامعاونت آموزشي مكاتبه کرده اندخیرhttps://t.me/joinchat/GKQe-xqoMxS1GLrqF_wsCg

_1115116مرکزسبزوارمرکزسبزوار710 _zداورزني زهره410352بامنبع8آزمایشگاه سیستم عامل01 davarzani@ yahoo .comبله

_1115188مرکزسبزوارمرکزسبزوار711 _zداورزني زهره410352بامنبع1آزمایشگاه شبكه01 davarzani@ yahoo .comبله

_1115209مرکزسبزوارمرکزسبزوار712 _zداورزني زهره410352بامنبع5آزمایشگاه شبكه های کامپیوتری01 davarzani@ yahoo .comبله

_1115081مرکزسبزوارمرکزسبزوار713 _zداورزني زهره410352بامنبع4آزمایشگاه مدارهای منطقي01 davarzani@ yahoo .comبله

_1115187مرکزسبزوارمرکزسبزوار714 _zداورزني زهره410352بدون منبع1آزمایشگاه مهندسي رایانه های کوچك01 davarzani@ yahoo .comبله

_1115132مرکزسبزوارمرکزسبزوار715 _zداورزني زهره410352بدون منبع1کارآموزی01 davarzani@ yahoo .com9151744328تلگرامپژوهشخیر

_1322029مرکزسبزوارمرکزسبزوار716 _zداورزني زهره410352بدون منبع1کارآموزی01 davarzani@ yahoo .com9151744328تلگرامپژوهشخیر

_1322090مرکزسبزوارمرکزسبزوار717 _zداورزني زهره410352بدون منبع3کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 davarzani@ yahoo .comبله

_1115064مرکزسبزوارمرکزسبزوار718 _zداورزني زهره410352بامنبع11کارگاه عمومي01 davarzani@ yahoo .comبله

_1322088مرکزسبزوارمرکزسبزوار719 _zداورزني زهره410352بدون منبع12کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 davarzani@ yahoo .comبله

_1212448مرکزسبزوارمرکزمشهد720 _15:30a-1399.10.0813:30الداغي انیتا410763بامنبع69ادبیات پایداری01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213298مرکزسبزوارمرکزمشهد721 _15:30a-1399.10.0413:30الداغي انیتا410763بامنبع13ادبیات کودك و نوجوان01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213048مرکزسبزوارمرکزمشهد722 _10:30a-1399.10.0608:30الداغي انیتا410763بامنبع1نثر2ادبیات معاصر01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213014مرکزسبزوارمرکزمشهد723 _10:30a-1399.10.0108:30الداغي انیتا410763بامنبع22آیین نگارش وویرایش 01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213266مرکزسبزوارمرکزمشهد724 _10:30a-1399.10.0808:30الداغي انیتا410763بامنبع4(بدیع و بیان) 2بالغت 01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213290مرکزسبزوارمرکزمشهد725 _13:00a-1399.10.0411:00الداغي انیتا410763بامنبع27(ازدوره مغول تا دوره صفویه ) 3تاریخ ادبیات فارسي 01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1213305مرکزسبزوارمرکزمشهد726 _10:30a-1399.10.0608:30الداغي انیتا410763بامنبع66جریان شناسي نثر معاصر ایران01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213059مرکزسبزوارمرکزمشهد727 _13:00a-1399.10.0611:00الداغي انیتا410763بامنبع40عروض وقافیه01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213301مرکزسبزوارمرکزمشهد728 _10:30a-1399.10.2108:30الداغي انیتا410763بامنبع48کلیات ادبیات تطبیقي01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213047مرکزسبزوارمرکزمشهد729 _13:00a-1399.10.1411:00الداغي انیتا410763بامنبع4متون تفسیری فارسي01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213268مرکزسبزوارمرکزمشهد730 _15:30a-1399.10.0313:30الداغي انیتا410763بامنبع11داستاني با تاکید بر کلیله و دمنه- متون ادبي (2)متون نثر01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213053مرکزسبزوارمرکزمشهد731 _10:30a-1399.10.0108:30الداغي انیتا410763بامنبع1مقدمات زبان شناسي01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213238مرکزسبزوارمرکزمشهد732 _13:00a-1399.10.0111:00الداغي انیتا410763بامنبع2(آموزش محور)نقد ادبیات داستاني 01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1212054مرکزسبزوارمرکزمشهد733 _15:30a-1399.10.2013:30الداغي انیتا410763بامنبع90نگارش فارسي01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1212426مرکزسبزوارمرکزمشهد734 _10:30a-1399.10.0108:30الداغي انیتا410763بامنبع27ویرایش فارسي01 a ldag hi@ pnu .ac .ir9054849915واتساپپژوهشخیر

_1213173مرکزسبزوارمرکزمشهد735 _13:00mohammadjavad-1399.10.1711:00عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع1اصول معني شناسي01 erfani@ yahoo .comبله

_1213436مرکزسبزوارمرکزمشهد736 _15:30mohammadjavad-1399.10.1113:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع46سیر آرا وعقاید اسالمي و تاثیر آن در ادب فارسي01 erfani@ yahoo .comبله

_1213309مرکزسبزوارمرکزمشهد737 _15:30mohammadjavad-1399.10.0113:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع16کارگاه مقاله نویسي01 erfani@ yahoo .comنمره پایاني این درس بر مبنای پژوهشي خواهد بود که دانشجو با همراهي استاد تا پایان ترم انجام  و ارائه خواهد دادخیر

_1213309مرکزسبزوارمرکزمشهد738 _15:30mohammadjavad-1399.10.0113:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع16کارگاه مقاله نویسي01 erfani@ yahoo .comنمره پایاني این درس بر مبنای پژوهشي خواهد بود که دانشجو با همراهي استاد تا پایان ترم انجام  و ارائه خواهد دادخیر

_1213293مرکزسبزوارمرکزمشهد739 _15:30mohammadjavad-1399.10.0313:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع17کلیات نقد ادبي01 erfani@ yahoo .comبله

_1213272مرکزسبزوارمرکزمشهد740 _10:30mohammadjavad-1399.10.1508:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع28(2)شاهنامه: قسمت دوم (2)متون نظم 01 erfani@ yahoo .comبله

_1213438مرکزسبزوارمرکزمشهد741 _13:00mohammadjavad-1399.10.0911:00عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع27مثنوی (2)متون نظم 01 erfani@ yahoo .comبله

_1213285مرکزسبزوارمرکزمشهد742 _10:30mohammadjavad-1399.10.1608:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع28خاقاني: قسمت چهارم (3)متون نظم 01 erfani@ yahoo .comبله

_1213278مرکزسبزوارمرکزمشهد743 _13:00mohammadjavad-1399.10.1711:00عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع18شاعران حوزه ادبي عراق: قسمت دوم (3)متون نظم 01 erfani@ yahoo .comبله

_1213297مرکزسبزوارمرکزمشهد744 _10:30mohammadjavad-1399.10.0308:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع15(2)مثنوی معنوی :قسمت چهارم (4)متون نظم 01 erfani@ yahoo .comبله

_1213295مرکزسبزوارمرکزمشهد745 _15:30mohammadjavad-1399.10.1513:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع9(1)مثنوی معنوی:قسمت سوم  (4)متون نظم 01 erfani@ yahoo .comبله

_1213306مرکزسبزوارمرکزمشهد746 _10:30mohammadjavad-1399.10.0808:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع10اشعار حافظ: قسمت دوم(5 )متون نظم01 erfani@ yahoo .comبله

_1213261مرکزسبزوارمرکزمشهد747 _15:30mohammadjavad-1399.10.1013:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع79پیشگامان نظم فارسي (1)متون نظم01 erfani@ yahoo .comبله

_1213056مرکزسبزوارمرکزمشهد748 _10:30mohammadjavad-1399.10.0608:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع21معاني وبیان 01 erfani@ yahoo .comبله

_1213337مرکزسبزوارمرکزمشهد749 _13:00mohammadjavad-1399.10.2011:00عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع27نظریه ها و نقد ادبي01 erfani@ yahoo .comبله

_1213300مرکزسبزوارمرکزمشهد750 _13:00mohammadjavad-1399.10.0911:00عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع45نظریه های ادبي01 erfani@ yahoo .comبله

_1213051مرکزسبزوارمرکزمشهد751 _15:30mohammadjavad-1399.10.0213:30عرفاني بیضائي محمدجواد412902بامنبع13حافظ3بخش 5نظم 01 erfani@ yahoo .comبله

_1212159مرکزسبزوارمرکزمشهد752 10:30e-1399.10.1808:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع23متون خارجي تخصصي 01 .karimi.pnum@ gmail.comایمیلپژوهشخیرe .ka rim i.pnum@ gma il.c om

_1212174مرکزسبزوارمرکزمشهد753 13:00imandous-1399.10.1011:00بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع78زبان تخصصي اقتصادومدیریت01 t@ yahoo .comبله

_1212206مرکزسبزوارمرکزمشهد754 15:30imandous-1399.10.2013:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع3(زبان تخصصي )2زبان خارجي 01 t@ yahoo .comبله

_1225127مرکزسبزوارمرکزمشهد755 _15:30bi-1399.10.2213:30هادیاني بیتا419336بامنبع58فنون یادگیری زبان01 hadiani@ yahoo .comبله

_1225113مرکزسبزوارمرکزمشهد756 _15:30bi-1399.10.0813:30هادیاني بیتا419336بامنبع155گفت و شنود 01 hadiani@ yahoo .comبله

_1212101مرکزسبزوارمرکزمشهد757 _15:30bi-1399.10.0813:30هادیاني بیتا419336بامنبع15گفت وشنود01 hadiani@ yahoo .comبله

_1212101مرکزسبزوارمرکزمشهد758 _15:30bi-1399.10.0813:30هادیاني بیتا419336بامنبع15گفت وشنود01 hadiani@ yahoo .comبله

_1212224مرکزسبزوارمرکزمشهد759 13:00dr.s-1399.10.1711:00سرسرابي شراره سادات423396بامنبع1اصول معني شناسي زبان01 ars arabi@ yahoo .comبله

_1212365مرکزسبزوارمرکزمشهد760 13:00dr.s-1399.10.0711:00سرسرابي شراره سادات423396بامنبع3تاریخ مطالعات زبانشناختي ایراني و اسالمي01 ars arabi@ yahoo .comبله

_1212412مرکزسبزوارمرکزمشهد761 15:30dr.s-1399.10.0413:30سرسرابي شراره سادات423396بامنبع2تاریخ و سیر تحول زبان های ایراني01 ars arabi@ yahoo .comبله

_1212475مرکزسبزوارمرکزمشهد762 10:30dr.s-1399.10.1408:30سرسرابي شراره سادات423396بامنبع2تطبیقي- زبان شناسي تاریخي01 ars arabi@ yahoo .comبله

_1212363مرکزسبزوارمرکزمشهد763 13:00dr.s-1399.10.1311:00سرسرابي شراره سادات423396بامنبع6زبان شناسي شناختي01 ars arabi@ yahoo .comبله

_1212223مرکزسبزوارمرکزمشهد764 15:30dr.s-1399.10.1813:30سرسرابي شراره سادات423396بامنبع9ساخت واژه01 ars arabi@ yahoo .comبله

_1225129مرکزسبزوارمرکزمشهد765 aعلي زاده علي426976بدون منبع1(آموزش محور)(تحقیق وتتبع نظری)سمینار01 l_ a liz@ yahoo .comایمیلپژوهشخیرa l_ a liz@ yahoo .com

_1212386مرکزسبزوارمرکزمشهد766 aعلي زاده علي426976بدون منبع1(آموزش محور)سمینارمسائل زبانشناختي 01 l_ a liz@ yahoo .comایمیلپژوهشخیرa l_ a liz@ yahoo .com

_1225028مرکزسبزوارمرکزمشهد767 13:00a-1399.10.0311:00علي زاده علي426976بامنبع1شیوه استدالل نحوی01 l_ a liz@ yahoo .comبله

_1212361مرکزسبزوارمرکزمشهد768 10:30a-1399.10.0108:30علي زاده علي426976بامنبع5نحو01 l_ a liz@ yahoo .comبله

_1215431مرکزسبزوارمرکزسبزوار769 10:30re-1399.10.1108:30رستمي ریحانه430675بامنبع3تربیت بدني01 ihaneros tami@ gmail.com9126548418واتساپپژوهشخیر

_1212057مرکزسبزوارمرکزمشهد770 10:30chomskys-1399.10.1408:30منتظری سمیه431314بامنبع79اصول وروش ترجمه01 am@ yahoo .comبله

_1212470مرکزسبزوارمرکزمشهد771 10:30chomskys-1399.10.0708:30منتظری سمیه431314بامنبع2ترجمه متون فلسفه01 am@ yahoo .comبله

_1212416مرکزسبزوارمرکزمشهد772 15:30chomskys-1399.10.0313:30منتظری سمیه431314بامنبع108خواندن انگلیسي پایه01 am@ yahoo .comبله

_1212421مرکزسبزوارمرکزمشهد773 13:00chomskys-1399.10.0911:00منتظری سمیه431314بامنبع48خواندن انگلیسي پیشرفته01 am@ yahoo .comبله

_1225004مرکزسبزوارمرکزمشهد774 15:30chomskys-1399.10.0313:30منتظری سمیه431314بامنبع160خواندن ودرك مفاهیم 01 am@ yahoo .comبله

_1212051مرکزسبزوارمرکزمشهد775 13:00chomskys-1399.10.0911:00منتظری سمیه431314بامنبع314خواندن ودرك مفاهیم 01 am@ yahoo .comبله

_1212459مرکزسبزوارمرکزمشهد776 15:30chomskys-1399.10.1013:30منتظری سمیه431314بامنبع9روش تدریس مهارتها01 am@ yahoo .comبله

_1212430مرکزسبزوارمرکزمشهد777 13:00chomskys-1399.10.0111:00منتظری سمیه431314بامنبع44مكاتبات انگلیسي01 am@ yahoo .comبله

_1212424مرکزسبزوارمرکزمشهد778 15:30chomskys-1399.10.1813:30منتظری سمیه431314بامنبع35نگارش انگلیسي پیشرفته01 am@ yahoo .comبله

_1225009مرکزسبزوارمرکزمشهد779 15:30va-1399.10.1513:30وفا تكتم سادات431618بامنبع20زبان تخصصي01 fa _ toktam@ yahoo .com9155213325واتساپآزمون در واتساپخیر

_1212016مرکزسبزوارمرکزمشهد780 13:00rahe-1399.10.0711:00مرکبي راحله433031بامنبع18زبان دوم 01 lehmorakkabi@ hotmail.com9153514232واتساپپژوهش خیر

_1212009مرکزسبزوارمرکزمشهد781 13:00rahe-1399.10.1311:00مرکبي راحله433031بامنبع223زبان دوم 01 lehmorakkabi@ hotmail.com9153514232واتساپپژوهشخیر

_1230125مرکزسبزوارمرکزمشهد782 بله10:30-1399.10.1808:30مونسي آزاد434557بامنبع32آواشناسي عربي01

_1230049مرکزسبزوارمرکزمشهد783 بله10:30-1399.10.0708:30مونسي آزاد434557بامنبع22تاریخ ادبیات معاصر 01

_1230041مرکزسبزوارمرکزمشهد784 بله10:30-1399.10.0808:30مونسي آزاد434557بامنبع11زبان تخصصي 01

_1213138مرکزسبزوارمرکزمشهد785 بله13:00-1399.10.1711:00مونسي آزاد434557بامنبع5(صرف ونحو)1عربي 01

_1213269مرکزسبزوارمرکزمشهد786 بله13:00-1399.10.2211:00مونسي آزاد434557بامنبع2(قواعد و متون):  قسمت دوم2عربي 01

_1213147مرکزسبزوارمرکزمشهد787 بله13:00-1399.10.0211:00مونسي آزاد434557بامنبع3(نثرعربي )2عربي 01

_1213141مرکزسبزوارمرکزمشهد788 بله13:00-1399.10.1111:00مونسي آزاد434557بامنبع7(نظم عربي )3عربي 01

_1230047مرکزسبزوارمرکزمشهد789 بله15:30-1399.10.1813:30مونسي آزاد434557بامنبع6عروض و قافیه01

_1230117مرکزسبزوارمرکزمشهد790 بله10:30-1399.10.0308:30مونسي آزاد434557بامنبع3بدیع (3)علوم بالغي 01

_1230110مرکزسبزوارمرکزمشهد791 بله13:00-1399.10.1811:00مونسي آزاد434557بامنبع8(بیان)(2)علوم بالغي01

_1213001مرکزسبزوارمرکزمشهد792 بله10:30-1399.10.0108:30مونسي آزاد434557بامنبع11قواعدعربي 01

_1213006مرکزسبزوارمرکزمشهد793 بله15:30-1399.10.1313:30مونسي آزاد434557بامنبع21قواعدعربي 01

_1213011مرکزسبزوارمرکزمشهد794 بله10:30-1399.10.1308:30مونسي آزاد434557بامنبع34قواعدعربي 01

_1213020مرکزسبزوارمرکزمشهد795 بله10:30-1399.10.1308:30مونسي آزاد434557بامنبع44قواعدعربي 01

_1230098مرکزسبزوارمرکزمشهد796 بله13:00-1399.10.0211:00مونسي آزاد434557بامنبع6متون حدیث و نهج البالغه01

_1230097مرکزسبزوارمرکزمشهد797 بله13:00-1399.10.0611:00مونسي آزاد434557بامنبع214متون نثر دوره عباسي 01

_1230094مرکزسبزوارمرکزمشهد798 بله10:30-1399.10.0108:30مونسي آزاد434557بامنبع213متون نظم دوره عباسي 01

_1230114مرکزسبزوارمرکزمشهد799 بله10:30-1399.10.1608:30مونسي آزاد434557بامنبع3متون نظم و نثر دوره مغولي مملوکي و عثماني01

_1230111مرکزسبزوارمرکزمشهد800 بله15:30-1399.10.0613:30مونسي آزاد434557بامنبع5متون نظم ونثردوره اندلس01

_1230105مرکزسبزوارمرکزمشهد801 بله15:30-1399.10.0913:30مونسي آزاد434557بامنبع57نحو 01

_1225116مرکزسبزوارمرکزمشهد802 15:30mota-1399.10.0713:30آذری مطلب435987بامنبع35ادبیات امریكا01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1225119مرکزسبزوارمرکزمشهد803 13:00mota-1399.10.1811:00آذری مطلب435987بامنبع22ادبیات معاصر01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1225126مرکزسبزوارمرکزمشهد804 motaآذری مطلب435987بامنبع20بیان شفاهي داستان01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212099مرکزسبزوارمرکزمشهد805 motaآذری مطلب435987بامنبع114بیان شفاهي داستان 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212099مرکزسبزوارمرکزمشهد806 motaآذری مطلب435987بامنبع114بیان شفاهي داستان 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212100مرکزسبزوارمرکزمشهد807 motaآذری مطلب435987بامنبع223بیان شفاهي داستان 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212100مرکزسبزوارمرکزمشهد808 motaآذری مطلب435987بامنبع223بیان شفاهي داستان 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1225125مرکزسبزوارمرکزمشهد809 motaآذری مطلب435987بدون منبع30پروژه کارورزی01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212462مرکزسبزوارمرکزمشهد810 motaآذری مطلب435987بدون منبع4پروژه و کارورزی01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212087مرکزسبزوارمرکزمشهد811 motaآذری مطلب435987بدون منبع162ترجمه انفرادی 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212097مرکزسبزوارمرکزمشهد812 motaآذری مطلب435987بامنبع250ترجمه شفاهي 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212097مرکزسبزوارمرکزمشهد813 motaآذری مطلب435987بامنبع250ترجمه شفاهي 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212116مرکزسبزوارمرکزمشهد814 13:00mota-1399.10.1711:00آذری مطلب435987بامنبع153درآمدی برادبیات انگلیسي 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1225121مرکزسبزوارمرکزمشهد815 13:00mota-1399.10.1611:00آذری مطلب435987بامنبع1935تا 18رمان قرن 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1225118مرکزسبزوارمرکزمشهد816 13:00mota-1399.10.2011:00آذری مطلب435987بامنبع2030رمان قرن 01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212123مرکزسبزوارمرکزمشهد817 15:30mota-1399.10.2013:30آذری مطلب435987بامنبع51مقاله نویسي01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212148مرکزسبزوارمرکزمشهد818 13:00mota-1399.10.1711:00آذری مطلب435987بامنبع15مكتبهای ادبي01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1212113مرکزسبزوارمرکزمشهد819 10:30mota-1399.10.1108:30آذری مطلب435987بامنبع39نگارش پیشرفته01 leb1s tmarch@ yahoo .comدر فایل ضبط شده کالس توضیح داده شده  از طریق نماینده کالس در گروه تلگرامي عضو شوندتلگرامپژوهشخیر

_1225115مرکزسبزوارمرکزمشهد820 15:30moradi.e-1399.10.2013:30مرادی الهه452611بامنبع14اصول و روش تحقیق01 lahe@ gmail.comتلگرامپژوهشخیرe fl99

_1212455مرکزسبزوارمرکزمشهد821 13:00moradi.e-1399.10.1711:00مرادی الهه452611بامنبع39اصول و روش تحقیق01 lahe@ gmail.comبله

_1212083مرکزسبزوارمرکزمشهد822 10:30moradi.e-1399.10.0908:30مرادی الهه452611بامنبع131اصول وروش تحقیق 01 lahe@ gmail.comبله

_1212091مرکزسبزوارمرکزمشهد823 10:30moradi.e-1399.10.2108:30مرادی الهه452611بامنبع244اصول وروش تحقیق 01 lahe@ gmail.comبله

_1212460مرکزسبزوارمرکزمشهد824 15:30moradi.e-1399.10.0213:30مرادی الهه452611بامنبع71آزمون سازی01 lahe@ gmail.comبله

_1212082مرکزسبزوارمرکزمشهد825 10:30moradi.e-1399.10.0808:30مرادی الهه452611بامنبع191بررسي آثارترجمه شده اسالمي 01 lahe@ gmail.comبله

_1212084مرکزسبزوارمرکزمشهد826 10:30moradi.e-1399.10.1308:30مرادی الهه452611بامنبع282بررسي آثارترجمه شده اسالمي 01 lahe@ gmail.comبله

_1212090مرکزسبزوارمرکزمشهد827 moradi.eمرادی الهه452611بدون منبع238ترجمه انفرادی 01 lahe@ gmail.comتلگرامپژوهشخیرe fl99

_1212445مرکزسبزوارمرکزمشهد828 moradi.eمرادی الهه452611بامنبع97ترجمه شفاهي پیاپي01 lahe@ gmail.comتلگرامپژوهشخیرe fl99

_1212137مرکزسبزوارمرکزمشهد829 15:30moradi.e-1399.10.0613:30مرادی الهه452611بامنبع23ترجمه متون ادبي 01 lahe@ gmail.comتلگرامپژوهشخیرe fl99

_1212458مرکزسبزوارمرکزمشهد830 13:00moradi.e-1399.10.0111:00مرادی الهه452611بامنبع12ترجمه متون اسالمي از انگلیسي01 lahe@ gmail.comتلگرامپژوهشخیرe fl99

_1212449مرکزسبزوارمرکزمشهد831 10:30moradi.e-1399.10.0108:30مرادی الهه452611بامنبع24ترجمه متون اسالمي از فارسي01 lahe@ gmail.comتلگرامپژوهشخیرe fl99

_1211659مرکزسبزوارمرکزسبزوار832 aعامری افسانه456269بدون منبع17پروژه01 .ameri675@ yahoo .com9154719497واتساپپژوهشخیر

_1211085مرکزسبزوارمرکزسبزوار833 aعامری افسانه456269بدون منبع3پروژه تحقیقاتي01 .ameri675@ yahoo .com9154719497واتساپپژوهشخیر

_1212456مرکزسبزوارمرکزمشهد834 15:30hoda-1399.10.1113:30داوطلب هدی461778بامنبع6آشنایي با محیطهای ترجمه شفاهي01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212463مرکزسبزوارمرکزمشهد835 13:00hoda-1399.10.1511:00داوطلب هدی461778بامنبع12پژوهش در مطالعات ترجمه01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212080مرکزسبزوارمرکزمشهد836 10:30hoda-1399.10.1408:30داوطلب هدی461778بامنبع214ترجمه پیشرفته 01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212457مرکزسبزوارمرکزمشهد837 10:30hoda-1399.10.1508:30داوطلب هدی461778بامنبع11ترجمه تشریحي01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212451مرکزسبزوارمرکزمشهد838 13:00hoda-1399.10.0411:00داوطلب هدی461778بامنبع14ترجمه متون علمي و تخصصي01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212443مرکزسبزوارمرکزمشهد839 13:00hoda-1399.10.0411:00داوطلب هدی461778بامنبع90ترجمه متون علوم انساني از انگلیسي01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212431مرکزسبزوارمرکزمشهد840 10:30hoda-1399.10.0408:30داوطلب هدی461778بامنبع82ترجمه و فناوری01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212446مرکزسبزوارمرکزمشهد841 13:00hoda-1399.10.1511:00داوطلب هدی461778بامنبع52حوزه های نوین در ترجمه01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212073مرکزسبزوارمرکزمشهد842 13:00hoda-1399.10.2211:00داوطلب هدی461778بامنبع51کاربرداصطالحات وتعبیرات زبان درترجمه01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212420مرکزسبزوارمرکزمشهد843 10:30hoda-1399.10.2208:30داوطلب هدی461778بامنبع93نگارش انگلیسي پایه01 .davta lab@ gmail.comایمیلپژوهشخیرhoda .davta la b@ gma il.c om

_1212343مرکزسبزوارمرکزمشهد844 @13:00mghn2008-1399.10.0611:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع1120زبان تخصصي 01 yahoo .comایمیلپژوهشخیرmghn2008@ yahoo .c om

_1212115مرکزسبزوارمرکزمشهد845 10:30g-1399.10.1408:30آساني غزاله478300بامنبع17اصول وروش ترجمه01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلپژوهشخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1212452مرکزسبزوارمرکزمشهد846 10:30g-1399.10.1608:30آساني غزاله478300بامنبع24آشنایي با بازار ترجمه01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلپژوهشخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1212096مرکزسبزوارمرکزمشهد847 gآساني غزاله478300بامنبع128ترجمه شفاهي 01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلفعالیت کالسيخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1212096مرکزسبزوارمرکزمشهد848 gآساني غزاله478300بامنبع128ترجمه شفاهي 01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلفعالیت کالسيخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1212098مرکزسبزوارمرکزمشهد849 gآساني غزاله478300بامنبع335ترجمه شفاهي 01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلفعالیت کالسيخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1212098مرکزسبزوارمرکزمشهد850 gآساني غزاله478300بامنبع335ترجمه شفاهي 01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلفعالیت کالسيخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1212089مرکزسبزوارمرکزمشهد851 10:30g-1399.10.1708:30آساني غزاله478300بامنبع67ترجمه متون سیاسي01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلپژوهشخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1212105مرکزسبزوارمرکزمشهد852 15:30g-1399.10.0313:30آساني غزاله478300بامنبع215خواندن ودرك مفاهیم 01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلپژوهشخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1225123مرکزسبزوارمرکزمشهد853 15:30g-1399.10.1013:30آساني غزاله478300بامنبع3رویكرد های نقد ادبي01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلپژوهشخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1212121مرکزسبزوارمرکزمشهد854 13:00g-1399.10.2211:00آساني غزاله478300بامنبع34کاربرداصطالحات وتعبیرات زبان درترجمه01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلپژوهشخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1212472مرکزسبزوارمرکزمشهد855 13:00g-1399.10.0811:00آساني غزاله478300بامنبع16کیفیت سنجي ترجمه01 haza leh_ as ani@ yahoo .comایمیلپژوهشخیر ghazaleh_ asani@yahoo .com 

_1212040مرکزسبزوارمرکزمشهد856 @13:00zohoory2002-1399.10.0911:00ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع1متون زبان خارجه درمدیریت آموزشي01 yahoo .comواتساپ و تلگرامپژوهشخیر@zangoeialiواتساپ و تلگرام@zangoeiali

_1212043مرکزسبزوارمرکزمشهد857 15:30zang-1399.10.2113:30زنگوئي علي482856بامنبع24(آموزش پیش دبستاني ودبستاني )زبان تخصصي 01 oe i.a li@ gmail.comواتساپ و تلگرامپژوهشخیر@zangoeialiواتساپ و تلگرام@zangoeiali

_1212020مرکزسبزوارمرکزمشهد858 15:30zang-1399.10.0613:30زنگوئي علي482856بامنبع14زبان تخصصي برنامه ریزی درسي01 oe i.a li@ gmail.comواتساپ و تلگرامپژوهشخیر@zangoeialiواتساپ و تلگرام@zangoeiali

_1212465مرکزسبزوارمرکزمشهد859 15:30amitie-1399.10.1413:30حسیني الهه484411بامنبع18فرانسه (1)زبان دوم 01 _ s ans ra is on@ yahoo .com9031309033واتساپپژوهش

_1212466مرکزسبزوارمرکزمشهد860 15:30amitie-1399.10.0913:30حسیني الهه484411بامنبع22فرانسه (2)زبان دوم 01 _ s ans ra is on@ yahoo .com9031309033واتساپپژوهش

_1212467مرکزسبزوارمرکزمشهد861 10:30amitie-1399.10.2108:30حسیني الهه484411بامنبع1فرانسه (3)زبان دوم 01 _ s ans ra is on@ yahoo .com9031309033واتساپپژوهش

_1212468مرکزسبزوارمرکزمشهد862 10:30amitie-1399.10.0908:30حسیني الهه484411بامنبع1فرانسه (4)زبان دوم 01 _ s ans ra is on@ yahoo .com9031309033واتساپپژوهش

_1212469مرکزسبزوارمرکزمشهد863 15:30amitie-1399.10.2213:30حسیني الهه484411بامنبع1فرانسه (5)زبان دوم 01 _ s ans ra is on@ yahoo .com9031309033واتساپپژوهش

_1212136مرکزسبزوارمرکزمشهد864 15:30amitie-1399.10.0313:30حسیني الهه484411بامنبع19(فرانسه )1زبان دوم 01 _ s ans ra is on@ yahoo .comبله

_1212140مرکزسبزوارمرکزمشهد865 13:00amitie-1399.10.0311:00حسیني الهه484411بامنبع26(فرانسه )2زبان دوم 01 _ s ans ra is on@ yahoo .comبله

_1212147مرکزسبزوارمرکزمشهد866 15:30amitie-1399.10.0413:30حسیني الهه484411بامنبع30(فرانسه )3زبان دوم 01 _ s ans ra is on@ yahoo .comبله

_1212036مرکزسبزوارمرکزمشهد867 _10:30mohammad-1399.10.0608:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع42زبان تخصصي 01 4389@ yahoo .comبله

_1212037مرکزسبزوارمرکزمشهد868 _13:00mohammad-1399.10.1411:00اکبری اره کمری محمد484624بامنبع6زبان تخصصي مدیریت صنعتي01 4389@ yahoo .comبله

_1212353مرکزسبزوارمرکزمشهد869 10:30a-1399.10.0108:30علیزاده اسفیوخي حسن495975بامنبع11حقوق بین الملل(4)متون حقوقي 08 lizadeh1453@ yahoo .comتلگرامآزمونخیرt.me /e xam _ pnu_ kr_ 99_ 400

_1212178مرکزسبزوارمرکزمشهد870 13:00a-1399.10.1011:00علیزاده اسفیوخي حسن495975بامنبع38زبان خارجي تخصصي2متون حقوقي 01 lizadeh1453@ yahoo .comتلگرامآزمونخیرt.me /e xam _ pnu_ kr_ 99_ 400

_1212351مرکزسبزوارمرکزمشهد871 10:30a-1399.10.1408:30علیزاده اسفیوخي حسن495975بامنبع53حقوق جزایي(2)متون حقوقي10 lizadeh1453@ yahoo .comتلگرامآزمونخیرt.me /e xam _ pnu_ kr_ 99_ 400

_1212473مرکزسبزوارمرکزمشهد872 _15:30f-1399.10.1013:30آل عباس فهیمه498359بامنبع7مباني نقد ادبیات و فیلم01 a leabbas s@ yahoo .comایمیلپژوهشخیرf_ aleabbass@yahoo .com

_1212102مرکزسبزوارمرکزمشهد873 @13:00m.ebrahimi5858-1399.10.0111:00ابراهیمي باران518339بامنبع24گفت وشنود01 yaahoo .com09151116571واتساپامتحان شفاهي در واتس اپخیر 

_1212102مرکزسبزوارمرکزمشهد874 @13:00m.ebrahimi5858-1399.10.0111:00ابراهیمي باران518339بامنبع24گفت وشنود01 yaahoo .com09151116571واتساپامتحان شفاهي در واتس اپخیر 

_1212471مرکزسبزوارمرکزمشهد875 @15:30razavi.f-1399.10.1513:30رضوی فاطمه519216بامنبع10ادبیات کهن فارسي01 hotmail.comتلگرام   پروژه و آزمون شفاهيخیر farafatima88 ----    09156212284واتساپ

_1215431مرکزسبزوارمرکزسبزوار876 @10:30rezarahimi46-1399.10.1108:30رحیمي رضا521850بامنبع7تربیت بدني02 yahoo .comپژوهش و آزمون تئوری در بلهlms9356456620واتساپ

_1212450مرکزسبزوارمرکزمشهد877 feرستمي عرب فرشته525939بامنبع4ترجمه شفاهي همزمان01 reshteh2972880@ gmail.comپژوهشخیرfereshte2972880@gmail.com

_1212419مرکزسبزوارمرکزمشهد878 15:30fe-1399.10.0113:30رستمي عرب فرشته525939بامنبع27دستور انگلیسي پایه02 reshteh2972880@ gmail.comبله

_1212119مرکزسبزوارمرکزمشهد879 13:00fe-1399.10.0111:00رستمي عرب فرشته525939بامنبع13نامه نگاری01 reshteh2972880@ gmail.comپژوهشخیرfereshte2972880@gmail.com

_1225124مرکزسبزوارمرکزمشهد880 10:30a-1399.10.1308:30آقائي علي529923بامنبع18ادبیات جهان01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1225117مرکزسبزوارمرکزمشهد881 13:00a-1399.10.0211:00آقائي علي529923بامنبع27اساطیر یونان و روم01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1212440مرکزسبزوارمرکزمشهد882 15:30a-1399.10.0613:30آقائي علي529923بامنبع58ترجمه ادبیات01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1212134مرکزسبزوارمرکزمشهد883 15:30a-1399.10.1413:30آقائي علي529923بامنبع119ترجمه متون ادبي 01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1212128مرکزسبزوارمرکزمشهد884 15:30a-1399.10.0713:30آقائي علي529923بامنبع18داستان کوتاه01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1212444مرکزسبزوارمرکزمشهد885 15:30a-1399.10.0813:30آقائي علي529923بامنبع14داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسي01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1212131مرکزسبزوارمرکزمشهد886 10:30a-1399.10.1708:30آقائي علي529923بامنبع219سیری درتاریخ ادبیات انگلیسي 01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1212146مرکزسبزوارمرکزمشهد887 10:30a-1399.10.2208:30آقائي علي529923بامنبع12متون برگزیده نثرادبي01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1212474مرکزسبزوارمرکزمشهد888 10:30a-1399.10.1008:30آقائي علي529923بامنبع2نمایشنامه در ادبیات انگلیسي01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1225122مرکزسبزوارمرکزمشهد889 13:00a-1399.10.0811:00آقائي علي529923بامنبع28نمایشنامه کالسیك و رنسانس01 li.ag hae i.91@ gmail.comایمیلپژوهشخیرali.aghae i.91@gmail.com

_1212013مرکزسبزوارمرکزمشهد890 haerimahmood@yahooایمیلپژوهشخیر13:00-1399.10.0111:00محمود حائری991212بامنبع5زبان انگلیسي مكالمه01 .com

_1212164مرکزسبزوارمرکزمشهد891 مربوط  به مرکز سبزوار نیست10:30-1399.10.1008:30اساتید گروه آموزشي991212بامنبع1(مهندسي مدیریت اجرایي)زبان تخصصي01

_1212180مرکزسبزوارمرکزمشهد892 9362268223واتساپآزمونخیر15:30-1399.10.0313:30لیال حكم آبادی991212بامنبع1(شیمي)زبان تخصصي01

_1212162مرکزسبزوارمرکزمشهد893 مربوط  به مرکز سبزوار نیست10:30-1399.10.0208:30مجتبي صالحي991212بامنبع2(مهندسي صنایع)زبان تخصصي01

_1212163مرکزسبزوارمرکزمشهد894 مربوط  به مرکز سبزوار نیست10:30-1399.10.1308:30حسین امام991212بامنبع7(مهندسي مدیریت پروژه)زبان تخصصي01

_1212358مرکزسبزوارمرکزمشهد895 9151252472واتساپپژوهشخیر13:00-1399.10.0911:00احمدرضا متولي مشهدسرا991212بامنبع31زبان تخصصي 01

_1212157مرکزسبزوارمرکزمشهد896 9031309033واتساپپژوهشخیر15:30-1399.10.0113:30حسیني الهه991212بامنبع21متون اختصاصي فرانسه 01

_1212007مرکزسبزوارمرکزمشهد897 9304250309واتساپپژوهشخیر10:30-1399.10.0808:30علي منظم991212بامنبع21متون جغرافیای انساني به زبان خارجه 01

_1212177مرکزسبزوارمرکزمشهد898 بله15:30-1399.10.0113:30حسین فتحي991212بامنبع40به زبان خارجه1متون حقوقي 01

_1212018مرکزسبزوارمرکزمشهد899 zangoeiali@واتساپ و تلگرامzangoeiali@واتساپ و تلگرامپژوهشخیر10:30-1399.10.0408:30زنگوئي علي991212بامنبع11متون روان شناسي به زبان خارجه 01

_1225060مرکزسبزوارمرکزمشهد900 9151252472واتساپپژوهشخیر13:00-1399.10.0811:00احمدرضا متولي مشهدسرا991225بامنبع12زبان انگلیسي 01

_1225061مرکزسبزوارمرکزمشهد901 9151252472واتساپپژوهشخیر13:00-1399.10.2111:00احمدرضا متولي مشهدسرا991225بامنبع22زبان انگلیسي 01

_1225002مرکزسبزوارمرکزمشهد902 haerimahmood@yahooایمیلپژوهشخیر15:30-1399.10.0113:30حائری محمود991225بامنبع23زبان انگلیسي 01 .com

_1225008مرکزسبزوارمرکزمشهد903 مربوط  به مرکز سبزوار نیست10:30-1399.10.2108:30شروین فرزین991225بامنبع25زبان تخصصي01

_1115088مرکزفریمانمرکزمشهد904 13:00akhavans-1399.10.1711:00اخوان صفار مصطفي382069بامنبع48اصول طراحي پایگاه داده ها01 a ffa r@ gmail.comامتحانبلهlms9133567433

_1115117مرکزفریمانمرکزمشهد905 akhavansاخوان صفار مصطفي382069بامنبع8آزمایشگاه پایگاه داده ها01 a ffa r@ gmail.comپروژهخیرakhavans a ffa r@ gmail.com9133567433

_1114019مرکزفریمانمرکزمشهد906 eاسماعیلي شهری عفت383277بامنبع113آزمایشگاه شیمي تجزیه 01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114011مرکزفریمانمرکزمشهد907 eاسماعیلي شهری عفت383277بامنبع29آزمایشگاه شیمي عمومي 01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114334مرکزفریمانمرکزمشهد908 10:30e-1399.10.1708:30اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع71تاریخ و فلسفه علم شیمي01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114133مرکزفریمانمرکزمشهد909 10:30e-1399.10.1408:30اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع2تجزیه مقادیربسیارکم01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114133مرکزفریمانمرکزمشهد910 10:30e-1399.10.1408:30اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع2تجزیه مقادیربسیارکم01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114062مرکزفریمانمرکزمشهد911 10:30e-1399.10.1508:30اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع28خوردگي فلزات01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114023مرکزفریمانمرکزمشهد912 10:30e-1399.10.1608:30اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع22شیمي تجزیه 01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114346مرکزفریمانمرکزمشهد913 10:30e-1399.10.0108:30اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع226شیمي تجزیه 01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114052مرکزفریمانمرکزمشهد914 10:30e-1399.10.2108:30اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع29شیمي دارویي01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114108مرکزفریمانمرکزمشهد915 13:00e-1399.10.0111:00اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع1شیمي داروئي01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114064مرکزفریمانمرکزمشهد916 15:30e-1399.10.1313:30اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع133شیمي صنعتي 01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1114071مرکزفریمانمرکزمشهد917 10:30e-1399.10.1008:30اسماعیلي شهری عفت383277بامنبع225شیمي صنعتي 01 f.esmaili@ yahoo .comامتحان پایان ترمبلهlms9366864302

_1116347مرکزفریمانمرکزمشهد918 15:30hos-1399.10.0113:30حسیني سعیده384391بامنبع2آب شناسي01 s e ini_ s80@ yahoo .comامتحانبلهlms9151033885

_1116282مرکزفریمانمرکزمشهد919 10:30hos-1399.10.2008:30حسیني سعیده384391بامنبع2آلودگي منابع آب01 s e ini_ s80@ yahoo .comامتحانبلهlms9151033885

_1116350مرکزفریمانمرکزمشهد920 10:30hos-1399.10.1308:30حسیني سعیده384391بامنبع1زمین ریخت شناسي01 s e ini_ s80@ yahoo .comامتحانبلهlms9151033885

_1116002مرکزفریمانمرکزمشهد921 10:30hos-1399.10.0208:30حسیني سعیده384391بامنبع3زمین شناسي ایران01 s e ini_ s80@ yahoo .comامتحانبلهlms9151033885

_1116323مرکزفریمانمرکزمشهد922 13:00hos-1399.10.0911:00حسیني سعیده384391بامنبع2سامانه اطالعات جغرافیایي01 s e ini_ s80@ yahoo .comامتحانبلهlms9151033885

_1116323مرکزفریمانمرکزمشهد923 13:00hos-1399.10.0911:00حسیني سعیده384391بامنبع2سامانه اطالعات جغرافیایي01 s e ini_ s80@ yahoo .comامتحانبلهlms9151033885

_1116351مرکزفریمانمرکزمشهد924 15:30hos-1399.10.1713:30حسیني سعیده384391بامنبع3مكانیك خاك01 s e ini_ s80@ yahoo .comامتحانبلهlms9151033885

_1113392مرکزفریمانمرکزمشهد925 _13:00h-1399.10.1311:00سجادی زهرا سادات384473بامنبع15الكترومغناطیس 01 s a jadi@ pnu .ac .ir9155050636واتساپآزمونخیر

_1113512مرکزفریمانمرکزمشهد926 _hسجادی زهرا سادات384473بدون منبع4اندرکنش تابشهای یونیزان با ماده01 s a jadi@ pnu .ac .ir9155050636واتساپآزمونخیر

_1113260مرکزفریمانمرکزمشهد927 _hسجادی زهرا سادات384473بامنبع120آزمایشگاه فیزیك 01 s a jadi@ pnu .ac .ir9155050636واتساپکار تحقیقي تا اخر اذر ماه خیر

_1113095مرکزفریمانمرکزمشهد928 _13:00h-1399.10.0711:00سجادی زهرا سادات384473بامنبع215فیزیك 04 s a jadi@ pnu .ac .ir9155050636واتساپآزمونخیر

_1113383مرکزفریمانمرکزمشهد929 _13:00h-1399.10.0111:00سجادی زهرا سادات384473بامنبع33فیزیك پایه 01 s a jadi@ pnu .ac .ir9155050636واتساپکار تحقیقيخیر

_1113409مرکزفریمانمرکزمشهد930 _10:30h-1399.10.0908:30سجادی زهرا سادات384473بامنبع112فیزیك عمومي 02 s a jadi@ pnu .ac .ir9155050636واتساپآزمونخیر

_1114113مرکزفریمانمرکزمشهد931 _10:30majid-1399.10.0908:30حلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع4اصول بیوشیمي01 ha limi@ pnu .ac .irازمونبلهlms9153842199

_1114351مرکزفریمانمرکزمشهد932 _majidحلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع5آزمایشگاه شناسایي ترکیبات آلي01 ha limi@ pnu .ac .irگزارش کار آزمون تستيبلهlms9153842199

_1114013مرکزفریمانمرکزمشهد933 _majidحلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع115آزمایشگاه شیمي آلي 01 ha limi@ pnu .ac .irگزارش کار آزمون تستيبلهlms9153842199

_1114015مرکزفریمانمرکزمشهد934 _majidحلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع23آزمایشگاه شیمي آلي 01 ha limi@ pnu .ac .irگزارش کار آزمون تستيبلهlms9153842199

_1114047مرکزفریمانمرکزمشهد935 _13:00majid-1399.10.1111:00حلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع8جداسازی وشناسایي ترکیبات آلي01 ha limi@ pnu .ac .irازمونبلهlms9153842199

_1114047مرکزفریمانمرکزمشهد936 _13:00majid-1399.10.1111:00حلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع8جداسازی وشناسایي ترکیبات آلي01 ha limi@ pnu .ac .irازمونبلهlms9153842199

_1114029مرکزفریمانمرکزمشهد937 _10:30majid-1399.10.0308:30حلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع9سنتزموادآلي01 ha limi@ pnu .ac .irازمونبلهlms9153842199

_1114350مرکزفریمانمرکزمشهد938 _13:00majid-1399.10.1111:00حلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع12شناسایي ترکیبات آلي01 ha limi@ pnu .ac .irازمونبلهlms9153842199

_1114203مرکزفریمانمرکزمشهد939 _15:30majid-1399.10.1813:30حلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع6شیمي آلي01 ha limi@ pnu .ac .irازمونبلهlms9153842199

_1114303مرکزفریمانمرکزمشهد940 _15:30majid-1399.10.0113:30حلیمي خلیل آباد مجید384665بامنبع24شیمي آلي 01 ha limi@ pnu .ac .irازمونبلهlms9153842199

_1115146مرکزفریمانمرکزمشهد941 @13:00moghani.r-1399.10.1611:00مغاني رضا385601بامنبع134مهندسي نرم افزار01 pnurazavi.ac .irازمونبلهlms@ reyama2009

_1115115مرکزفریمانمرکزمشهد942 @15:30moghani.r-1399.10.0813:30مغاني رضا385601بامنبع226مهندسي نرم افزار01 pnurazavi.ac .irآزمونبلهlms@ reyama2009

_1114080مرکزفریمانمرکزمشهد943 @zarekazemزارع کاظم385831بامنبع9آزمایشگاه شیمي عمومي01 yahoo .com9153242770واتساپآزمون پایان ترمخیر

_1112058مرکزفریمانمرکزمشهد944 @10:30amiriherb-1399.10.1608:30امیری محمدصادق386162بامنبع2اصول وروشهای رده بندی گیاهان01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112009مرکزفریمانمرکزمشهد945 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع1آزمایشگاه تشریح وموفورلوژی گیاهي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112459مرکزفریمانمرکزمشهد946 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع7آزمایشگاه ریخت شناسي و تشریح گیاهي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112013مرکزفریمانمرکزمشهد947 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع11آزمایشگاه سیستماتیك گیاهي 01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112021مرکزفریمانمرکزمشهد948 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع25آزمایشگاه سیستماتیك گیاهي 01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112521مرکزفریمانمرکزمشهد949 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع2آزمایشگاه مباني گیاه شناسي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112027مرکزفریمانمرکزمشهد950 @10:30amiriherb-1399.10.1108:30امیری محمدصادق386162بامنبع6بافت شناسي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112014مرکزفریمانمرکزمشهد951 @13:00amiriherb-1399.10.0911:00امیری محمدصادق386162بامنبع4تالوفیتها01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112008مرکزفریمانمرکزمشهد952 @15:30amiriherb-1399.10.0313:30امیری محمدصادق386162بامنبع3تشریح ومورفولوژی گیاهي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112499مرکزفریمانمرکزمشهد953 @13:00amiriherb-1399.10.0911:00امیری محمدصادق386162بامنبع1جلبك شناسي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112051مرکزفریمانمرکزمشهد954 @10:30amiriherb-1399.10.0108:30امیری محمدصادق386162بامنبع16رشدونموگیاهي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112458مرکزفریمانمرکزمشهد955 @15:30amiriherb-1399.10.0313:30امیری محمدصادق386162بامنبع14ریخت شناسي و تشریح گیاهي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112016مرکزفریمانمرکزمشهد956 @10:30amiriherb-1399.10.0608:30امیری محمدصادق386162بامنبع4زیست شناسي سلولي ومولكولي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112315مرکزفریمانمرکزمشهد957 @amiriherbامیری محمدصادق386162بدون منبع18زیست شناسي مولكولي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112012مرکزفریمانمرکزمشهد958 @10:30amiriherb-1399.10.0308:30امیری محمدصادق386162بامنبع13سیستماتیك گیاهي 01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112020مرکزفریمانمرکزمشهد959 @10:30amiriherb-1399.10.2208:30امیری محمدصادق386162بامنبع25سیستماتیك گیاهي 01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112031مرکزفریمانمرکزمشهد960 @13:00amiriherb-1399.10.1311:00امیری محمدصادق386162بامنبع16فیزیولوژی گیاهي 01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112482مرکزفریمانمرکزمشهد961 @10:30amiriherb-1399.10.0608:30امیری محمدصادق386162بامنبع2مباني زیست شناسي سلولي و مولكولي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112520مرکزفریمانمرکزمشهد962 @10:30amiriherb-1399.10.1308:30امیری محمدصادق386162بامنبع33مباني گیاه شناسي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112534مرکزفریمانمرکزمشهد963 @amiriherbامیری محمدصادق386162بدون منبع27متون تخصصي زیست شناسي سلولي و مولكولي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112018مرکزفریمانمرکزمشهد964 @15:30amiriherb-1399.10.1613:30امیری محمدصادق386162بامنبع2میكروبیولوژی عمومي01 gmail.comکار تحقیقيخیرamiriherb@ gmail.com9158147889

_1112533مرکزفریمانمرکزمشهد965 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع7ایمني شناسي01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112324مرکزفریمانمرکزمشهد966 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع16ایمونولوژی01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112017مرکزفریمانمرکزمشهد967 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بامنبع5آزمایشگاه زیست شناسي سلولي ومولكولي01 yahoo .comایمیل در تلگرام یا واتساپخیرm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1112037مرکزفریمانمرکزمشهد968 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بامنبع11آزمایشگاه ژنتیك01 yahoo .comایمیل در تلگرام یا واتساپخیرm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112454مرکزفریمانمرکزمشهد969 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بامنبع3(آموزش محور)بیوانفورماتیك01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112454مرکزفریمانمرکزمشهد970 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بامنبع3(آموزش محور)بیوانفورماتیك01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112147مرکزفریمانمرکزمشهد971 @15:30mehdidadmehr-1399.10.1313:30دادمهر مهدی386234بامنبع12بیوشیمي غشاء01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112006مرکزفریمانمرکزمشهد972 @15:30mehdidadmehr-1399.10.1513:30دادمهر مهدی386234بامنبع5پرتوزئولوژی01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112544مرکزفریمانمرکزمشهد973 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع36روش های آزمایشگاهي در زیست شناسي و مولكولي01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112022مرکزفریمانمرکزمشهد974 @13:00mehdidadmehr-1399.10.0811:00دادمهر مهدی386234بامنبع10زیست شناسي پرتوی01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112532مرکزفریمانمرکزمشهد975 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع25زیست شناسي پرتوی01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112487مرکزفریمانمرکزمشهد976 @10:30mehdidadmehr-1399.10.0408:30دادمهر مهدی386234بامنبع59زیست شناسي میكروبي01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112495مرکزفریمانمرکزمشهد977 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع7ژنتیك مولكولي01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112452مرکزفریمانمرکزمشهد978 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع4سمینار02 yahoo .comایمیل در تلگرام یا واتساپخیرm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112417مرکزفریمانمرکزمشهد979 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع12مهندسي پروتئین و پروتئومیكس01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112470مرکزفریمانمرکزمشهد980 @mehdidadmehrدادمهر مهدی386234بدون منبع2میكروبیولوژی گیاهي01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112026مرکزفریمانمرکزمشهد981 @15:30mehdidadmehr-1399.10.1013:30دادمهر مهدی386234بامنبع5میكروبیولوژی محیطي01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1112052مرکزفریمانمرکزمشهد982 @15:30mehdidadmehr-1399.10.1113:30دادمهر مهدی386234بامنبع13ویروس شناسي01 yahoo .comایمیل آزمونبلهm.mehr@pnu.ac.ir9153433571

_1114024مرکزفریمانمرکزمشهد983 shahosحسیني سیدحسنعلي386235بامنبع211آزمایشگاه شیمي تجزیه 02 s e ini57@ pnu .ac .ir9158156346واتساپآزمونبله

_1114349مرکزفریمانمرکزمشهد984 shahosحسیني سیدحسنعلي386235بامنبع316آزمایشگاه شیمي تجزیه 01 s e ini57@ pnu .ac .ir9158156346واتساپآزمونبله

_1114068مرکزفریمانمرکزمشهد985 shahosحسیني سیدحسنعلي386235بدون منبع17آزمایشگاه شیمي صنعتي01 s e ini57@ pnu .ac .ir9158156346واتساپآزمونبله

_1114134مرکزفریمانمرکزمشهد986 15:30shahos-1399.10.1813:30حسیني سیدحسنعلي386235بامنبع2رادیوشیمي وکاربردآن درشیمي تجزیه01 s e ini57@ pnu .ac .ir9158156346واتساپآزمونبله

_1114055مرکزفریمانمرکزمشهد987 13:00shahos-1399.10.0611:00حسیني سیدحسنعلي386235بامنبع10روش تجزیه مقادیربسیارکم01 s e ini57@ pnu .ac .ir9158156346واتساپآزمونبله

_1114018مرکزفریمانمرکزمشهد988 13:00shahos-1399.10.1711:00حسیني سیدحسنعلي386235بامنبع143شیمي تجزیه 01 s e ini57@ pnu .ac .ir9158156346واتساپآزمونبله

_1114347مرکزفریمانمرکزمشهد989 10:30shahos-1399.10.0308:30حسیني سیدحسنعلي386235بامنبع319شیمي تجزیه 01 s e ini57@ pnu .ac .ir9158156346واتساپآزمونبله

_1114037مرکزفریمانمرکزمشهد990 10:30shahos-1399.10.0208:30حسیني سیدحسنعلي386235بامنبع14شیمي محیطزیست01 s e ini57@ pnu .ac .ir9158156346واتساپآزمونبله

_1114136مرکزفریمانمرکزمشهد991 10:30shahos-1399.10.2108:30حسیني سیدحسنعلي386235بامنبع2کروماتوگرافي01 s e ini57@ pnu .ac .ir9158156346واتساپآزمونبله

_1115158مرکزفریمانمرکزمشهد992 15:30s-1399.10.1513:30نژاد حسین سعید386408بامنبع1تحقیق درعملیات01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .com9032634162واتساپازمونبله

_1211659مرکزفریمانمرکزفریمان993 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع33پروژه01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیل فصل از پایان نامه3تهیه خیر

_1211085مرکزفریمانمرکزفریمان994 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع4پروژه تحقیقاتي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیلخالصه درسخیر

_1217445مرکزفریمانمرکزفریمان995 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع4پروژه تحقیقاتي در مشاوره01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیل فصل از پایان نامه3تهیه خیر

_1217384مرکزفریمانمرکزفریمان996 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع4تمرین عملي روش تحقیق در مشاوره01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیلخالصه درسخیر

_1211669مرکزفریمانمرکزفریمان997 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع11کارورزی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیلخالصه درسخیر

_1211669مرکزفریمانمرکزفریمان998 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع11کارورزی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیلخالصه درسخیر

_1211696مرکزفریمانمرکزفریمان999 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع19کارورزی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیلخالصه درسخیر

_1211696مرکزفریمانمرکزفریمان1000 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع19کارورزی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیلخالصه درسخیر

_1217443مرکزفریمانمرکزفریمان1001 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع4در مشاوره1کارورزی 01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیلخالصه درسخیر

_1211086مرکزفریمانمرکزفریمان1002 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع22کارورزی 01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیلخالصه درسخیر

_1217444مرکزفریمانمرکزفریمان1003 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع2 در مشاوره2کارورزی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862ایمیلخالصه درسخیر

_1213257مرکزفریمانمرکزفریمان1004 sصادقي محسن386670بدون منبع3(آموزش محور)(تحقیق و تتبع نظری)سمینار01 adeg hi.m@ pnurazavi.ac .ir9153638637ایمیلتحقیقخیر

_1113014مرکزفریمانمرکزمشهد1005 _10:30morteza-1399.10.2008:30پیش بینی مرتضی387142بامنبع12الكترونیك 01 pis hbini@ yahoo .com9153355172از طریق ایمیلارائه نمونه سوال خیر

_1113314مرکزفریمانمرکزمشهد1006 _10:30morteza-1399.10.1308:30پیش بینی مرتضی387142بامنبع14فیزیك01 pis hbini@ yahoo .com9153355172از طریق ایمیلارائه نمونه سوال خیر

_1113103مرکزفریمانمرکزمشهد1007 _13:00morteza-1399.10.0711:00پیش بینی مرتضی387142بامنبع212فیزیك پایه 01 pis hbini@ yahoo .com9153355172از طریق ایمیلارائه نمونه سوال خیر

_1113043مرکزفریمانمرکزمشهد1008 _10:30morteza-1399.10.0108:30پیش بینی مرتضی387142بامنبع22مكانیك کوانتومي 01 pis hbini@ yahoo .com9153355172از طریق ایمیلارائه نمونه سوال خیر

_1113351مرکزفریمانمرکزمشهد1009 sپورحسن سمانه388087بدون منبع1فیزیك بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها01 .poorhas an@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقيخیرs _ pour

_1113079مرکزفریمانمرکزمشهد1010 13:00s-1399.10.0111:00پورحسن سمانه388087بامنبع12فیزیك پایه 01 .poorhas an@ yahoo .comتلگرامآزمونخیرs _ pour

_1112002مرکزفریمانمرکزمشهد1011 15:30e-1399.10.1413:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع1فیزیولوژی اعصاب وغدد01 .arkani@ gmail.comکارتحقیقيخیرe .arkani@ gmail.come .arkani@ gmail.com

_1115142مرکزفریمانمرکزمشهد1012 @15:30mscmajid-1399.10.1613:30انجیدني مجید388255بامنبع51طراحي الگوریتمها01 yahoo .comآزمونبلهlms9151531560

_1115012مرکزفریمانمرکزمشهد1013 @13:00mscmajid-1399.10.0811:00انجیدني مجید388255بامنبع57کاربردکامپیوتردرحسابداری02 yahoo .comآزمونبلهlms9151531560

_1115012مرکزفریمانمرکزمشهد1014 @13:00mscmajid-1399.10.0811:00انجیدني مجید388255بامنبع57کاربردکامپیوتردرحسابداری02 yahoo .comآزمونبلهlms9151531560

_1115012مرکزفریمانمرکزمشهد1015 @13:00mscmajid-1399.10.0811:00انجیدني مجید388255بامنبع69کاربردکامپیوتردرحسابداری01 yahoo .comآزمونبلهlms9151531560

_1115012مرکزفریمانمرکزمشهد1016 @13:00mscmajid-1399.10.0811:00انجیدني مجید388255بامنبع69کاربردکامپیوتردرحسابداری01 yahoo .comآزمونبلهlms9151531560

_1115011مرکزفریمانمرکزمشهد1017 @13:00mscmajid-1399.10.0811:00انجیدني مجید388255بامنبع1مباني وکاربردکامپیوتر01 yahoo .comآزمونبلهlms9151531560

_1115011مرکزفریمانمرکزمشهد1018 @13:00mscmajid-1399.10.0811:00انجیدني مجید388255بامنبع1مباني وکاربردکامپیوتر01 yahoo .comآزمونبلهlms9151531560

_1115004مرکزفریمانمرکزمشهد1019 @13:00mscmajid-1399.10.0411:00انجیدني مجید388255بامنبع9مباني وکاربردکامپیوتردرجهانگردی01 yahoo .comآزمونبلهlms9151531560

_1113022مرکزفریمانمرکزمشهد1020 _10:30a-1399.10.0308:30رقوی افضل388691بامنبع2اپتیك01 rag havi@ pnu .ac .irسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهlmsa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113023مرکزفریمانمرکزمشهد1021 _aرقوی افضل388691بامنبع4آزمایشگاه اپتیك01 rag havi@ pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113373مرکزفریمانمرکزمشهد1022 _aرقوی افضل388691بدون منبع1پروژه فیزیك01 rag havi@ pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113391مرکزفریمانمرکزمشهد1023 _15:30a-1399.10.0113:30رقوی افضل388691بامنبع15ترمودینامیك و مكانیك آماری 01 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113425مرکزفریمانمرکزمشهد1024 _aرقوی افضل388691بدون منبع1سمینار و روش تحقیق01 rag havi@ pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113347مرکزفریمانمرکزمشهد1025 _10:30a-1399.10.1508:30رقوی افضل388691بامنبع1شتابدهنده های ذرات و اپتیك باریكه های یوني01 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113095مرکزفریمانمرکزمشهد1026 _13:00a-1399.10.0711:00رقوی افضل388691بامنبع213فیزیك 02 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113081مرکزفریمانمرکزمشهد1027 _13:00a-1399.10.1811:00رقوی افضل388691بامنبع23فیزیك پایه 01 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113275مرکزفریمانمرکزمشهد1028 _10:30a-1399.10.1708:30رقوی افضل388691بامنبع5فیزیك حرارت01 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113547مرکزفریمانمرکزمشهد1029 _10:30a-1399.10.1508:30رقوی افضل388691بامنبع213فیزیك عمومي 01 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113342مرکزفریمانمرکزمشهد1030 _10:30a-1399.10.0608:30رقوی افضل388691بامنبع215فیزیك عمومي 04 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113259مرکزفریمانمرکزمشهد1031 _13:00a-1399.10.0711:00رقوی افضل388691بامنبع216فیزیك عمومي 03 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113413مرکزفریمانمرکزمشهد1032 _15:30a-1399.10.0413:30رقوی افضل388691بامنبع6فیزیك محاسباتي01 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113442مرکزفریمانمرکزمشهد1033 _aرقوی افضل388691بدون منبع11کاربردهای لیزر 01 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113041مرکزفریمانمرکزمشهد1034 _10:30a-1399.10.1108:30رقوی افضل388691بامنبع11مكانیك کوانتومي 01 rag havi@ pnu .ac .irسواالت همزمان با سامانه در گروه واتساپي درس هم قرار میگیردسواالت تشریحي در بخش آزمون سامانه بارگزاری میشودبلهa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1113424مرکزفریمانمرکزمشهد1035 _aرقوی افضل388691بدون منبع11موضوعات ویژه 01 rag havi@ pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرa_ rag havi@ pnu .ac .ir

_1112546مرکزفریمانمرکزمشهد1036 10:30ra-1399.10.0908:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع5اخالق زیستي01 jabiian@ yahoo .caتحقیقخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112245مرکزفریمانمرکزمشهد1037 15:30ra-1399.10.0713:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع7بیوشیمي01 jabiian@ yahoo .caامتحان تشریحي در واتساپخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112313مرکزفریمانمرکزمشهد1038 raرجبیان نقندر مجید389773بدون منبع212بیوشیمي 01 jabiian@ yahoo .caتحقیقخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112146مرکزفریمانمرکزمشهد1039 15:30ra-1399.10.1413:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع15بیوشیمي پروتئینهاواسیدهای نوکلئیك01 jabiian@ yahoo .caتحقیقخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112463مرکزفریمانمرکزمشهد1040 13:00ra-1399.10.1711:00رجبیان نقندر مجید389773بامنبع18بیوشیمي ساختار01 jabiian@ yahoo .caتحقیقخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112530مرکزفریمانمرکزمشهد1041 raرجبیان نقندر مجید389773بدون منبع48بیوشیمي فیزیك01 jabiian@ yahoo .caامتحان تشریحي در واتساپخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112148مرکزفریمانمرکزمشهد1042 15:30ra-1399.10.1113:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع10بیوشیمي هورمونها01 jabiian@ yahoo .caتحقیقخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112057مرکزفریمانمرکزمشهد1043 raرجبیان نقندر مجید389773بدون منبع1پایان نامه01 jabiian@ yahoo .caامتحان تشریحي در واتساپخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112048مرکزفریمانمرکزمشهد1044 13:00ra-1399.10.1511:00رجبیان نقندر مجید389773بامنبع17تكامل01 jabiian@ yahoo .caتحقیقخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112502مرکزفریمانمرکزمشهد1045 15:30ra-1399.10.0213:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع1تكامل موجودات زنده01 jabiian@ yahoo .caتحقیقخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112152مرکزفریمانمرکزمشهد1046 15:30ra-1399.10.0413:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع10روشهای بیوشیمي وبیوفیزیك01 jabiian@ yahoo .caتحقیقخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112035مرکزفریمانمرکزمشهد1047 10:30ra-1399.10.1108:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع13ریخت زایي واندام زایي درگیاهان01 jabiian@ yahoo .caتحقیقخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112004مرکزفریمانمرکزمشهد1048 15:30ra-1399.10.1313:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع1زیست شناسي01 jabiian@ yahoo .caامتحان تشریحي در واتساپخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112025مرکزفریمانمرکزمشهد1049 10:30ra-1399.10.1808:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع1متون زیست شناسي01 jabiian@ yahoo .caامتحان تشریحي در واتساپخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1112120مرکزفریمانمرکزمشهد1050 15:30ra-1399.10.1013:30رجبیان نقندر مجید389773بامنبع1(علوم گیاهي)متون زیست شناسي 01 jabiian@ yahoo .caامتحان تشریحي در واتساپخیرra jabiian@ yahoo .ca9152569318

_1115001مرکزفریمانمرکزمشهد1051 @13:00mohamadpour56-1399.10.0611:00محمدپور ملیحه389837بامنبع38کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعي01 gmail.com9156988272واتساپتحقیقخیر

_1115001مرکزفریمانمرکزمشهد1052 @13:00mohamadpour56-1399.10.0611:00محمدپور ملیحه389837بامنبع38کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعي01 gmail.com9156988272واتساپتحقیقخیر

_1216812مرکزفریمانمرکزفریمان1053 @hekmatshahiشاهي اردبیلي حكمت390225بدون منبع2(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 01 yahoo .comکار عملي خیرhekmatshahi@ yahoo .com9155056285

_1113097مرکزفریمانمرکزمشهد1054 gگلناركار حسین390623بامنبع210آزمایشگاه فیزیك 01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپ.آزمون در آخرین جلسه کالسي برگزار مي شودخیر

_1113097مرکزفریمانمرکزمشهد1055 gگلناركار حسین390623بامنبع211آزمایشگاه فیزیك 02 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپ.آزمون در آخرین جلسه کالسي برگزار مي شودخیر

_1113263مرکزفریمانمرکزمشهد1056 gگلناركار حسین390623بامنبع218آزمایشگاه فیزیك 01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپ.آزمون در آخرین جلسه کالسي برگزار مي شودخیر

_1113102مرکزفریمانمرکزمشهد1057 gگلناركار حسین390623بامنبع119آزمایشگاه فیزیك پایه 01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپ.آزمون در آخرین جلسه کالسي برگزار مي شودخیر

_1113113مرکزفریمانمرکزمشهد1058 gگلناركار حسین390623بامنبع7آزمایشگاه فیزیك عمومي01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپ.آزمون در آخرین جلسه کالسي برگزار مي شودخیر

_1113107مرکزفریمانمرکزمشهد1059 10:30g-1399.10.0808:30گلناركار حسین390623بامنبع1دینامیك وارتعاشات01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1113406مرکزفریمانمرکزمشهد1060 13:00g-1399.10.1611:00گلناركار حسین390623بامنبع2زبان تخصصي01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1113087مرکزفریمانمرکزمشهد1061 13:00g-1399.10.1811:00گلناركار حسین390623بامنبع21فیزیك پایه 01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1113382مرکزفریمانمرکزمشهد1062 13:00g-1399.10.1711:00گلناركار حسین390623بامنبع21فیزیك پایه 01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1113388مرکزفریمانمرکزمشهد1063 15:30g-1399.10.2013:30گلناركار حسین390623بامنبع42فیزیك پایه 01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1113112مرکزفریمانمرکزمشهد1064 10:30g-1399.10.0608:30گلناركار حسین390623بامنبع5فیزیك عمومي01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1113273مرکزفریمانمرکزمشهد1065 15:30g-1399.10.2013:30گلناركار حسین390623بامنبع4فیزیك مكانیك ، موج و ارتعاش01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1113013مرکزفریمانمرکزمشهد1066 15:30g-1399.10.0313:30گلناركار حسین390623بامنبع21مكانیك تحلیلي 01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1113390مرکزفریمانمرکزمشهد1067 10:30g-1399.10.0408:30گلناركار حسین390623بامنبع22مكانیك تحلیلي 01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1113377مرکزفریمانمرکزمشهد1068 gگلناركار حسین390623بدون منبع7نجوم و اختر فیزیك01 o lnarkarh@ yahoo .com9151602116واتساپآزمونخیر

_1114105مرکزفریمانمرکزمشهد1069 hasحسني حسن390638بدون منبع4سمینار01 s aniir@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرhas s aniir@ yahoo .com

_1114311مرکزفریمانمرکزمشهد1070 hasحسني حسن390638بدون منبع1(آموزش محور) (تحقیق وتتبع نظری)سمینار03 s aniir@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرhas s aniir@ yahoo .com

_1114227مرکزفریمانمرکزمشهد1071 hasحسني حسن390638بدون منبع11سمینار01 s aniir@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرhas s aniir@ yahoo .com

_1114228مرکزفریمانمرکزمشهد1072 hasحسني حسن390638بدون منبع22سمینار01 s aniir@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرhas s aniir@ yahoo .com

_1114086مرکزفریمانمرکزمشهد1073 13:00has-1399.10.1811:00حسني حسن390638بامنبع4شیمي آلي01 s aniir@ yahoo .comتستيبلهlmshas s aniir@ yahoo .com

_1114012مرکزفریمانمرکزمشهد1074 10:30has-1399.10.1408:30حسني حسن390638بامنبع134شیمي آلي 01 s aniir@ yahoo .comتستيبلهlmshas s aniir@ yahoo .com

_1114222مرکزفریمانمرکزمشهد1075 hasحسني حسن390638بدون منبع1شیمي پلیمرپیشرفته01 s aniir@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرhas s aniir@ yahoo .com

_1114103مرکزفریمانمرکزمشهد1076 15:30has-1399.10.0713:30حسني حسن390638بامنبع4شیمي فیزیك آلي پیشرفته01 s aniir@ yahoo .comتشریحيبلهlmshas s aniir@ yahoo .com

_1114109مرکزفریمانمرکزمشهد1077 10:30has-1399.10.2108:30حسني حسن390638بامنبع3شیمي هتروسیكل01 s aniir@ yahoo .comتشریحيبلهlmshas s aniir@ yahoo .com

_1114040مرکزفریمانمرکزمشهد1078 15:30has-1399.10.2213:30حسني حسن390638بامنبع18کاربردطیف سنجي درشیمي آلي01 s aniir@ yahoo .comتستيبلهlmshas s aniir@ yahoo .com

_1114121مرکزفریمانمرکزمشهد1079 hasحسني حسن390638بدون منبع6مباحث نوین درشیمي آلي01 s aniir@ yahoo .com99/10/2در واتساپ تشریحيخیرhas s aniir@ yahoo .com

_1114056مرکزفریمانمرکزمشهد1080 13:00has-1399.10.1611:00حسني حسن390638بامنبع26مباني شیمي پلیمر01 s aniir@ yahoo .comتستيبلهlmshas s aniir@ yahoo .com

_1114033مرکزفریمانمرکزمشهد1081 _13:00m-1399.10.2111:00اکبرپور مینا391292بامنبع22اصول صنایع شیمیایي01 chemis t82@ yahoo .comامتحان تستيبلهlmsm_ chem is t82@ yahoo .c om

_1114067مرکزفریمانمرکزمشهد1082 _mاکبرپور مینا391292بدون منبع2شیمي صنایع معدني01 chemis t82@ yahoo .comایمیلپروژهخیرm_ chem is t82@ yahoo .c om

_1114093مرکزفریمانمرکزمشهد1083 _15:30m-1399.10.0613:30اکبرپور مینا391292بامنبع6شیمي عمومي01 chemis t82@ yahoo .comتستي وتشریحيبلهlmsm_ chem is t82@ yahoo .c om

_1114336مرکزفریمانمرکزمشهد1084 _13:00m-1399.10.0611:00اکبرپور مینا391292بامنبع4گرافیك و نقشه خواني صنعتي01 chemis t82@ yahoo .comآزمون تستيبلهlmsm_ chem is t82@ yahoo .c om

_1114343مرکزفریمانمرکزمشهد1085 _mاکبرپور مینا391292بدون منبع35مدیریت کسب و کار01 chemis t82@ yahoo .com99/9/25تشریحيبلهlmsm_ chem is t82@ yahoo .c om

_1112028مرکزفریمانمرکزمشهد1086 _sudabehصالح ابادی سودابه391445بامنبع5آزمایشگاه بافت شناسي01 s a leh@ yahoo .comجلسه آخر امتحان بلهlmsآیدی تلگرامpnusalehabadi29151091342

_1112024مرکزفریمانمرکزمشهد1087 _sudabehصالح ابادی سودابه391445بامنبع15آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 01 s a leh@ yahoo .comجلسه آخر امتحان بلهlmsآیدی تلگرامpnusalehabadi19151091342

_1112029مرکزفریمانمرکزمشهد1088 _13:00sudabeh-1399.10.0311:00صالح ابادی سودابه391445بامنبع14جانورشناسي 01 s a leh@ yahoo .comآیدی تلگرامآزمون تلگرام به صورت تستيخیرpnuphysiolojy9151091342
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1114140مرکزفریمانمرکزمشهد1089 13:00eshag-1399.10.1011:00اسحاقي زرین392610بامنبع14اسپكتروسكوپي تجزیه ای 01 hi@ pnu .ac .irامتحان در بلهLMS9153112623واتساپ،  و جواب در واتساپ

_1114139مرکزفریمانمرکزمشهد1090 15:30eshag-1399.10.1113:30اسحاقي زرین392610بامنبع2الكتروشیمي تجزیه ای01 hi@ pnu .ac .irامتحان در بلهLMS9153112623واتساپ ،  و جواب در واتساپ

_1114231مرکزفریمانمرکزمشهد1091 eshagاسحاقي زرین392610بدون منبع7روش های حرارتي وسینتیكي درتجزیه01 hi@ pnu .ac .irامتحان در بلهLMS9153112623واتساپ،  و جواب در واتساپ

_1114141مرکزفریمانمرکزمشهد1092 10:30eshag-1399.10.0108:30اسحاقي زرین392610بامنبع2روشهای فیزیكي وشیمیایي جداسازی01 hi@ pnu .ac .irامتحان در بلهLMS9153112623واتساپ،  و جواب در واتساپ

_1114167مرکزفریمانمرکزمشهد1093 eshagاسحاقي زرین392610بدون منبع2سمینار01 hi@ pnu .ac .ir9153112623ایمیلتحقیقخیر

_1114128مرکزفریمانمرکزمشهد1094 eshagاسحاقي زرین392610بدون منبع4سمینار01 hi@ pnu .ac .ir9153112623ایمیلتحقیقخیر

_1114311مرکزفریمانمرکزمشهد1095 eshagاسحاقي زرین392610بدون منبع2(آموزش محور) (تحقیق وتتبع نظری)سمینار01 hi@ pnu .ac .ir9153112623ایمیلتحقیقخیر

_1114235مرکزفریمانمرکزمشهد1096 eshagاسحاقي زرین392610بدون منبع12سمینار01 hi@ pnu .ac .ir9153112623ایمیلتحقیقخیر

_1114236مرکزفریمانمرکزمشهد1097 eshagاسحاقي زرین392610بدون منبع21سمینار01 hi@ pnu .ac .ir9153112623ایمیلتحقیقخیر

_1114043مرکزفریمانمرکزمشهد1098 eshagاسحاقي زرین392610بدون منبع2سمینارموضوع روز01 hi@ pnu .ac .ir9153112623ایمیلتحقیقخیر

_1114138مرکزفریمانمرکزمشهد1099 eshagاسحاقي زرین392610بدون منبع3مباحث نوین درشیمي تجزیه01 hi@ pnu .ac .irامتحانخیرlms،9153112623واتساپ

_1114124مرکزفریمانمرکزمشهد1100 eshagاسحاقي زرین392610بدون منبع2موضوع خاص درشیمي تجزیه02 hi@ pnu .ac .ir9153112623ایمیلتحقیقخیر

_1217032مرکزفریمانمرکزفریمان1101 lilaبیات مختاری لیال392941بدون منبع1پژوهشهای عملي انفرادی درروان شناسي عمومي01 _ bm7@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرlila _ bm7@ yahoo .com

_1115113مرکزفریمانمرکزمشهد1102 10:30s-1399.10.1008:30صادقي بهروز393065بامنبع55سیستمهای عامل01 adeg hi.behrouz@ gmail.comاز طریق سامانه آزمونخیرlms پیگیر اخبار ازمون باشند  @b_sdghjتلگرام

_1115157مرکزفریمانمرکزمشهد1103 13:00s-1399.10.0911:00صادقي بهروز393065بامنبع49نظریه زبانهاوماشین ها01 adeg hi.behrouz@ gmail.comاز طریق سامانه آزمونخیرlms پیگیر اخبار ازمون باشند  @b_sdghjتلگرام

_1113001مرکزفریمانمرکزمشهد1104 _10:30zary-1399.10.2008:30شفیعی زهرا394011بامنبع2فیزیك01 sha fie@ yahoo .com9353411903واتساپ و تلگرامکار تحقیقيخیر

_1238017مرکزفریمانمرکزفریمان1105 proتقدیری رضا394469بدون منبع1کارورزی01 ftag h20@ yahoo .comکار تحقیقيخیرpro ftag h20@ yahoo .com9155036309

_1235019مرکزفریمانمرکزفریمان1106 proتقدیری رضا394469بدون منبع2کارورزی01 ftag h20@ yahoo .comکار تحقیقيخیرpro ftag h20@ yahoo .com9155036309

_1115080مرکزفریمانمرکزمشهد1107 13:00a-1399.10.0711:00آل شیخ روح اهلل394549بامنبع41اصول طراحي کامپایلر01 lesheykh@ yahoo .comآزمونبلهlmsa le s he ykh@ ya hoo .com

_1115187مرکزفریمانمرکزمشهد1108 aآل شیخ روح اهلل394549بدون منبع2آزمایشگاه مهندسي رایانه های کوچك01 lesheykh@ yahoo .comایمیلکار تحقیقيخیرa le s he ykh@ ya hoo .com

_1115133مرکزفریمانمرکزمشهد1109 15:30a-1399.10.1613:30آل شیخ روح اهلل394549بامنبع1شیوه ارائه مطالب علمي وفني01 lesheykh@ yahoo .comایمیلکار تحقیقيخیرa le s he ykh@ ya hoo .com

_1115133مرکزفریمانمرکزمشهد1110 15:30a-1399.10.1613:30آل شیخ روح اهلل394549بامنبع1شیوه ارائه مطالب علمي وفني01 lesheykh@ yahoo .comایمیلکار تحقیقيخیرa le s he ykh@ ya hoo .com

_1115180مرکزفریمانمرکزمشهد1111 10:30a-1399.10.1508:30آل شیخ روح اهلل394549بامنبع1کاربردکامپیوتردرمهندسي صنایع01 lesheykh@ yahoo .comایمیلکار تحقیقيخیرa le s he ykh@ ya hoo .com

_1115180مرکزفریمانمرکزمشهد1112 10:30a-1399.10.1508:30آل شیخ روح اهلل394549بامنبع1کاربردکامپیوتردرمهندسي صنایع01 lesheykh@ yahoo .comایمیلکار تحقیقيخیرa le s he ykh@ ya hoo .com

_1111223مرکزفریمانمرکزفریمان1113 @mehdishabani9شعبانی عطار مهدی394606بدون منبع2سمینار01 yahoo .comکار تحقیقيخیرlms9151511392

_1114013مرکزفریمانمرکزفریمان1114 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بامنبع11آزمایشگاه شیمي آلي 01 yahoo .com9362268223واتساپتحقیقخیر

_1114019مرکزفریمانمرکزفریمان1115 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بامنبع11آزمایشگاه شیمي تجزیه 01 yahoo .com9362268223در واتساپتحقیقخیر

_1114009مرکزفریمانمرکزمشهد1116 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بامنبع114آزمایشگاه شیمي عمومي 02 yahoo .comگزارش کار و امتحانبلهlms9362268223

_1114003مرکزفریمانمرکزمشهد1117 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بامنبع115آزمایشگاه شیمي عمومي 02 yahoo .comگزارش کار و امتحانبلهlms9362268223

_1114003مرکزفریمانمرکزمشهد1118 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بامنبع115آزمایشگاه شیمي عمومي 01 yahoo .comگزارش کار و امتحانبلهlms9362268223

_1114009مرکزفریمانمرکزمشهد1119 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بامنبع118آزمایشگاه شیمي عمومي 01 yahoo .comگزارش کار و امتحانبلهlms9362268223

_1114022مرکزفریمانمرکزمشهد1120 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بامنبع212آزمایشگاه شیمي فیزیك 02 yahoo .comگزارش کار و امتحانبلهlms9362268223

_1114018مرکزفریمانمرکزفریمان1121 @13:00lhokmabady-1399.10.1711:00حكم آبادی لیال394635بامنبع11شیمي تجزیه 01 yahoo .comآزمون تستيبلهlms9362268223

_1114079مرکزفریمانمرکزمشهد1122 @15:30lhokmabady-1399.10.0613:30حكم آبادی لیال394635بامنبع29شیمي عمومي01 yahoo .comآزمون تستيبلهlms9362268223

_1114016مرکزفریمانمرکزمشهد1123 @15:30lhokmabady-1399.10.2013:30حكم آبادی لیال394635بامنبع142شیمي فیزیك 01 yahoo .comآزمون تستيبلهlms9362268223

_1114044مرکزفریمانمرکزمشهد1124 @15:30lhokmabady-1399.10.0413:30حكم آبادی لیال394635بامنبع2شیمي هسته ای01 yahoo .comآزمون تستيبلهlms9362268223

_1114039مرکزفریمانمرکزمشهد1125 @15:30lhokmabady-1399.10.1413:30حكم آبادی لیال394635بامنبع1طیف سنجي مولكولي01 yahoo .comآزمون تستيبلهlms9362268223

_1114314مرکزفریمانمرکزمشهد1126 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بدون منبع13طیف سنجي مولكولي01 yahoo .com9362268223واتساپتحقیقخیر

_1114358مرکزفریمانمرکزفریمان1127 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بدون منبع2کارآموزی01 yahoo .com9362268223واتساپتحقیقخیر

_1114278مرکزفریمانمرکزفریمان1128 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بدون منبع2کارآموزی تابستاني گزارش نویسي وسمینار01 yahoo .com9362268223واتساپتحقیقخیر

_1114331مرکزفریمانمرکزمشهد1129 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بدون منبع39کاربرد رایانه در شیمي01 yahoo .com9362268223واتساپتحقیقخیر

_1114030مرکزفریمانمرکزفریمان1130 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بامنبع1گرافیك ونقشه خواني01 yahoo .comتحقیقبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1115066مرکزفریمانمرکزمشهد1131 15:30tag-1399.10.0213:30کریمي امیرتقي394650بامنبع74آمارواحتماالت مهندسي01 hikarimi@ gmail.comامتحان تشریحيبلهlmsta g hika rimi@ gma il.com

_1114078مرکزفریمانمرکزمشهد1132 13:00janna-1399.10.0411:00حشمتي عباس394854بامنبع19اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتي01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحیبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114078مرکزفریمانمرکزمشهد1133 13:00janna-1399.10.0411:00حشمتي عباس394854بامنبع19اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتي01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114063مرکزفریمانمرکزمشهد1134 15:30janna-1399.10.2113:30حشمتي عباس394854بامنبع23اصول محاسبات شیمي صنعتي01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114022مرکزفریمانمرکزمشهد1135 jannaحشمتي عباس394854بامنبع218آزمایشگاه شیمي فیزیك 01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114206مرکزفریمانمرکزمشهد1136 jannaحشمتي عباس394854بدون منبع3ریاضیات درشیمي فیزیك01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_magham@yahoo.com

_1114008مرکزفریمانمرکزمشهد1137 15:30janna-1399.10.1613:30حشمتي عباس394854بامنبع151شیمي عمومي 01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114362مرکزفریمانمرکزمشهد1138 15:30janna-1399.10.0213:30حشمتي عباس394854بامنبع164شیمي عمومي 01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114099مرکزفریمانمرکزمشهد1139 13:00janna-1399.10.1811:00حشمتي عباس394854بامنبع5شیمي فیزیك پیشرفته01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114325مرکزفریمانمرکزمشهد1140 10:30janna-1399.10.1508:30حشمتي عباس394854بامنبع14شیمي و فناوری نفت و گاز01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114072مرکزفریمانمرکزمشهد1141 10:30janna-1399.10.1508:30حشمتي عباس394854بامنبع3شیمي وتكنولوژی نفت01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114072مرکزفریمانمرکزمشهد1142 10:30janna-1399.10.1508:30حشمتي عباس394854بامنبع3شیمي وتكنولوژی نفت01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114027مرکزفریمانمرکزمشهد1143 13:00janna-1399.10.1611:00حشمتي عباس394854بامنبع11مباني شیمي کوانتومي01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1114355مرکزفریمانمرکزمشهد1144 10:30janna-1399.10.0108:30حشمتي عباس394854بامنبع42متون علمي شیمي01 t_ magham@ yahoo .comامتحان تشریحيبلهlmsjannat_ magham@yahoo .com

_1115207مرکزفریمانمرکزمشهد1145 10:30abbas-1399.10.1308:30رضایي عباسعلي395111بامنبع5انتقال داده ها01 rezae@ gmail.com9153152739

_1115148مرکزفریمانمرکزمشهد1146 abbasرضایي عباسعلي395111بامنبع21آزمایشگاه شبكه01 rezae@ gmail.com9153152739

_1115098مرکزفریمانمرکزمشهد1147 abbasرضایي عباسعلي395111بدون منبع8پروژه01 rezae@ gmail.com9153152739

_1115147مرکزفریمانمرکزمشهد1148 10:30abbas-1399.10.2108:30رضایي عباسعلي395111بامنبع159شبكه های کامپیوتری 01 rezae@ gmail.com9153152739

_1113260مرکزفریمانمرکزمشهد1149 faمحمدجعفری فرهاد395318بامنبع116آزمایشگاه فیزیك 03 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113260مرکزفریمانمرکزمشهد1150 faمحمدجعفری فرهاد395318بامنبع120آزمایشگاه فیزیك 02 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113376مرکزفریمانمرکزمشهد1151 faمحمدجعفری فرهاد395318بدون منبع8تاریخ و فلسفه علم فیزیك01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113094مرکزفریمانمرکزمشهد1152 15:30fa-1399.10.2113:30محمدجعفری فرهاد395318بامنبع169فیزیك 01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113381مرکزفریمانمرکزمشهد1153 13:00fa-1399.10.0111:00محمدجعفری فرهاد395318بامنبع115فیزیك پایه 01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113548مرکزفریمانمرکزمشهد1154 10:30fa-1399.10.0608:30محمدجعفری فرهاد395318بامنبع11فیزیك عمومي01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113548مرکزفریمانمرکزمشهد1155 10:30fa-1399.10.0608:30محمدجعفری فرهاد395318بامنبع11فیزیك عمومي01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113258مرکزفریمانمرکزمشهد1156 15:30fa-1399.10.2113:30محمدجعفری فرهاد395318بامنبع156فیزیك عمومي 03 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113367مرکزفریمانمرکزمشهد1157 faمحمدجعفری فرهاد395318بدون منبع4فیزیك محیط زیست01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113404مرکزفریمانمرکزمشهد1158 10:30fa-1399.10.1808:30محمدجعفری فرهاد395318بامنبع21فیزیك هسته ای 01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113315مرکزفریمانمرکزمشهد1159 15:30fa-1399.10.0313:30محمدجعفری فرهاد395318بامنبع5(1)فیزیك01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113315مرکزفریمانمرکزمشهد1160 15:30fa-1399.10.0313:30محمدجعفری فرهاد395318بامنبع5(1)فیزیك01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1113345مرکزفریمانمرکزمشهد1161 faمحمدجعفری فرهاد395318بدون منبع1کارگاه ماشین افزار01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپآزمون تشریحيخیر

_1111060مرکزفریمانمرکزفریمان1162 useيوسف زاده حمیدرضا395344بدون منبع1پروژه01 fzadeh .math@ pnu .ac .ir9155093672تلگرامکار تحقیقيخیر

_1113032مرکزفریمانمرکزمشهد1163 @mohammadiمحمدی سعید395884بدون منبع1پروژه01 pnu .ac .irاسكایپکار تحقیقيخیرsmohammadi1958

_1113197مرکزفریمانمرکزمشهد1164 @10:30mohammadi-1399.10.1708:30محمدی سعید395884بامنبع2ساختارهسته01 pnu .ac .irاسكایپآزمونخیرsmohammadi1959

_1113425مرکزفریمانمرکزمشهد1165 @mohammadiمحمدی سعید395884بدون منبع1سمینار و روش تحقیق02 pnu .ac .irاسكایپکار تحقیقيخیرsmohammadi1961

_1113466مرکزفریمانمرکزمشهد1166 @mohammadiمحمدی سعید395884بدون منبع2فیزیك هسته ای پیشرفته01 pnu .ac .irاسكایپآزمونخیرsmohammadi1962

_1113510مرکزفریمانمرکزمشهد1167 @mohammadiمحمدی سعید395884بدون منبع11موضوعات ویژه 01 pnu .ac .irاسكایپآزمونخیرsmohammadi1963

_1113424مرکزفریمانمرکزمشهد1168 @mohammadiمحمدی سعید395884بدون منبع12موضوعات ویژه 02 pnu .ac .irاسكایپآزمونخیرsmohammadi1960

_1113515مرکزفریمانمرکزمشهد1169 @mohammadiمحمدی سعید395884بدون منبع23موضوعات ویژه 01 pnu .ac .irاسكایپآزمونخیرsmohammadi1964

_1114036مرکزفریمانمرکزمشهد1170 @hakimiحكیمي محمد396308بامنبع230آزمایشگاه شیمي معدني 01 pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرhakimi@ pnu .ac .ir

_1114034مرکزفریمانمرکزمشهد1171 @hakimiحكیمي محمد396308بدون منبع4تمرین پژوهش01 pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرhakimi@ pnu .ac .ir

_1114042مرکزفریمانمرکزمشهد1172 @15:30hakimi-1399.10.2113:30حكیمي محمد396308بامنبع1شیمي آلي فلزی01 pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرhakimi@ pnu .ac .ir

_1114165مرکزفریمانمرکزمشهد1173 @10:30hakimi-1399.10.1508:30حكیمي محمد396308بامنبع2شیمي فیزیك معدني01 pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرhakimi@ pnu .ac .ir

_1114035مرکزفریمانمرکزمشهد1174 @13:00hakimi-1399.10.0911:00حكیمي محمد396308بامنبع23شیمي معدني 01 pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرhakimi@ pnu .ac .ir

_1114348مرکزفریمانمرکزمشهد1175 @10:30hakimi-1399.10.1308:30حكیمي محمد396308بامنبع223شیمي معدني 01 pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرhakimi@ pnu .ac .ir

_1114097مرکزفریمانمرکزمشهد1176 @10:30hakimi-1399.10.0208:30حكیمي محمد396308بامنبع8شیمي معدني پیشرفته01 pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرhakimi@ pnu .ac .ir

_1114049مرکزفریمانمرکزمشهد1177 @10:30hakimi-1399.10.2108:30حكیمي محمد396308بامنبع2نظریه گروه درشیمي01 pnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرhakimi@ pnu .ac .ir

_1114344مرکزفریمانمرکزمشهد1178 ahmadisheida.ch@gmail.comایمیل و شماره تماستكلیفخیراحمدی شیدا400162بدون منبع312شیمي معدني 01

_1115270مرکزفریمانمرکزمشهد1179 13:00dadmand-1399.10.0811:00دادمند فاطمه400174بامنبع68کاربرد کامپیوتر در مدیریت03 .fa@ gmail.comامتحان کتبيبلهlmsdadmand.fa@gmail.com

_1115270مرکزفریمانمرکزمشهد1180 13:00dadmand-1399.10.0811:00دادمند فاطمه400174بامنبع69کاربرد کامپیوتر در مدیریت01 .fa@ gmail.comامتحان کتبيبلهlmsdadmand.fa@gmail.com

_1115270مرکزفریمانمرکزمشهد1181 13:00dadmand-1399.10.0811:00دادمند فاطمه400174بامنبع69کاربرد کامپیوتر در مدیریت02 .fa@ gmail.comامتحان کتبيبلهlmsdadmand.fa@gmail.com

_1115217مرکزفریمانمرکزمشهد1182 13:00dadmand-1399.10.0811:00دادمند فاطمه400174بامنبع1کامپیوتروکاربردآن درمدیریت01 .fa@ gmail.comامتحان کتبيبلهlmsdadmand.fa@gmail.com

_1115217مرکزفریمانمرکزمشهد1183 13:00dadmand-1399.10.0811:00دادمند فاطمه400174بامنبع1کامپیوتروکاربردآن درمدیریت01 .fa@ gmail.comامتحان کتبيبلهlmsdadmand.fa@gmail.com

_1115081مرکزفریمانمرکزمشهد1184 nakhaeنخعي علي400515بامنبع11آزمایشگاه مدارهای منطقي02 i.a@ skpnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرazmoonnakhaei@gmail.com

_1115081مرکزفریمانمرکزمشهد1185 nakhaeنخعي علي400515بامنبع20آزمایشگاه مدارهای منطقي01 i.a@ skpnu .ac .irایمیلکار تحقیقيخیرazmoonnakhaei@gmail.com

_1112034مرکزفریمانمرکزمشهد1186 wwwحقیقت خزاعي زهره401561بامنبع29آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 01 .bio line _ 2006@ yahoo .comامتحان واتساپخیرwww .bio line _ 2006@ yahoo .com9153240551

_1114318مرکزفریمانمرکزمشهد1187 gگردی زینت401942بامنبع4آزمایشگاه شیمي آلي01 ordi_ z@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرg ordi_ z@ yahoo .com

_1114102مرکزفریمانمرکزمشهد1188 15:30g-1399.10.1413:30گردی زینت401942بامنبع9روشهای سنتزآلي01 ordi_ z@ yahoo .comامتحان کتبيبلهlmsg ordi_ z@ yahoo .com

_1114227مرکزفریمانمرکزمشهد1189 gگردی زینت401942بدون منبع11سمینار02 ordi_ z@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرg ordi_ z@ yahoo .com

_1114364مرکزفریمانمرکزمشهد1190 13:00g-1399.10.1711:00گردی زینت401942بامنبع18شیمي آلي 01 ordi_ z@ yahoo .comامتحان کتبيبلهlmsg ordi_ z@ yahoo .com

_1114301مرکزفریمانمرکزمشهد1191 10:30g-1399.10.1808:30گردی زینت401942بامنبع110شیمي آلي 01 ordi_ z@ yahoo .comامتحان کتبيبلهlmsg ordi_ z@ yahoo .com

_1114098مرکزفریمانمرکزمشهد1192 13:00g-1399.10.1011:00گردی زینت401942بامنبع5شیمي آلي پیشرفته01 ordi_ z@ yahoo .comامتحان کتبيبلهlmsg ordi_ z@ yahoo .com

_1114020مرکزفریمانمرکزمشهد1193 10:30g-1399.10.1408:30گردی زینت401942بامنبع327شیمي آلي01 ordi_ z@ yahoo .comامتحان کتبيبلهlmsg ordi_ z@ yahoo .com

_1114046مرکزفریمانمرکزمشهد1194 10:30g-1399.10.1508:30گردی زینت401942بامنبع6شیمي فیزیك آلي01 ordi_ z@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرg ordi_ z@ yahoo .com

_1114223مرکزفریمانمرکزمشهد1195 gگردی زینت401942بدون منبع1شیمي هتروسیكلیك پیشرفته01 ordi_ z@ yahoo .comامتحان کتبيبلهlmsg ordi_ z@ yahoo .com

_1114101مرکزفریمانمرکزمشهد1196 gگردی زینت401942بدون منبع4موضوع خاص درشیمي آلي01 ordi_ z@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرg ordi_ z@ yahoo .com

_1112453مرکزفریمانمرکزمشهد1197 @hramshiniرامشیني حسن405415بدون منبع3(آموزش محور)اصول پژوهش و فناوری01 ibb .ut.ac .ir99/9/27امتحان واتساپخیرhramshini@ ibb .ut.ac .ir9151744936

_1112413مرکزفریمانمرکزمشهد1198 @10:30hramshini-1399.10.0908:30رامشیني حسن405415بامنبع10آنزیم شناسي01 ibb .ut.ac .irامتحان واتساپخیرhramshini@ ibb .ut.ac .ir9151744936

_1112150مرکزفریمانمرکزمشهد1199 @10:30hramshini-1399.10.0208:30رامشیني حسن405415بامنبع11بیوشیمي کروماتین01 ibb .ut.ac .ir99/9/22امتحان واتساپ در تاریخخیرhramshini@ ibb .ut.ac .ir9151744936

_1112480مرکزفریمانمرکزمشهد1200 @10:30hramshini-1399.10.0208:30رامشیني حسن405415بامنبع16بیوشیمي متابولیسم01 ibb .ut.ac .ir99/10/1امتحان واتساپ خیرhramshini@ ibb .ut.ac .ir9151744936

_1112041مرکزفریمانمرکزمشهد1201 @13:00hramshini-1399.10.0111:00رامشیني حسن405415بامنبع22بیوفیزیك01 ibb .ut.ac .ir99/9/19امتحان واتساپ در تاریخخیرhramshini@ ibb .ut.ac .ir9151744936

_1112528مرکزفریمانمرکزمشهد1202 @hramshiniرامشیني حسن405415بدون منبع54بیوفیزیك01 ibb .ut.ac .ir12 الي 13.30 در ساعت 99/9/25در تاریخ بله lms9151744936

_1112489مرکزفریمانمرکزمشهد1203 @10:30hramshini-1399.10.0808:30رامشیني حسن405415بامنبع32ژنتیك پایه01 ibb .ut.ac .ir12/5 الي 11 ساعت 99/9/30در تاریخ بلهlms  9151744936

_1112452مرکزفریمانمرکزمشهد1204 @hramshiniرامشیني حسن405415بدون منبع8سمینار01 ibb .ut.ac .irکار عمليخیرhramshini@ ibb .ut.ac .ir9151744936

_1112229مرکزفریمانمرکزمشهد1205 @hramshiniرامشیني حسن405415بدون منبع3(تحقیق وتتبع نظری)سمینار01 ibb .ut.ac .irکار عمليخیرhramshini@ ibb .ut.ac .ir9151744936

_1116308مرکزفریمانمرکزمشهد1206 10:30a-1399.10.1008:30مظهری سید علي405429بامنبع5بلور شناسي نوری01 li54894@ yahoo .com9125809923تلگرام.واتساپامتحانخیر

_1116308مرکزفریمانمرکزمشهد1207 10:30a-1399.10.1008:30مظهری سید علي405429بامنبع5بلور شناسي نوری01 li54894@ yahoo .com9125809923تلگرام.واتساپامتحانخیر

_1116280مرکزفریمانمرکزمشهد1208 13:00a-1399.10.0911:00مظهری سید علي405429بامنبع2زمین شیمي زیست محیطي01 li54894@ yahoo .com9125809923تلگرام.واتساپامتحانخیر

_1116312مرکزفریمانمرکزمشهد1209 10:30a-1399.10.1108:30مظهری سید علي405429بامنبع2سنگ های آذرین01 li54894@ yahoo .com9125809923تلگرام.واتساپامتحانخیر
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1116312مرکزفریمانمرکزمشهد1210 10:30a-1399.10.1108:30مظهری سید علي405429بامنبع2سنگ های آذرین01 li54894@ yahoo .com9125809923تلگرام.واتساپامتحانخیر

_1113386مرکزفریمانمرکزمشهد1211 9183861465واتساپlmsآزمون بله13:00-1399.10.0411:00رستم آبادی ابراهیم405664بامنبع17ریاضي فیزیك 01

_1113394مرکزفریمانمرکزمشهد1212 9183861465واتساپlmsآزمون بله13:00-1399.10.1811:00رستم آبادی ابراهیم405664بامنبع25ریاضي فیزیك 01

_1113095مرکزفریمانمرکزمشهد1213 9183861465واتساپlmsآزمون بله13:00-1399.10.0711:00رستم آبادی ابراهیم405664بامنبع225فیزیك 01

_1113084مرکزفریمانمرکزمشهد1214 9183861465واتساپlmsآزمون بله13:00-1399.10.1711:00رستم آبادی ابراهیم405664بامنبع25فیزیك پایه 01

_1113084مرکزفریمانمرکزمشهد1215 9183861465واتساپ  (موضوع را هماهنگ کنید)به صورت عملي در غیر این صورت تحقیق: در صورت تشكیل کالس فشردهخیر13:00-1399.10.1711:00رستم آبادی ابراهیم405664بامنبع25فیزیك پایه 01

_1112032مرکزفریمانمرکزمشهد1216 _mآخوندی مهدی406603بامنبع19آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهي 01 akhondi@ pnu .ac .irکار کالسي و امتحان پایان ترم بلهlmsm_ akhondi@ pnu .ac .ir9153083726

_1112040مرکزفریمانمرکزمشهد1217 _mآخوندی مهدی406603بامنبع28آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهي 01 akhondi@ pnu .ac .irکار کالسي و امتحان پایان ترم بلهlmsm_ akhondi@ pnu .ac .ir9153083726

_1116356مرکزفریمانمرکزمشهد1218 @13:00mmosavinia-1399.10.1711:00موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع4خاك شناسي01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116314مرکزفریمانمرکزمشهد1219 @13:00mmosavinia-1399.10.1411:00موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3ماکروفسیل- دیرینه شناسي 01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116314مرکزفریمانمرکزمشهد1220 @13:00mmosavinia-1399.10.1411:00موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3ماکروفسیل- دیرینه شناسي 01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116411مرکزفریمانمرکزمشهد1221 @15:30mmosavinia-1399.10.1713:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3دیرینه شناسي بي مهرگان01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116411مرکزفریمانمرکزمشهد1222 @15:30mmosavinia-1399.10.1713:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3دیرینه شناسي بي مهرگان01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116315مرکزفریمانمرکزمشهد1223 @15:30mmosavinia-1399.10.1513:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع2ریز دیرینه شناسي01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116315مرکزفریمانمرکزمشهد1224 @15:30mmosavinia-1399.10.1513:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع2ریز دیرینه شناسي01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116414مرکزفریمانمرکزمشهد1225 @13:00mmosavinia-1399.10.1411:00موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3ریز رخساره پیشرفته01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116414مرکزفریمانمرکزمشهد1226 @13:00mmosavinia-1399.10.1411:00موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3ریز رخساره پیشرفته01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116410مرکزفریمانمرکزمشهد1227 @15:30mmosavinia-1399.10.1613:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3ریز فسیل روزن دار01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116410مرکزفریمانمرکزمشهد1228 @15:30mmosavinia-1399.10.1613:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3ریز فسیل روزن دار01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116413مرکزفریمانمرکزمشهد1229 @15:30mmosavinia-1399.10.0613:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3ریز فسیل غیر روزن دار01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116413مرکزفریمانمرکزمشهد1230 @15:30mmosavinia-1399.10.0613:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3ریز فسیل غیر روزن دار01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116374مرکزفریمانمرکزمشهد1231 @mmosaviniaموسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع1زمین شناسي صحرایي02 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116327مرکزفریمانمرکزمشهد1232 @15:30mmosavinia-1399.10.2113:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع5زمین شناسي نفت01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116412مرکزفریمانمرکزمشهد1233 @15:30mmosavinia-1399.10.0413:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع3زیست چینه نگاری01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116311مرکزفریمانمرکزمشهد1234 @15:30mmosavinia-1399.10.0413:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع2سنگ های رسوبي01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1116311مرکزفریمانمرکزمشهد1235 @15:30mmosavinia-1399.10.0413:30موسوی نیا عبدالمجید407485بامنبع2سنگ های رسوبي01 gmail.comایمیلکارتحقیقيخیرmmosavinia@gmail.com

_1113393مرکزفریمانمرکزمشهد1236 13:00ra-1399.10.0211:00پیله ورشهری راحله409153بامنبع27الكترومغناطیس 01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113395مرکزفریمانمرکزمشهد1237 10:30ra-1399.10.1608:30پیله ورشهری راحله409153بامنبع25ترمودینامیك و مكانیك آماری 01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113228مرکزفریمانمرکزمشهد1238 10:30ra-1399.10.0208:30پیله ورشهری راحله409153بامنبع36ریاضي فیزیك 01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113083مرکزفریمانمرکزمشهد1239 13:00ra-1399.10.0911:00پیله ورشهری راحله409153بامنبع119فیزیك پایه 01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113083مرکزفریمانمرکزمشهد1240 13:00ra-1399.10.0911:00پیله ورشهری راحله409153بامنبع119فیزیك پایه 01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113101مرکزفریمانمرکزمشهد1241 15:30ra-1399.10.2113:30پیله ورشهری راحله409153بامنبع161فیزیك پایه 01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113399مرکزفریمانمرکزمشهد1242 13:00ra-1399.10.2211:00پیله ورشهری راحله409153بامنبع13فیزیك حالت جامد01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113258مرکزفریمانمرکزمشهد1243 15:30ra-1399.10.2113:30پیله ورشهری راحله409153بامنبع166فیزیك عمومي 02 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113259مرکزفریمانمرکزمشهد1244 13:00ra-1399.10.0711:00پیله ورشهری راحله409153بامنبع214فیزیك عمومي 01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113034مرکزفریمانمرکزمشهد1245 13:00ra-1399.10.0311:00پیله ورشهری راحله409153بامنبع1فیزیك نجومي مقدماتي01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113274مرکزفریمانمرکزمشهد1246 13:00ra-1399.10.0911:00پیله ورشهری راحله409153بامنبع10مقدمه ای فیزیك پزشكي01 _ pilevar@ yahoo .comآزمونبلهLMSra _ pile va r@ yahoo .c om

_1113344مرکزفریمانمرکزمشهد1247 f.fadaeفدایي فرشته411177بامنبع217آزمایشگاه فیزیك عمومي 01 i@ gmail.comواتساپ-تلگرامآزمون تشریحيخیرfe rfadae i

_1113035مرکزفریمانمرکزمشهد1248 13:00f.fadae-1399.10.0711:00فدایي فرشته411177بامنبع22فیزیك جدید01 i@ gmail.comواتساپ-تلگرامآزمون تشریحيخیرfe rfadae i

_1113342مرکزفریمانمرکزمشهد1249 10:30f.fadae-1399.10.0608:30فدایي فرشته411177بامنبع217فیزیك عمومي 03 i@ gmail.comواتساپ-تلگرامآزمون تشریحيخیرfe rfadae i

_1114024مرکزفریمانمرکزمشهد1250 azنژادعلي عزیزاهلل411800بامنبع29آزمایشگاه شیمي تجزیه 01 iz _ nezhada li@ pnu .ac .irپاسخ در کالس و احتماال آزمون عمليبلهlmsa z iz _ ne zhada li@ pnu .a c .ir

_1114230مرکزفریمانمرکزمشهد1251 azنژادعلي عزیزاهلل411800بدون منبع7تحلیل آماری نتایج01 iz _ nezhada li@ pnu .ac .irپاسخ در کالس و آزمونبلهlmsa z iz _ ne zhada li@ pnu .a c .ir

_1114235مرکزفریمانمرکزمشهد1252 azنژادعلي عزیزاهلل411800بدون منبع11سمینار02 iz _ nezhada li@ pnu .ac .irایمیلتحقیقخیرa z iz _ ne zhada li@ pnu .a c .ir

_1114100مرکزفریمانمرکزمشهد1253 10:30az-1399.10.1608:30نژادعلي عزیزاهلل411800بامنبع4شیمي تجزیه پیشرفته01 iz _ nezhada li@ pnu .ac .irآزمون پایان ترمبلهlmsa z iz _ ne zhada li@ pnu .a c .ir

_1114124مرکزفریمانمرکزمشهد1254 azنژادعلي عزیزاهلل411800بدون منبع1موضوع خاص درشیمي تجزیه01 iz _ nezhada li@ pnu .ac .irایمیلتحقیقخیرa z iz _ ne zhada li@ pnu .a c .ir

_1113425مرکزفریمانمرکزمشهد1255 _mبنام محمدرضا411985بدون منبع1سمینار و روش تحقیق03 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپتحقیقخیر

_1113278مرکزفریمانمرکزمشهد1256 _mبنام محمدرضا411985بدون منبع1(تحقیق وتتبع نظری)سمینار01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپتحقیقخیر

_1113109مرکزفریمانمرکزمشهد1257 _10:30m-1399.10.0708:30بنام محمدرضا411985بامنبع10فیزیك01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپامتحانخیر

_1113094مرکزفریمانمرکزمشهد1258 _15:30m-1399.10.2113:30بنام محمدرضا411985بامنبع130فیزیك 03 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپامتحانخیر

_1113025مرکزفریمانمرکزمشهد1259 _15:30m-1399.10.1713:30بنام محمدرضا411985بامنبع11فیزیك حالت جامد01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپامتحانخیر

_1113162مرکزفریمانمرکزمشهد1260 _15:30m-1399.10.0713:30بنام محمدرضا411985بامنبع12فیزیك حالت جامدپیشرفته 01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپتحقیقخیر

_1113163مرکزفریمانمرکزمشهد1261 _13:00m-1399.10.1611:00بنام محمدرضا411985بامنبع21فیزیك حالت جامدپیشرفته 01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپتحقیقخیر

_1113256مرکزفریمانمرکزمشهد1262 _10:30m-1399.10.0908:30بنام محمدرضا411985بامنبع28فیزیك عمومي01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپامتحانخیر

_1113341مرکزفریمانمرکزمشهد1263 _10:30m-1399.10.0408:30بنام محمدرضا411985بامنبع114فیزیك عمومي 01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپامتحانخیر

_1113409مرکزفریمانمرکزمشهد1264 _10:30m-1399.10.0908:30بنام محمدرضا411985بامنبع123فیزیك عمومي 01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپامتحانخیر

_1113279مرکزفریمانمرکزمشهد1265 _mبنام محمدرضا411985بدون منبع1(آموزش محور)مباحث روز در فیزیك01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپتحقیقخیر

_1113385مرکزفریمانمرکزمشهد1266 _10:30m-1399.10.0708:30بنام محمدرضا411985بامنبع18مكانیك تحلیلي 01 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپامتحانخیر

_1113424مرکزفریمانمرکزمشهد1267 _mبنام محمدرضا411985بدون منبع12موضوعات ویژه 03 benam@ pnu .ac .ir9155069402واتساپتحقیقخیر

_1116012مرکزفریمانمرکزمشهد1268 10:30s-1399.10.0308:30سردارشیباني محمدرضا412774بامنبع1زبان تخصصي زمین شناسي01 ardarsheybani@ yahoo .comامتحان تستي بلهLMSsardarsheybani@yahoo .com

_1116318مرکزفریمانمرکزمشهد1269 10:30s-1399.10.0308:30سردارشیباني محمدرضا412774بامنبع4زمین ساخت01 ardarsheybani@ yahoo .comامتحان تشریحي بلهLmssardarsheybani@yahoo .com

_1116306مرکزفریمانمرکزمشهد1270 10:30s-1399.10.1108:30سردارشیباني محمدرضا412774بامنبع25زمین شناسي فیزیكي01 ardarsheybani@ yahoo .comامتحان تشریحي بلهLmssardarsheybani@yahoo .com

_1116306مرکزفریمانمرکزمشهد1271 10:30s-1399.10.1108:30سردارشیباني محمدرضا412774بامنبع25زمین شناسي فیزیكي01 ardarsheybani@ yahoo .comامتحان تشریحي بلهLmssardarsheybani@yahoo .com

_1116321مرکزفریمانمرکزمشهد1272 13:00s-1399.10.0211:00سردارشیباني محمدرضا412774بامنبع6زمین فیزیك01 ardarsheybani@ yahoo .comامتحان تشریحي بلهLmssardarsheybani@yahoo .com

_1116331مرکزفریمانمرکزمشهد1273 10:30s-1399.10.0308:30سردارشیباني محمدرضا412774بامنبع1متون علمي زمین شناسي01 ardarsheybani@ yahoo .comامتحان تستي بلهLmssardarsheybani@yahoo .com

_1115117مرکزفریمانمرکزفریمان1274 @mfjavanفضائلی جوان مهسا412920بامنبع1آزمایشگاه پایگاه داده ها01 gmail.com9155235846تلگرامکار تحقیقيخیر

_1115081مرکزفریمانمرکزفریمان1275 @mfjavanفضائلی جوان مهسا412920بامنبع2آزمایشگاه مدارهای منطقي01 gmail.com9155235846تلگرامکار تحقیقيخیر

_1314068مرکزفریمانمرکزفریمان1276 @mfjavanفضائلی جوان مهسا412920بدون منبع1پروژه01 gmail.com9155235846تلگرامکار تحقیقيخیر

_1314069مرکزفریمانمرکزفریمان1277 @mfjavanفضائلی جوان مهسا412920بدون منبع1کارآموزی مهندسي01 gmail.com9155235846تلگرامکار تحقیقيخیر

_1315293مرکزفریمانمرکزفریمان1278 @mfjavanفضائلی جوان مهسا412920بدون منبع21کارگاه ماشین افزار 01 gmail.com9155235846تلگرامکار تحقیقيخیر

_1115139مرکزفریمانمرکزمشهد1279 @10:30mfjavan-1399.10.1508:30فضائلي جوان مهسا412920بامنبع62مدارهای منطقي01 gmail.comامتحان تشزیحيبلهlmsmfjavan@ gmail.com

_1116283مرکزفریمانمرکزمشهد1280 15:30a-1399.10.1813:30مظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع2خطر های زمین شناختي01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116326مرکزفریمانمرکزمشهد1281 15:30a-1399.10.0813:30مظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع2زمین شناسي اقتصادی01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116326مرکزفریمانمرکزمشهد1282 15:30a-1399.10.0813:30مظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع2زمین شناسي اقتصادی01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116287مرکزفریمانمرکزمشهد1283 10:30a-1399.10.1008:30مظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع1زمین شناسي پزشكي01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116332مرکزفریمانمرکزمشهد1284 10:30a-1399.10.1608:30مظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع5زمین شناسي زیست محیطي01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116285مرکزفریمانمرکزمشهد1285 aمظلومي بجستاني علي رضا413108بدون منبع2زمین شناسي زیست محیطي در پروژه های مهندسي01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116374مرکزفریمانمرکزمشهد1286 aمظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع2زمین شناسي صحرایي01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116373مرکزفریمانمرکزمشهد1287 aمظلومي بجستاني علي رضا413108بدون منبع2(آموزش محور)(تحقیق وتتبع نظری)سمینار 01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116333مرکزفریمانمرکزمشهد1288 15:30a-1399.10.1013:30مظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع1سنجش از دور01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116320مرکزفریمانمرکزمشهد1289 10:30a-1399.10.1408:30مظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع1مباني زمین شیمي01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116284مرکزفریمانمرکزمشهد1290 10:30a-1399.10.0708:30مظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع2مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116279مرکزفریمانمرکزمشهد1291 10:30a-1399.10.0808:30مظلومي بجستاني علي رضا413108بامنبع1منابع معدني ومحیط زیست01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1116286مرکزفریمانمرکزمشهد1292 aمظلومي بجستاني علي رضا413108بدون منبع1موضوعات خاص در زمین شناسي زیست محیطي01 lr.mazloumi@ gmail.comایمیلتحقیقخیرalr.mazloumi@gmail.com

_1114406مرکزفریمانمرکزمشهد1293 10:30a-1399.10.0208:30امیدوار بي بي امینه414826بامنبع26ایمني در آزمایشگاه01 .a ftab53@ gmail.comازمون تستيبلهlmsa .a ftab53@ gmail.com

_1113048مرکزفریمانمرکزمشهد1294 13:00s-1399.10.0411:00مونسی مريم415134بامنبع11فیزیك رآکتور01 ena tor.maryam2011@ yahoo .com9302421458تلگرام و واتساپ و پیامكکار تحقیقيخیر

_1113403مرکزفریمانمرکزمشهد1295 15:30s-1399.10.1413:30مونسی مريم415134بامنبع11فیزیك هسته ای 01 ena tor.maryam2011@ yahoo .com9302421458تلگرام و واتساپ و پیامكکار تحقیقيخیر

_1113028مرکزفریمانمرکزمشهد1296 15:30s-1399.10.1313:30مونسی مريم415134بامنبع12فیزیك هسته ای 01 ena tor.maryam2011@ yahoo .com9302421458تلگرام و واتساپ و پیامكکار تحقیقيخیر

_1112047مرکزفریمانمرکزمشهد1297 sفاني یزدی سیده فاطمه415141بامنبع11آزمایشگاه جنین شناسي01 ffy63@ yahoo .com9353697248واتساپ و تلگرامکارتحقیقيخیر

_1112494مرکزفریمانمرکزمشهد1298 sفاني یزدی سیده فاطمه415141بدون منبع1زیست شناسي تكویني گیاهي01 ffy63@ yahoo .com9353697248واتساپ و تلگرامکارتحقیقيخیر

_1112501مرکزفریمانمرکزمشهد1299 sفاني یزدی سیده فاطمه415141بدون منبع1مباني زیست شناسي تكویني01 ffy63@ yahoo .com9353697248واتساپ و تلگرامکارتحقیقيخیر

_1112050مرکزفریمانمرکزمشهد1300 _aminفاني یزدی سیدامین415143بامنبع2اکولوژی عملي01 fni@ yahoo .com9369336123واتساپ و تلگرامکارتحقیقيخیر

_1112469مرکزفریمانمرکزمشهد1301 _13:00amin-1399.10.0111:00فاني یزدی سیدامین415143بامنبع1ایمني در آزمایشگاه01 fni@ yahoo .com9369336123واتساپ و تلگرامکارتحقیقيخیر

_1113411مرکزفریمانمرکزمشهد1302 _15:30m-1399.10.0813:30كوهستانی محسن416778بامنبع15الكترودینامیك پیشرفته 01 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113088مرکزفریمانمرکزفریمان1303 _mكوهستانی محسن416778بامنبع21آزمایشگاه فیزیك پایه 01 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپکار تحقیقيخیر

_1113343مرکزفریمانمرکزفریمان1304 _mكوهستانی محسن416778بامنبع12آزمایشگاه فیزیك عمومي 01 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113094مرکزفریمانمرکزمشهد1305 _15:30m-1399.10.2113:30كوهستانی محسن416778بامنبع154فیزیك 02 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113095مرکزفریمانمرکزمشهد1306 _13:00m-1399.10.0711:00كوهستانی محسن416778بامنبع225فیزیك 03 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113111مرکزفریمانمرکزمشهد1307 _15:30m-1399.10.0313:30كوهستانی محسن416778بامنبع22فیزیك عمومي01 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113111مرکزفریمانمرکزمشهد1308 _15:30m-1399.10.0313:30كوهستانی محسن416778بامنبع22فیزیك عمومي01 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113341مرکزفریمانمرکزمشهد1309 _10:30m-1399.10.0408:30كوهستانی محسن416778بامنبع117فیزیك عمومي 02 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113258مرکزفریمانمرکزمشهد1310 _15:30m-1399.10.2113:30كوهستانی محسن416778بامنبع169فیزیك عمومي 01 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113259مرکزفریمانمرکزمشهد1311 _13:00m-1399.10.0711:00كوهستانی محسن416778بامنبع217فیزیك عمومي 02 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113342مرکزفریمانمرکزمشهد1312 _10:30m-1399.10.0608:30كوهستانی محسن416778بامنبع223فیزیك عمومي 02 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113396مرکزفریمانمرکزمشهد1313 _15:30m-1399.10.1513:30كوهستانی محسن416778بامنبع15مكانیك کوانتومي 01 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپآزمونخیر

_1113424مرکزفریمانمرکزفریمان1314 _mكوهستانی محسن416778بدون منبع12موضوعات ویژه 01 kouhes tani@ pnu .ac .ir9151889987واتساپکار تحقیقيخیر

_1116438مرکزفریمانمرکزمشهد1315 _13:00j-1399.10.1311:00رضائي فر جواد417398بامنبع21نقشه برداری 01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir9155251757واتساپکارتحقیقيخیر

_1116438مرکزفریمانمرکزمشهد1316 _13:00j-1399.10.1311:00رضائي فر جواد417398بامنبع21نقشه برداری 01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir9155251757واتساپکارتحقیقي خیر

_1115116مرکزفریمانمرکزمشهد1317 razتوکلي راضیه417803بامنبع11آزمایشگاه سیستم عامل02 ieh_ tavako li@ yahoo .comایمیلنصب نرم افزار و ارسال گزارشخیرrazieh_ tavakoli@yahoo .com

_1115116مرکزفریمانمرکزمشهد1318 razتوکلي راضیه417803بامنبع15آزمایشگاه سیستم عامل01 ieh_ tavako li@ yahoo .comایمیلنصب نرم افزار و ارسال گزارشخیرrazieh_ tavakoli@yahoo .com

_1115086مرکزفریمانمرکزمشهد1319 razتوکلي راضیه417803بامنبع15آزمایشگاه معماری کامپیوتر01 ieh_ tavako li@ yahoo .comایمیلنصب نرم افزار و ارسال گزارشخیرrazieh_ tavakoli@yahoo .com

_1115204مرکزفریمانمرکزمشهد1320 10:30mehdi.nas-1399.10.1408:30نصرآبادی مهدی425243بامنبع69سیگنالهاوسیستمها01 rabadi@ gmail.comتلگرام ایمیلآزمونبلهpnulms آیدی تلگرام 

_1115064مرکزفریمانمرکزمشهد1321 oمحمدی پور امیدرضا431234بامنبع21کارگاه عمومي02 .r.mohammadipoor@ gmail.comبا مرکز مشهد هماهنگي شود

_1115064مرکزفریمانمرکزمشهد1322 oمحمدی پور امیدرضا431234بامنبع25کارگاه عمومي01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبا مرکز مشهد هماهنگي شود

_1112157مرکزفریمانمرکزمشهد1323 15:30va-1399.10.2013:30وفا تكتم سادات431618بامنبع7جانورشناسي عمومي01 fa _ toktam@ yahoo .comامتحان واتساپخیرva fa _ toktam@ yahoo .com9155213325

_1112155مرکزفریمانمرکزمشهد1324 10:30va-1399.10.0808:30وفا تكتم سادات431618بامنبع15ژنتیك01 fa _ toktam@ yahoo .comامتحان واتساپخیرva fa _ toktam@ yahoo .com9155213325

_1114028مرکزفریمانمرکزمشهد1325 _15:30noor-1399.10.0313:30فیضي نوراهلل432075بامنبع14زبان تخصصي شیمي01 fiz2003@ yahoo .comپیامنآزمون پایان ترمبلهnoor_ fiz2003@ yahoo .c om

_1114025مرکزفریمانمرکزمشهد1326 _10:30noor-1399.10.0708:30فیضي نوراهلل432075بامنبع133شیمي معدني 01 fiz2003@ yahoo .comپیام منآزمون پایان ترمبلهnoor_ fiz2003@ yahoo .c om

_1114407مرکزفریمانمرکزمشهد1327 _15:30zo-1399.10.1613:30رضائي فر زهره432147بامنبع3شیمي عمومي01 rezae ifa r@ yahoo .comامتحان تستيبلهlmszo_ re za e ifa r@ yahoo .c om

_1114407مرکزفریمانمرکزمشهد1328 _15:30zo-1399.10.1613:30رضائي فر زهره432147بامنبع3شیمي عمومي01 rezae ifa r@ yahoo .comامتحان تستيبلهlmszo_ re za e ifa r@ yahoo .c om

_1115084مرکزفریمانمرکزمشهد1329 15:30hamedsabbag-1399.10.2213:30صباغ گل حامد440179بامنبع6طراحي وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی01 h@ gmail.comآزمونبلهlmssabbagh.std@gmail.com

_1411236مرکزفریمانمرکزفریمان1330 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آز طراحي ساختمانها و تاسیسات دام و طیور01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1411075مرکزفریمانمرکزفریمان1331 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آزمایشگاه بهداشت وبیماریهای دام وطیور01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1411078مرکزفریمانمرکزفریمان1332 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1(ماهي ومیگو)آزمایشگاه پرورش آبزیان 01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1411081مرکزفریمانمرکزفریمان1333 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آزمایشگاه پرورش زنبورعسل01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1411073مرکزفریمانمرکزفریمان1334 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آزمایشگاه خوراك هاوجیره نویسي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1411070مرکزفریمانمرکزفریمان1335 _mozhdehعمادی مژده445928بامنبع1آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1112033مرکزفریمانمرکزمشهد1336 _15:30mozhdeh-1399.10.1813:30عمادی مژده445928بامنبع25فیزیولوژی جانوری 01 emadi@ yahoo .comتحقیقخیرmozhdeh_ emadi@ yahoo .c ommozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1121030مرکزفریمانمرکزفریمان1337 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1کارآموزی01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1411071مرکزفریمانمرکزفریمان1338 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1کارآموزی01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1413041مرکزفریمانمرکزفریمان1339 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع3(2)مهارت آموزی 01 emadi@ yahoo .comایمیلتحیقیقخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1112527مرکزفریمانمرکزمشهد1340 sجاللي صدیقه449142بدون منبع9بافت شناسي جانوری01 _ ja la li_ 87@ yahoo .comبلهlmss _ ja la li_ 87@ yahoo .coms _ ja la li_ 87@ ya hoo .com

_1112042مرکزفریمانمرکزمشهد1341 13:00s-1399.10.1111:00جاللي صدیقه449142بامنبع23جانورشناسي 01 _ ja la li_ 87@ yahoo .comتلفني امتحان میگیرمخیرs _ ja la li_ 87@ yahoo .com9155870569

_1112046مرکزفریمانمرکزمشهد1342 13:00s-1399.10.0411:00جاللي صدیقه449142بامنبع18جنین شناسي01 _ ja la li_ 87@ yahoo .comبلهlmss _ ja la li_ 87@ yahoo .com9155870569

_1112044مرکزفریمانمرکزمشهد1343 10:30s-1399.10.1308:30جاللي صدیقه449142بامنبع1زیست شناسي انگلها01 _ ja la li_ 87@ yahoo .comتلفني امتحان میگیرمخیرs _ ja la li_ 87@ yahoo .com9155870569

_1112023مرکزفریمانمرکزمشهد1344 13:00s-1399.10.1711:00جاللي صدیقه449142بامنبع18فیزیولوژی جانوری 01 _ ja la li_ 87@ yahoo .comبلهlmss _ ja la li_ 87@ yahoo .com9155870569

_1112038مرکزفریمانمرکزمشهد1345 15:30s-1399.10.1513:30جاللي صدیقه449142بامنبع315فیزیولوژی جانوری 01 _ ja la li_ 87@ yahoo .comبلهlmss _ ja la li_ 87@ yahoo .com9155870569

_1112460مرکزفریمانمرکزمشهد1346 10:30s-1399.10.1508:30جاللي صدیقه449142بامنبع30مباني جانورشناسي01 _ ja la li_ 87@ yahoo .comبلهlmss _ ja la li_ 87@ yahoo .com9155870569

_1115144مرکزفریمانمرکزمشهد1347 15:30shervinfarz-1399.10.1313:30فرزین شروین453831بامنبع7اقتصادمهندسي01 in@ gmail.comبلهlmsshervinfarz in@ gmail.com9155189902

_1115154مرکزفریمانمرکزمشهد1348 10:30shervinfarz-1399.10.0108:30فرزین شروین453831بامنبع2سیستم های چندرسانه ای01 in@ gmail.comبلهlmsshervinfarz in@ gmail.com9155189902

_1115174مرکزفریمانمرکزمشهد1349 10:30shervinfarz-1399.10.0608:30فرزین شروین453831بامنبع2شبیه سازی کامپیوتری01 in@ gmail.comبلهlmsshervinfarz in@ gmail.com9155189902

_1115270مرکزفریمانمرکزمشهد1350 13:00shervinfarz-1399.10.0811:00فرزین شروین453831بامنبع5کاربرد کامپیوتر در مدیریت04 in@ gmail.comبلهlmsshervinfarz in@ gmail.com9155189902

_1115245مرکزفریمانمرکزمشهد1351 13:00shervinfarz-1399.10.1011:00فرزین شروین453831بامنبع1مباني فناوری اطالعات01 in@ gmail.comبلهlmsshervinfarz in@ gmail.com9155189902

_1119007مرکزفریمانمرکزمشهد1352 15:30shervinfarz-1399.10.2213:30فرزین شروین453831بامنبع1متدولوژی ساخت سیستم های اطالعاتي01 in@ gmail.comبلهlmsshervinfarz in@ gmail.com9155189902

_1114208مرکزفریمانمرکزمشهد1353 faراوری فاطمه454873بدون منبع23ترمودینامیك آماری 01 temeravari@ yahoo .comآزمون تستي بلهlmsfatemeravari@yahoo .com

_1114322مرکزفریمانمرکزمشهد1354 10:30fa-1399.10.0308:30راوری فاطمه454873بامنبع17شیمي سطح و حالت جامد01 temeravari@ yahoo .comآزمون تستي بلهlmsfatemeravari@yahoo .com

_1114010مرکزفریمانمرکزمشهد1355 13:00fa-1399.10.1611:00راوری فاطمه454873بامنبع218شیمي عمومي 01 temeravari@ yahoo .comآزمون تستي بلهlmsfatemeravari@yahoo .com

_1114021مرکزفریمانمرکزمشهد1356 15:30fa-1399.10.0613:30راوری فاطمه454873بامنبع231شیمي فیزیك 01 temeravari@ yahoo .comآزمون تستي بلهlmsfatemeravari@yahoo .com

_1114341مرکزفریمانمرکزمشهد1357 faراوری فاطمه454873بدون منبع24شیمي مواد بهداشتي و آرایشي01 temeravari@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرfatemeravari@yahoo .com

_1114358مرکزفریمانمرکزمشهد1358 faراوری فاطمه454873بدون منبع8کارآموزی01 temeravari@ yahoo .comایمیلتحقیقخیرfatemeravari@yahoo .com

_1114278مرکزفریمانمرکزمشهد1359 faراوری فاطمه454873بدون منبع6کارآموزی تابستاني گزارش نویسي وسمینار01 temeravari@ yahoo .comآزمون تستي بلهlmsfatemeravari@yahoo .com

_1114294مرکزفریمانمرکزمشهد1360 10:30fa-1399.10.2108:30راوری فاطمه454873بامنبع28نانو شیمي01 temeravari@ yahoo .comآزمون تستيبلهlmsfatemeravari@yahoo .com

_1113375مرکزفریمانمرکزمشهد1361 zohreفیروزی زهره459584بدون منبع3انرژی های نو01 .firoozy@ yahoo .com9159113967واتساپکار تحقیقيخیر

_1113090مرکزفریمانمرکزمشهد1362 13:00zohre-1399.10.0711:00فیروزی زهره459584بامنبع21فیزیك 01 .firoozy@ yahoo .com9159113967واتساپکار تحقیقيخیر

_1115091مرکزفریمانمرکزمشهد1363 aپورحسین علي463456بدون منبع12آزمایشگاه ریزپردازنده 01 .poorhos s e in@ gmail.comواتساپکار تحقیقيخیرa .poorhos s e in@ gma il.c om

_1115077مرکزفریمانمرکزمشهد1364 aپورحسین علي463456بامنبع9آزمایشگاه مدارهای الكترونیكي01 .poorhos s e in@ gmail.comواتساپکار تحقیقيخیرa .poorhos s e in@ gma il.c om

_1112492مرکزفریمانمرکزمشهد1365 raرهباریان راهله463795بدون منبع1بوم شناسي گیاهي01 _ rahbarian@ yahoo .comامتحان تشریحي در واتساپخیرra _ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112415مرکزفریمانمرکزمشهد1366 13:00ra-1399.10.0211:00رهباریان راهله463795بامنبع9بیوشیمي کربوهیدرات و لیپید01 _ rahbarian@ yahoo .comامتحان تشریحي در واتساپخیرra _ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112057مرکزفریمانمرکزمشهد1367 raرهباریان راهله463795بدون منبع2پایان نامه02 _ rahbarian@ yahoo .comعمليخیرra _ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112414مرکزفریمانمرکزمشهد1368 10:30ra-1399.10.1008:30رهباریان راهله463795بامنبع12تنظیم متابولیسم01 _ rahbarian@ yahoo .comامتحان تشریحي در واتساپخیرra _ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112524مرکزفریمانمرکزمشهد1369 raرهباریان راهله463795بدون منبع115زیست شناسي سلولي و مولكولي 01 _ rahbarian@ yahoo .comبلهlmsra_ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112526مرکزفریمانمرکزمشهد1370 raرهباریان راهله463795بدون منبع240زیست شناسي سلولي و مولكولي 01 _ rahbarian@ yahoo .comبلهlmsra_ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112455مرکزفریمانمرکزمشهد1371 15:30ra-1399.10.2213:30رهباریان راهله463795بامنبع15زیست شناسي مولكولي پیشرفته01 _ rahbarian@ yahoo .comامتحان تشریحي در واتساپخیرra _ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112036مرکزفریمانمرکزمشهد1372 10:30ra-1399.10.0808:30رهباریان راهله463795بامنبع15ژنتیك01 _ rahbarian@ yahoo .comامتحان تشریحي در واتساپخیرra _ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112498مرکزفریمانمرکزمشهد1373 raرهباریان راهله463795بدون منبع1کشت بافت و سلول گیاهي01 _ rahbarian@ yahoo .comامتحان تشریحي در واتساپخیرra _ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112498مرکزفریمانمرکزمشهد1374 raرهباریان راهله463795بدون منبع1کشت بافت و سلول گیاهي01 _ rahbarian@ yahoo .comامتحان تشریحي در واتساپخیرra _ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112462مرکزفریمانمرکزمشهد1375 10:30ra-1399.10.1108:30رهباریان راهله463795بامنبع27مباني بوم شناسي01 _ rahbarian@ yahoo .comبلهlmsra_ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1112522مرکزفریمانمرکزمشهد1376 10:30ra-1399.10.2008:30رهباریان راهله463795بامنبع26مباني فیزیولوژی گیاهي01 _ rahbarian@ yahoo .comبلهlmsra_ rahbarian@ yahoo .com9153518157

_1115087مرکزفریمانمرکزمشهد1377 13:00ag-1399.10.1511:00اقوامي سید علیرضا465489بامنبع15ریزپردازنده 01 hs eda li@ gmail.comایمیلآزمون تشریحيخیرag hs eda li@ gmail.com

_1115170مرکزفریمانمرکزمشهد1378 _10:30amirfakhryan-1399.10.0208:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع2اصول طراحي نرم افزار01 e@ yahoo .comکار تحقیقيخیرamirfakhryan_ e@yahoo .com9159092057

_1115288مرکزفریمانمرکزمشهد1379 _10:30amirfakhryan-1399.10.1808:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع2برنامه نویسي پیشرفته01 e@ yahoo .comکار تحقیقيخیرamirfakhryan_ e@yahoo .com9159092057

_1115079مرکزفریمانمرکزمشهد1380 _10:30amirfakhryan-1399.10.0608:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع2ذخیره وبازیابي اطالعات01 e@ yahoo .comکار تحقیقيخیرamirfakhryan_ e@yahoo .com9159092057

_1115155مرکزفریمانمرکزمشهد1381 _10:30amirfakhryan-1399.10.2008:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع1گرافیك کامپیوتری01 e@ yahoo .comکار تحقیقيخیرamirfakhryan_ e@yahoo .com9159092057

_1115015مرکزفریمانمرکزمشهد1382 _15:30amirfakhryan-1399.10.1113:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع2مباني کامپیوتروبرنامه سازی01 e@ yahoo .comکار تحقیقيخیرamirfakhryan_ e@yahoo .com9159092057

_1115185مرکزفریمانمرکزمشهد1383 _15:30amirfakhryan-1399.10.1713:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع4مهندسي اینترنت وشبكه01 e@ yahoo .comکار تحقیقيخیرamirfakhryan_ e@yahoo .com9159092057

_1114295مرکزفریمانمرکزمشهد1384 10:30msc-1399.10.0108:30میرزائي یحیي477406بامنبع28شیمي عمومي01 .mirzaee@ gmail.com9153240095واتساپکار تحقیقي وآزمونخیر

_1115071مرکزفریمانمرکزمشهد1385 fahimehرزمي فهیمه487080بامنبع113آزمایشگاه مدارهای الكتریكي 01 .razmi@ gmail.com9151052721ضبط ویدئو از طریق تلگرام کار تحقیقيخیر

_1115018مرکزفریمانمرکزمشهد1386 10:30fa-1399.10.1108:30پورحسین فاطمه492980بامنبع5مباني کامپیوتروبرنامه نویسي01 teme_ poorhos e in@ yahoo .comامتحانبلهlmslms

_1114204مرکزفریمانمرکزمشهد1387 15:30h-1399.10.1613:30میرزائي حمیدرضا513896بامنبع9بیوشیمي عمومي01 .mirzae i9@ gmail.com9151111622واتساپفعالیت خالصه کردن بخشهائي از کتابخیر

_1115202مرکزفریمانمرکزمشهد1388 13:00s-1399.10.0711:00موحدی فر سجاد528886بامنبع9الكترونیك دیجیتال01 a jjadmovahedifa r@ yahoo .com9364983515واتساپامتحانخیر

_1115070مرکزفریمانمرکزمشهد1389 @15:30m59shirzade-1399.10.1313:30شیرزاده ملیحه530490بامنبع6مدارهای الكترونیكي01 gmail.comامتحانبلهlmsm59shirzade@gmail.com

_1116295مرکزفریمانمرکزمشهد1390 9125809923تلگرام.واتساپامتحانخیر15:30-1399.10.1013:30مظهری سید علي991116بامنبع1آمایش سرزمین01

_1116289مرکزفریمانمرکزمشهد1391 9125809923تلگرام.واتساپامتحانخیر10:30-1399.10.1508:30مظهری سید علي991116بامنبع1زمین شناسي شهری01

_1217404مرکزفریمانمرکزفریمان1392 9153217862ایمیلتحقیقخیرصباغ حسن زاده طلعت991217بدون منبع1تمرین راهنمایي و مشاوره گروهي01

_1217413مرکزفریمانمرکزفریمان1393 9153217862ایمیلتحقیقخیرصباغ حسن زاده طلعت991217بدون منبع5تمرین عملي مشاوره شغلي01

_1216836مرکزقوچانمرکزمشهد1394 13:00s-1399.10.1611:00صابری فر رستم379010بامنبع9ارزیابي سیاست های مسكن و بازآفریني شهری02 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216836مرکزقوچانمرکزمشهد1395 13:00s-1399.10.1611:00صابری فر رستم379010بامنبع9ارزیابي سیاست های مسكن و بازآفریني شهری03 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216836مرکزقوچانمرکزمشهد1396 13:00s-1399.10.1611:00صابری فر رستم379010بامنبع14ارزیابي سیاست های مسكن و بازآفریني شهری01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216834مرکزقوچانمرکزمشهد1397 15:30s-1399.10.1713:30صابری فر رستم379010بامنبع9اقتصاد زمین و مسكن شهری01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1222220مرکزقوچانمرکزمشهد1398 13:00s-1399.10.1311:00صابری فر رستم379010بامنبع5برنامه ریزی مسكن01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1222220مرکزقوچانمرکزمشهد1399 13:00s-1399.10.1311:00صابری فر رستم379010بامنبع5برنامه ریزی مسكن01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216448مرکزقوچانمرکزمشهد1400 15:30s-1399.10.0913:30صابری فر رستم379010بامنبع6تكنیكهای برنامه ریزی شهری01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216448مرکزقوچانمرکزمشهد1401 15:30s-1399.10.0913:30صابری فر رستم379010بامنبع6تكنیكهای برنامه ریزی شهری01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216447مرکزقوچانمرکزمشهد1402 10:30s-1399.10.1608:30صابری فر رستم379010بامنبع7توسعه پایدار شهری01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1227082مرکزقوچانمرکزمشهد1403 15:30s-1399.10.1013:30صابری فر رستم379010بامنبع24(ارشد)جامعه شناسي شهری 01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216420مرکزقوچانمرکزمشهد1404 13:00s-1399.10.0711:00صابری فر رستم379010بامنبع11جغرافیای سیاسي ایران01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216392مرکزقوچانمرکزمشهد1405 10:30s-1399.10.0108:30صابری فر رستم379010بامنبع2(نظری)روش تحقیق01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216441مرکزقوچانمرکزمشهد1406 13:00s-1399.10.1311:00صابری فر رستم379010بامنبع7شهرها و شهرکهای جدید01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216766مرکزقوچانمرکزمشهد1407 10:30s-1399.10.0608:30صابری فر رستم379010بامنبع11طرح های توسعه شهری01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216453مرکزقوچانمرکزمشهد1408 10:30s-1399.10.0308:30صابری فر رستم379010بامنبع5کارگاه برنامه ریزی شهری01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216453مرکزقوچانمرکزمشهد1409 10:30s-1399.10.0308:30صابری فر رستم379010بامنبع5کارگاه برنامه ریزی شهری01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216446مرکزقوچانمرکزمشهد1410 15:30s-1399.10.2013:30صابری فر رستم379010بامنبع4مدیریت شهری01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1216747مرکزقوچانمرکزمشهد1411 15:30s-1399.10.1813:30صابری فر رستم379010بامنبع10مقررات توسعه شهری در ایران و کشورهای پیشرفته01 aberifa r@ yahoo .comبله

_1217069مرکزقوچانمرکزقوچان1412 zaboزابلي محمد385553بدون منبع2(پژوهشهای عملي وانفرادی )پروژه 01 li1347@ yahoo .com09153814824تلگرامارائه کار تحقیقي در تلگرام خیر

_1217404مرکزقوچانمرکزقوچان1413 zaboزابلي محمد385553بدون منبع5تمرین راهنمایي و مشاوره گروهي01 li1347@ yahoo .com09153814824تلگرامارائه کار تحقیقي در تلگرام خیر

_1211696مرکزقوچانمرکزقوچان1414 zaboزابلي محمد385553بامنبع15کارورزی01 li1347@ yahoo .com09153814824تلگرامارائه کار تحقیقي در تلگرام خیر

_1211696مرکزقوچانمرکزقوچان1415 zaboزابلي محمد385553بامنبع15کارورزی01 li1347@ yahoo .com09153814824تلگرامارائه کار تحقیقي در تلگرام خیر

_1217443مرکزقوچانمرکزقوچان1416 zaboزابلي محمد385553بدون منبع4در مشاوره1کارورزی 01 li1347@ yahoo .com09153814824تلگرامارائه کار تحقیقي در تلگرام خیر

_1217444مرکزقوچانمرکزقوچان1417 zaboزابلي محمد385553بدون منبع5 در مشاوره2کارورزی01 li1347@ yahoo .com09153814824تلگرامارائه کار تحقیقي در تلگرام خیر

_1115117مرکزقوچانمرکزقوچان1418 @moghani.rمغاني رضا385601بامنبع1آزمایشگاه پایگاه داده ها01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1115153مرکزقوچانمرکزقوچان1419 @moghani.rمغاني رضا385601بامنبع1آزمایشگاه سیستم عامل01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1115116مرکزقوچانمرکزقوچان1420 @moghani.rمغاني رضا385601بامنبع1آزمایشگاه سیستم عامل01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1115209مرکزقوچانمرکزقوچان1421 @moghani.rمغاني رضا385601بامنبع3آزمایشگاه شبكه های کامپیوتری01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1322093مرکزقوچانمرکزقوچان1422 @moghani.rمغاني رضا385601بامنبع5آزمایشگاه مدارهای الكتریكي و الكترونیكي01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1115081مرکزقوچانمرکزقوچان1423 @moghani.rمغاني رضا385601بامنبع1آزمایشگاه مدارهای منطقي01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1322007مرکزقوچانمرکزقوچان1424 @moghani.rمغاني رضا385601بدون منبع1آزمایشگاه مدارهای منطقي و معماری کامپیوتر01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1322029مرکزقوچانمرکزقوچان1425 @moghani.rمغاني رضا385601بدون منبع1کارآموزی01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرامخیر

_1322090مرکزقوچانمرکزقوچان1426 @moghani.rمغاني رضا385601بدون منبع2کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1115064مرکزقوچانمرکزقوچان1427 @moghani.rمغاني رضا385601بامنبع3کارگاه عمومي01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1322088مرکزقوچانمرکزقوچان1428 @moghani.rمغاني رضا385601بدون منبع3کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره 10 نمرهي این درس در دوبخش 20انشجویان گرامي ، خیر

_1115229مرکزقوچانمرکزقوچان1429 @moghani.rمغاني رضا385601بامنبع2کامپیوتر01 pnurazavi.ac .ir9151106170تلگرام نمره شرکت در کالس ۱۰نمره ی پایان ترم این درس شامل خیر

_1222301مرکزقوچانمرکزمشهد1430 13:00mohsenla-1399.10.0811:00لعل علیزاده محسن386198بامنبع45کلیات حقوق01 la lizadeh@ yahoo .comتلگرامهمراه با تحلیل در  (خالصه نویسي )انجام پژوهش یا تلخیص خیر

_1229124مرکزقوچانمرکزمشهد1431 @13:00pnu8540-1399.10.2111:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع8تشیع درآثارمستشرقان01 gmail.com09151252472واتساپبله

_1229145مرکزقوچانمرکزمشهد1432 @pnu8540متولي مشهدسرا احمدرضا386305بدون منبع8(تحقیق وتتبع نظری)سمینار01 gmail.com09151252472واتساپخیر

_1229148مرکزقوچانمرکزمشهد1433 @10:30pnu8540-1399.10.0108:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع9آموزش محور(با تكیه بر اندیشه های شیعه)سیر اندیشه های سیاسي و اجتماعي در جهان اسالم01 gmail.com09151252472واتساپ  بله

_1229024مرکزقوچانمرکزمشهد1434 @10:30pnu8540-1399.10.1308:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع123قرائت متون تاریخي به زبان عربي 01 gmail.com09151252472واتساپبله

_1231015مرکزقوچانمرکزمشهد1435 @13:00mohammadbagheri61-1399.10.1711:00باقری محمد386767بامنبع225اصول روابط بین المللي 01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231012مرکزقوچانمرکزمشهد1436 @13:00mohammadbagheri61-1399.10.1611:00باقری محمد386767بامنبع3اندیشه های سیاسي درایران واسالم01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231007مرکزقوچانمرکزمشهد1437 @13:00mohammadbagheri61-1399.10.2211:00باقری محمد386767بامنبع7(2)تاریخ اندیشه های سیاسي درغرب قبل ازافالطون تاقرن بیستم01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231105مرکزقوچانمرکزمشهد1438 @15:30mohammadbagheri61-1399.10.1713:30باقری محمد386767بامنبع14(1)تاریخ روابط بین الملل 01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1229007مرکزقوچانمرکزمشهد1439 @15:30mohammadbagheri61-1399.10.1713:30باقری محمد386767بامنبع27میالدی1945تا1871تاریخ روابط بین الملل از01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1229005مرکزقوچانمرکزمشهد1440 @10:30mohammadbagheri61-1399.10.1008:30باقری محمد386767بامنبع132012تاریخ روابطخارجي ایران ازقاجاریه تا01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231003مرکزقوچانمرکزمشهد1441 @10:30mohammadbagheri61-1399.10.1808:30باقری محمد386767بامنبع5جنبش های اسالمي معاصر01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231108مرکزقوچانمرکزمشهد1442 @10:30mohammadbagheri61-1399.10.0308:30باقری محمد386767بامنبع2حقوق اداری ایران01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231121مرکزقوچانمرکزمشهد1443 @13:00mohammadbagheri61-1399.10.1111:00باقری محمد386767بامنبع1حقوق بین الملل اسالمي01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231028مرکزقوچانمرکزمشهد1444 @10:30mohammadbagheri61-1399.10.0808:30باقری محمد386767بامنبع16خلیج فارس ومسائل آن01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231106مرکزقوچانمرکزمشهد1445 @15:30mohammadbagheri61-1399.10.0613:30باقری محمد386767بامنبع10(1)روش پژوهش در علوم سیاسي 01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231106مرکزقوچانمرکزمشهد1446 @15:30mohammadbagheri61-1399.10.0613:30باقری محمد386767بامنبع10(1)روش پژوهش در علوم سیاسي 01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231005مرکزقوچانمرکزمشهد1447 @15:30mohammadbagheri61-1399.10.0613:30باقری محمد386767بامنبع14الف1روش تحقیق درعلوم سیاسي 01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231024مرکزقوچانمرکزمشهد1448 @13:00mohammadbagheri61-1399.10.2211:00باقری محمد386767بامنبع8سیاست وحكومت درخاورمیانه01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231020مرکزقوچانمرکزمشهد1449 @15:30mohammadbagheri61-1399.10.0613:30باقری محمد386767بامنبع5شناخت ماهیت وعملكردامپریالیسم01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231017مرکزقوچانمرکزمشهد1450 @10:30mohammadbagheri61-1399.10.1808:30باقری محمد386767بامنبع18فن دیپلماسي وآداب کنسولي01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231138مرکزقوچانمرکزمشهد1451 @10:30mohammadbagheri61-1399.10.2208:30باقری محمد386767بامنبع8فن مذاکره و تنظیم قرار دادهای بین المللي01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1231025مرکزقوچانمرکزمشهد1452 @10:30mohammadbagheri61-1399.10.0208:30باقری محمد386767بامنبع3مسائل نظامي واستراتژیك معاصر01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1231002مرکزقوچانمرکزمشهد1453 @13:00mohammadbagheri61-1399.10.1411:00باقری محمد386767بامنبع2نظام سیاسي ودولت دراسالم01 gmail.com09124758639واتساپآزمون شفاهي در هفته اول دی ماه از طریق واتساپ یا تلفن و یا خیر

_1216734مرکزقوچانمرکزمشهد1454 13:00jka-1399.10.1411:00کاللي مقدم ژیال388173بامنبع1فضایي سكونتگاههای روستایي_اصول و روشهای برنامه ریزی کالبدی01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216811مرکزقوچانمرکزمشهد1455 15:30jka-1399.10.1813:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع3(آموزش محور)آمایش سرزمین در ایران01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216735مرکزقوچانمرکزمشهد1456 13:00jka-1399.10.1511:00کاللي مقدم ژیال388173بامنبع2برنامه ریزی حمل و نقل روستایي01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216882مرکزقوچانمرکزمشهد1457 15:30jka-1399.10.1813:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع3برنامه ریزی شهری در ایران01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216809مرکزقوچانمرکزمشهد1458 10:30jka-1399.10.1808:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع3برنامه ریزی کاربری اراضي روستایي01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216809مرکزقوچانمرکزمشهد1459 10:30jka-1399.10.1808:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع3برنامه ریزی کاربری اراضي روستایي01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216746مرکزقوچانمرکزمشهد1460 13:00jka-1399.10.2211:00کاللي مقدم ژیال388173بامنبع1برنامه ریزی کاربری اراضي شهر01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216931مرکزقوچانمرکزمشهد1461 15:30jka-1399.10.1013:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع10برنامه ریزی کاربری اراضي شهر02 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216931مرکزقوچانمرکزمشهد1462 15:30jka-1399.10.1013:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع16برنامه ریزی کاربری اراضي شهر01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216931مرکزقوچانمرکزمشهد1463 15:30jka-1399.10.1013:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع16برنامه ریزی کاربری اراضي شهر01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216931مرکزقوچانمرکزمشهد1464 15:30jka-1399.10.1013:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع20برنامه ریزی کاربری اراضي شهر02 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216316مرکزقوچانمرکزمشهد1465 10:30jka-1399.10.0608:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع1برنامه ریزی کاربری اراضي شهری01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216316مرکزقوچانمرکزمشهد1466 10:30jka-1399.10.0608:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع1برنامه ریزی کاربری اراضي شهری01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216813مرکزقوچانمرکزمشهد1467 10:30jka-1399.10.0608:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع1(آموزش محور )برنامه ریزی گردشگری روستایي01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216851مرکزقوچانمرکزمشهد1468 15:30jka-1399.10.0913:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع3(آموزش محور)برنامه ریزی مسكن روستایي01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216736مرکزقوچانمرکزمشهد1469 10:30jka-1399.10.0908:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع2تحلیل فضایي روابط شهر و روستا01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216445مرکزقوچانمرکزمشهد1470 13:00jka-1399.10.0311:00کاللي مقدم ژیال388173بامنبع3تكنیكهای برنامه ریزی ناحیه ای01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216445مرکزقوچانمرکزمشهد1471 13:00jka-1399.10.0311:00کاللي مقدم ژیال388173بامنبع3تكنیكهای برنامه ریزی ناحیه ای01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216411مرکزقوچانمرکزمشهد1472 13:00jka-1399.10.1311:00کاللي مقدم ژیال388173بامنبع8جغرافیای اقتصادی ایران01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216399مرکزقوچانمرکزمشهد1473 15:30jka-1399.10.1713:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع4سیاست وفضا01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216785مرکزقوچانمرکزمشهد1474 15:30jka-1399.10.1013:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع8کاربری اراضي شهری و منطقه ای01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216785مرکزقوچانمرکزمشهد1475 15:30jka-1399.10.1013:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع8کاربری اراضي شهری و منطقه ای01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216810مرکزقوچانمرکزمشهد1476 jkaکاللي مقدم ژیال388173بدون منبع3فضایي سكونتگاههای روستایي_کارگاه برنامه ریزی کالبدی01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216810مرکزقوچانمرکزمشهد1477 jkaکاللي مقدم ژیال388173بدون منبع3فضایي سكونتگاههای روستایي_کارگاه برنامه ریزی کالبدی01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216396مرکزقوچانمرکزمشهد1478 15:30jka-1399.10.1313:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع9نقشه برداری01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1216396مرکزقوچانمرکزمشهد1479 15:30jka-1399.10.1313:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع9نقشه برداری01 la li@ yahoo .com09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر

_1229059مرکزقوچانمرکزمشهد1480 13:00s-1399.10.1311:00صفایي نازنین388179بامنبع6انقالب اسالمي وریشه های تاریخي آن01 a faee_ n@ yahoo .com9155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229003مرکزقوچانمرکزمشهد1481 15:30s-1399.10.0113:30صفایي نازنین388179بامنبع13باستان شناسي ایران01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229055مرکزقوچانمرکزمشهد1482 13:00s-1399.10.0311:00صفایي نازنین388179بامنبع9تاریخ اروپاازانقالب فرانسه تاجنگ جهاني اول01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229029مرکزقوچانمرکزمشهد1483 15:30s-1399.10.1413:30صفایي نازنین388179بامنبع25تاریخ بیزانس01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229058مرکزقوچانمرکزمشهد1484 15:30s-1399.10.1613:30صفایي نازنین388179بامنبع19مرداد28تاریخ تحوالت ایران ازانقراض قاجاریه تاکودتای 01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229033مرکزقوچانمرکزمشهد1485 13:00s-1399.10.1011:00صفایي نازنین388179بامنبع19تاریخ تحوالت سیاسي ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229040مرکزقوچانمرکزمشهد1486 13:00s-1399.10.0211:00صفایي نازنین388179بامنبع6(ع )تاریخ زندگاني ائمه معصومین 01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229126مرکزقوچانمرکزمشهد1487 10:30s-1399.10.0108:30صفایي نازنین388179بامنبع2(ص )تاریخ زندگي پیامبر01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229047مرکزقوچانمرکزمشهد1488 15:30s-1399.10.0113:30صفایي نازنین388179بامنبع32تاریخ عثماني وخاورمیانه01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229001مرکزقوچانمرکزمشهد1489 15:30s-1399.10.1313:30صفایي نازنین388179بامنبع15تاریخ فرهنگ ایران 01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229056مرکزقوچانمرکزمشهد1490 15:30s-1399.10.1713:30صفایي نازنین388179بامنبع16تاریخ نفت درایران وخاورمیانه01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229062مرکزقوچانمرکزمشهد1491 10:30s-1399.10.1608:30صفایي نازنین388179بامنبع6جغرافیای تاریخي سرزمینهای اسالمي01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229046مرکزقوچانمرکزمشهد1492 13:00s-1399.10.1111:00صفایي نازنین388179بامنبع15شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسالم01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1229035مرکزقوچانمرکزمشهد1493 13:00s-1399.10.1511:00صفایي نازنین388179بامنبع8(باتكیه برجغرافیای ایران )کلیات جغرافیا01 a faee_ n@ yahoo .com09155514606واتساپ.امتحان به صورت تستي در محیط واتس اپ برگزار خواهد شدخیر

_1222210مرکزقوچانمرکزمشهد1494 10:30ho-1399.10.1408:30حجتي شرق علي388181بامنبع3انحرافات و سیاست اجتماعي01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222006مرکزقوچانمرکزمشهد1495 10:30ho-1399.10.1508:30حجتي شرق علي388181بامنبع42جامعه شناسي جهان سوم01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222032مرکزقوچانمرکزمشهد1496 13:00ho-1399.10.0311:00حجتي شرق علي388181بامنبع36جامعه شناسي درادبیات فارسي01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222035مرکزقوچانمرکزمشهد1497 13:00ho-1399.10.1411:00حجتي شرق علي388181بامنبع19جمعیت شناسي ایران01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222197مرکزقوچانمرکزمشهد1498 hoحجتي شرق علي388181بدون منبع23روش تحقیق عملي01 ja ty83@ yahoo .com9155512963تلگرامارائه کار عملي درتلگرامخیر

_1222190مرکزقوچانمرکزمشهد1499 13:00ho-1399.10.0611:00حجتي شرق علي388181بامنبع4روش تحقیق نظری01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222021مرکزقوچانمرکزمشهد1500 13:00ho-1399.10.0611:00حجتي شرق علي388181بامنبع32روش تحقیق نظری01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222061مرکزقوچانمرکزمشهد1501 13:00ho-1399.10.0111:00حجتي شرق علي388181بامنبع1روشهای تحلیل جمعیت01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222016مرکزقوچانمرکزمشهد1502 13:00ho-1399.10.0111:00حجتي شرق علي388181بامنبع25روشهای مقدماتي تحلیل جمعیت01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222209مرکزقوچانمرکزمشهد1503 15:30ho-1399.10.0613:30حجتي شرق علي388181بامنبع8کاربرد جمعیت شناسي01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222209مرکزقوچانمرکزمشهد1504 15:30ho-1399.10.0613:30حجتي شرق علي388181بامنبع8کاربرد جمعیت شناسي01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222041مرکزقوچانمرکزمشهد1505 15:30ho-1399.10.0613:30حجتي شرق علي388181بامنبع30کاربردجمعیت شناسي01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222041مرکزقوچانمرکزمشهد1506 15:30ho-1399.10.0613:30حجتي شرق علي388181بامنبع30کاربردجمعیت شناسي01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222003مرکزقوچانمرکزمشهد1507 15:30ho-1399.10.0413:30حجتي شرق علي388181بامنبع45مباني تعاون01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222192مرکزقوچانمرکزمشهد1508 13:00ho-1399.10.0411:00حجتي شرق علي388181بامنبع2مباني جمعیت شناسي01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222007مرکزقوچانمرکزمشهد1509 13:00ho-1399.10.0411:00حجتي شرق علي388181بامنبع41مباني جمعیت شناسي01 ja ty83@ yahoo .comبله

_1222051مرکزقوچانمرکزمشهد1510 _15:30ab-1399.10.0413:30اکبری ابوالفضل389106بامنبع5اصول آموزش وترویج تعاوني01 ak73@ yahoo .com09155200566واتساپارائه کار تحقیقي در ایمیل یا واتساپخیر

_1222051مرکزقوچانمرکزمشهد1511 _15:30ab-1399.10.0413:30اکبری ابوالفضل389106بامنبع5اصول آموزش وترویج تعاوني01 ak73@ yahoo .com09155200566واتساپارائه کار تحقیقي در ایمیل یا واتساپخیر

_1222012مرکزقوچانمرکزمشهد1512 _15:30ab-1399.10.0613:30اکبری ابوالفضل389106بامنبع33جامعه شناسي خانواده01 ak73@ yahoo .comبله

_1222315مرکزقوچانمرکزمشهد1513 _13:00ab-1399.10.0611:00اکبری ابوالفضل389106بامنبع14(عملي-نظری )روشهای تحقیق در علوم اجتماعي 01 ak73@ yahoo .com09155200566واتساپارائه کار تحقیقي در ایمیل یا واتساپخیر

_1222315مرکزقوچانمرکزمشهد1514 _13:00ab-1399.10.0611:00اکبری ابوالفضل389106بامنبع14(عملي-نظری )روشهای تحقیق در علوم اجتماعي 01 ak73@ yahoo .com09155200566واتساپارائه کار تحقیقي در ایمیل یا واتساپخیر

_1222052مرکزقوچانمرکزمشهد1515 _abاکبری ابوالفضل389106بدون منبع4سمینارمسائل تعاوني01 ak73@ yahoo .com09155200566واتساپارائه کار تحقیقي در ایمیل یا واتساپخیر

_1222039مرکزقوچانمرکزمشهد1516 _abاکبری ابوالفضل389106بدون منبع7کارتحقیقي03 ak73@ yahoo .com09155200566واتساپارائه کار تحقیقي در ایمیل یا واتساپخیر

_1222001مرکزقوچانمرکزمشهد1517 _13:00ab-1399.10.1611:00اکبری ابوالفضل389106بامنبع183مفاهیم اساسي -مباني جامعه شناسي 01 ak73@ yahoo .comبله

_1222412مرکزقوچانمرکزمشهد1518 _13:00ab-1399.10.1811:00اکبری ابوالفضل389106بامنبع16مدیریت روابط عمومي01 ak73@ yahoo .comپاسخ به سواالت طراحي شده در بلهlmsو ارسال پاسخنامه به ایمیل استاد 

_1222307مرکزقوچانمرکزمشهد1519 _13:00ab-1399.10.1411:00اکبری ابوالفضل389106بامنبع28نظریه های جامعه شناسي01 ak73@ yahoo .comبله

_1222008مرکزقوچانمرکزمشهد1520 _13:00ab-1399.10.1411:00اکبری ابوالفضل389106بامنبع128نظریه های جامعه شناسي 01 ak73@ yahoo .comبله

_1216853مرکزقوچانمرکزمشهد1521 13:00hos-1399.10.2111:00رحیمي حسین389433بامنبع5(آموزش محور)اکولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216454مرکزقوچانمرکزمشهد1522 hosرحیمي حسین389433بدون منبع1پروژه01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي وهماهنگي  از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216786مرکزقوچانمرکزمشهد1523 hosرحیمي حسین389433بدون منبع6پروژه01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کارتحقیقي وهماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216699مرکزقوچانمرکزمشهد1524 13:00hos-1399.10.1811:00رحیمي حسین389433بامنبع26جغرافیای شهری01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216410مرکزقوچانمرکزمشهد1525 10:30hos-1399.10.0708:30رحیمي حسین389433بامنبع12جغرافیای شهری ایران01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216859مرکزقوچانمرکزمشهد1526 15:30hos-1399.10.1713:30رحیمي حسین389433بامنبع15سكونتگاه های غیر رسمي در کشورهای در حال توسعه01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216859مرکزقوچانمرکزمشهد1527 15:30hos-1399.10.1713:30رحیمي حسین389433بامنبع15سكونتگاه های غیر رسمي در کشورهای در حال توسعه01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216829مرکزقوچانمرکزمشهد1528 hosرحیمي حسین389433بدون منبع2(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216691مرکزقوچانمرکزمشهد1529 13:00hos-1399.10.0611:00رحیمي حسین389433بامنبع27فلسفه علم جغرافیا01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216837مرکزقوچانمرکزمشهد1530 hosرحیمي حسین389433بدون منبع7کارگاه برنامه ریزی مسكن و بازآفریني شهری03 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216837مرکزقوچانمرکزمشهد1531 hosرحیمي حسین389433بدون منبع7کارگاه برنامه ریزی مسكن و بازآفریني شهری03 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216837مرکزقوچانمرکزمشهد1532 hosرحیمي حسین389433بدون منبع13کارگاه برنامه ریزی مسكن و بازآفریني شهری01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216837مرکزقوچانمرکزمشهد1533 hosرحیمي حسین389433بدون منبع13کارگاه برنامه ریزی مسكن و بازآفریني شهری01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216837مرکزقوچانمرکزمشهد1534 hosرحیمي حسین389433بدون منبع15کارگاه برنامه ریزی مسكن و بازآفریني شهری02 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216837مرکزقوچانمرکزمشهد1535 hosرحیمي حسین389433بدون منبع15کارگاه برنامه ریزی مسكن و بازآفریني شهری02 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216306مرکزقوچانمرکزمشهد1536 10:30hos-1399.10.0708:30رحیمي حسین389433بامنبع1(گرایش شهری )مكتب های جغرافیایي 01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216932مرکزقوچانمرکزمشهد1537 10:30hos-1399.10.0708:30رحیمي حسین389433بامنبع9مكتبهای جغرافیایي01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1216744مرکزقوچانمرکزمشهد1538 13:00hos-1399.10.1011:00رحیمي حسین389433بامنبع15نظریه ها، تجربیات و سیاستهای فضایي در برنامه ریزی شهری01 s e inrahimi1987@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیرhosse inrahimi1987@yahoo .com

_1222050مرکزقوچانمرکزمشهد1539 @13:00mohamadpour56-1399.10.1011:00محمدپور ملیحه389837بامنبع7امورمالي تعاونیها01 gmail.com09302848018واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم رفایيخیر  

_1231023مرکزقوچانمرکزمشهد1540 @15:30mohamadpour56-1399.10.2113:30محمدپور ملیحه389837بامنبع6انقالب اسالمي ایران01 gmail.com09156988272واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي از طریق شماره تماس استادخیر

_1222184مرکزقوچانمرکزمشهد1541 @10:30mohamadpour56-1399.10.0208:30محمدپور ملیحه389837بامنبع6آمار در علوم اجتماعي01 gmail.com09302848018واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم رفایيخیر  

_1222306مرکزقوچانمرکزمشهد1542 @15:30mohamadpour56-1399.10.1313:30محمدپور ملیحه389837بامنبع31آمار مقدماتي01 gmail.com09302848018واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم رفایيخیر  

_1222019مرکزقوچانمرکزمشهد1543 @10:30mohamadpour56-1399.10.0208:30محمدپور ملیحه389837بامنبع37آماردرعلوم اجتماعي01 gmail.com09302848018واتساپ و 7.11.13.15خالصه فصول و حل تمرینات اخر فصلهای خیر  

_1222009مرکزقوچانمرکزمشهد1544 @15:30mohamadpour56-1399.10.0813:30محمدپور ملیحه389837بامنبع37تاریخ تفكراجتماعي دراسالم01 gmail.com09375205358واتساپمي توانید با مراجعه به گروه واتساپ پاسخ . سوال تحقیقاتي خیر

_1222015مرکزقوچانمرکزمشهد1545 @15:30mohamadpour56-1399.10.0413:30محمدپور ملیحه389837بامنبع30تامین ورفاه اجتماعي01 gmail.com09302848018واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم رفایيخیر

_1222020مرکزقوچانمرکزمشهد1546 @13:00mohamadpour56-1399.10.1611:00محمدپور ملیحه389837بامنبع30جامعه شناسي ارتباط جمعي01 gmail.com09302848018واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم رفایيخیر

_1222215مرکزقوچانمرکزمشهد1547 @10:30mohamadpour56-1399.10.2208:30محمدپور ملیحه389837بامنبع2جامعه شناسي اوقات فراغت01 gmail.com09303334228 واتساپمدیرگروه واتساپ خانم سادات موسوی.  کار تحقیقي و ارایه ان در واتساپخیر

_1222017مرکزقوچانمرکزمشهد1548 @15:30mohamadpour56-1399.10.1713:30محمدپور ملیحه389837بامنبع34جامعه شناسي ایالت وعشایرایران01 gmail.com09302060819واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم حسینيخیر

_1222023مرکزقوچانمرکزمشهد1549 @15:30mohamadpour56-1399.10.0413:30محمدپور ملیحه389837بامنبع21جامعه شناسي توسعه01 gmail.com09158228432واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم خواجوی پورخیر

_1222022مرکزقوچانمرکزمشهد1550 @13:00mohamadpour56-1399.10.0711:00محمدپور ملیحه389837بامنبع49جامعه شناسي قشرهاونابرابریهای اجتماعي01 gmail.com09302848018واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم رفایيخیر 

_1222198مرکزقوچانمرکزمشهد1551 @10:30mohamadpour56-1399.10.1808:30محمدپور ملیحه389837بامنبع8 متون برنامه ریزی2زبان تخصصي 01 gmail.com09302060819واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم حسینيخیر

_1222440مرکزقوچانمرکزمشهد1552 @10:30mohamadpour56-1399.10.1808:30محمدپور ملیحه389837بامنبع4متون روابط عمومي2زبان تخصصي 01 gmail.com09302060819واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم حسینيخیر

_1222440مرکزقوچانمرکزمشهد1553 @10:30mohamadpour56-1399.10.1808:30محمدپور ملیحه389837بامنبع4متون روابط عمومي2زبان تخصصي 01 gmail.com09302060819واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم حسینيخیر

_1222208مرکزقوچانمرکزمشهد1554 @15:30mohamadpour56-1399.10.1113:30محمدپور ملیحه389837بامنبع4فنون برنامه ریزی اجتماعي01 gmail.com09302060819واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم حسینيخیر

_1222204مرکزقوچانمرکزمشهد1555 @13:00mohamadpour56-1399.10.0611:00محمدپور ملیحه389837بامنبع8کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعي01 gmail.com09375205358واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپخیر

_1222204مرکزقوچانمرکزمشهد1556 @13:00mohamadpour56-1399.10.0611:00محمدپور ملیحه389837بامنبع8کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعي01 gmail.com09375205358واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپخیر

_1222321مرکزقوچانمرکزمشهد1557 @10:30mohamadpour56-1399.10.1308:30محمدپور ملیحه389837بامنبع8مباني ارتباطات و توسعه01 gmail.com9373424044واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپخیر

_1222205مرکزقوچانمرکزمشهد1558 @10:30mohamadpour56-1399.10.0308:30محمدپور ملیحه389837بامنبع2مباني تاریخ اجتماعي ایران01 gmail.com09377664324تلگرامارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه تلگرامخیر

_1222317مرکزقوچانمرکزمشهد1559 @10:30mohamadpour56-1399.10.0308:30محمدپور ملیحه389837بامنبع28مباني تاریخ اجتماعي ایران01 gmail.com09377664324تلگرامارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه تلگرامخیر

_1222024مرکزقوچانمرکزمشهد1560 @10:30mohamadpour56-1399.10.0308:30محمدپور ملیحه389837بامنبع34مباني تاریخ اجتماعي ایران01 gmail.com09377664324تلگرامارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه تلگرامخیر

_1222195مرکزقوچانمرکزمشهد1561 @10:30mohamadpour56-1399.10.0108:30محمدپور ملیحه389837بامنبع8مباني تفكر جمعي و کار گروهي01 gmail.com09360956737واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپخیر  

_1222332مرکزقوچانمرکزمشهد1562 @15:30mohamadpour56-1399.10.0913:30محمدپور ملیحه389837بامنبع19مباني جامعه اطالعاتي01 gmail.com09152491425تلگرامارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه تلگرام خانم رستميخیر

_1222065مرکزقوچانمرکزمشهد1563 @13:00mohamadpour56-1399.10.1711:00محمدپور ملیحه389837بامنبع32مدیریت تعاونیها01 gmail.com09302848018واتساپارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه واتساپ خانم رفایيخیر  

_1222327مرکزقوچانمرکزمشهد1564 @15:30mohamadpour56-1399.10.1413:30محمدپور ملیحه389837بامنبع19معني شناسي در رسانه ها01 gmail.com09152491425تلگرامارائه کار تحقیقي و هماهنگي با مدیر گروه تلگرام خانم رستميخیر

_1216834مرکزقوچانمرکزمشهد1565 @15:30hekmatshahi-1399.10.1713:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع6اقتصاد زمین و مسكن شهری04 yahoo .com09155056285واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیر

_1216834مرکزقوچانمرکزمشهد1566 @15:30hekmatshahi-1399.10.1713:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع11اقتصاد زمین و مسكن شهری02 yahoo .com09155056285واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیر

_1216083مرکزقوچانمرکزمشهد1567 @10:30hekmatshahi-1399.10.0408:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع1اقتصادکوچ نشینان ایران01 yahoo .com09155056285واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیر

_1222217مرکزقوچانمرکزمشهد1568 @10:30hekmatshahi-1399.10.1008:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع5برنامه ریزی منطقه ای01 yahoo .com09155056285واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیر

_1216803مرکزقوچانمرکزمشهد1569 @10:30hekmatshahi-1399.10.1508:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع3تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایي01 yahoo .com09155056285واتساپبرای کسب نمره واحد عملي ارائه پروژه و مقاله در واتساپ الزامي مي باشدبله

_1216803مرکزقوچانمرکزمشهد1570 @10:30hekmatshahi-1399.10.1508:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع3تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایي01 yahoo .com09155056285واتساپبرای کسب نمره واحد عملي ارائه پروژه و مقاله در واتساپ الزامي مي باشدبله

_1216700مرکزقوچانمرکزمشهد1571 @15:30hekmatshahi-1399.10.2213:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع10جغرافیای اقتصادی01 yahoo .comبله

_1216705مرکزقوچانمرکزمشهد1572 @10:30hekmatshahi-1399.10.2208:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع14جغرافیای تاریخي ایران01 yahoo .comبله

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1216820مرکزقوچانمرکزمشهد1573 @13:00hekmatshahi-1399.10.0411:00شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع6روش ها و فنون تسهیل گری و توسعه مشارکتي01 yahoo .com09155056285واتساپبرای کسب نمره واحد عملي ارائه پروژه و مقاله در واتساپ الزامي مي باشدبله

_1216820مرکزقوچانمرکزمشهد1574 @13:00hekmatshahi-1399.10.0411:00شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع6روش ها و فنون تسهیل گری و توسعه مشارکتي01 yahoo .com09155056285واتساپبرای کسب نمره واحد عملي ارائه پروژه و مقاله در واتساپ الزامي مي باشدبله

_1216818مرکزقوچانمرکزمشهد1575 @15:30hekmatshahi-1399.10.0713:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع7مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعي در نواحي روستایي01 yahoo .comبله

_1216733مرکزقوچانمرکزمشهد1576 @15:30hekmatshahi-1399.10.1313:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع2مدیریت نهادهای محلي در نواحي روستایي01 yahoo .comبله

_1229149مرکزقوچانمرکزمشهد1577 _13:00sh-1399.10.0311:00فارابي شهین390618بامنبع6(آموزش محور) 2تاریخ اجتماعي شیعه01 farabi@ yahoo .comبله

_1229016مرکزقوچانمرکزمشهد1578 _10:30sh-1399.10.0108:30فارابي شهین390618بامنبع34تاریخ ایران ازایالمي هاوآریایي هاتاپایان هخامنشي01 farabi@ yahoo .comبله

_1229041مرکزقوچانمرکزمشهد1579 _15:30sh-1399.10.1813:30فارابي شهین390618بامنبع2تاریخ تحوالت دردوره حمله مغول وایلخانان01 farabi@ yahoo .comایمیلصفحه وتهیه پاورپوینتبه  20خالصه نویسي از کل کتاب به میزان خیرsh_ farabi@ yahoo .com

_1229051مرکزقوچانمرکزمشهد1580 _13:00sh-1399.10.1111:00فارابي شهین390618بامنبع1تاریخ تحوالت سیاسي ایران دردوره افشاریان وزندیان01 farabi@ yahoo .comایمیلصفحه وتهیه پاورپوینت  20خالصه نویسي از کل کتاب به میزان خیرsh_ farabi@ yahoo .com

_1229044مرکزقوچانمرکزمشهد1581 _15:30sh-1399.10.0313:30فارابي شهین390618بامنبع13تاریخ تحوالت سیاسي جهان اسالم ازقرن هفتم تادهم هجری01 farabi@ yahoo .comبله

_1229048مرکزقوچانمرکزمشهد1582 _13:00sh-1399.10.0711:00فارابي شهین390618بامنبع22تاریخ تحوالت سیاسي دردوره صفویان01 farabi@ yahoo .comبله

_1229014مرکزقوچانمرکزمشهد1583 _13:00sh-1399.10.0311:00فارابي شهین390618بامنبع26تاریخ تمدنهای مشرق زمین01 farabi@ yahoo .comبله

_1229052مرکزقوچانمرکزمشهد1584 _13:00sh-1399.10.2211:00فارابي شهین390618بامنبع2تاریخ هنرومعماری اسالمي01 farabi@ yahoo .comایمیلصفحه وتهیه پاورپوینت  20خالصه نویسي از کل کتاب به میزان خیرsh_ farabi@ yahoo .com

_1229066مرکزقوچانمرکزمشهد1585 _13:00sh-1399.10.1511:00فارابي شهین390618بامنبع17روش تحقیق درتاریخ01 farabi@ yahoo .comبله

_1229066مرکزقوچانمرکزمشهد1586 _13:00sh-1399.10.1511:00فارابي شهین390618بامنبع17روش تحقیق درتاریخ01 farabi@ yahoo .comبله

_1229125مرکزقوچانمرکزمشهد1587 _10:30sh-1399.10.0808:30فارابي شهین390618بامنبع11روش شناسي تاریخي01 farabi@ yahoo .comبله

_1229015مرکزقوچانمرکزمشهد1588 _15:30sh-1399.10.1413:30فارابي شهین390618بامنبع24شناخت ونقدمنابع وماخذتاریخ ایران پیش ازاسالم01 farabi@ yahoo .comبله

_1229050مرکزقوچانمرکزمشهد1589 _15:30sh-1399.10.0313:30فارابي شهین390618بامنبع3فلسفه تاریخ01 farabi@ yahoo .comایمیلصفحه وتهیه پاورپوینت  20خالصه نویسي از کل کتاب به میزان خیرsh_ farabi@ yahoo .com

_1229025مرکزقوچانمرکزمشهد1590 _13:00sh-1399.10.0211:00فارابي شهین390618بامنبع14قرائت متون تاریخي به زبان خارجي 01 farabi@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به صورت خالصه نویسي ازترجمه خیرsh_ farabi@ yahoo .com

_1229039مرکزقوچانمرکزمشهد1591 _15:30sh-1399.10.2113:30فارابي شهین390618بامنبع218قرائت متون تاریخي به زبان خارجي 01 farabi@ yahoo .comبله

_1229061مرکزقوچانمرکزمشهد1592 _10:30sh-1399.10.0308:30فارابي شهین390618بامنبع2مباني تاریخ اجتماعي ایران01 farabi@ yahoo .comایمیلصفحه وتهیه پاورپوینت  20خالصه نویسي از کل کتاب به میزان خیرsh_ farabi@ yahoo .com

_1229122مرکزقوچانمرکزمشهد1593 _13:00sh-1399.10.0811:00فارابي شهین390618بامنبع13مكاتب تاریخ نگاری درتمدن اسالمي01 farabi@ yahoo .comبله

_1229054مرکزقوچانمرکزمشهد1594 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.0813:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع11انقالب مشروطیت وتحوالت ایران تاانقراض قاجاریه01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229030مرکزقوچانمرکزمشهد1595 @10:30toktamyarmohamadi-1399.10.0108:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع9تاریخ اروپادرقرون وسطي01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229019مرکزقوچانمرکزمشهد1596 @10:30toktamyarmohamadi-1399.10.0208:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع26تاریخ ایران دردوره سلوکي واشكاني01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229053مرکزقوچانمرکزمشهد1597 @13:00toktamyarmohamadi-1399.10.1511:00یارمحمدی تكتم392077بامنبع3تاریخ تحوالت ایران ازآغازقاجارتاانقالب مشروطیت01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229031مرکزقوچانمرکزمشهد1598 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.0213:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع21تاریخ تحوالت ایران دردوره سلجوقیان01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229028مرکزقوچانمرکزمشهد1599 @10:30toktamyarmohamadi-1399.10.0308:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع16ازسال چهلم..تاریخ تحوالت سیاسي اجتماعي 01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229043مرکزقوچانمرکزمشهد1600 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.0813:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع25تاریخ تحوالت سیاسي اززوال ایلخانان تاآغازحكومت صفویان01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229032مرکزقوچانمرکزمشهد1601 @13:00toktamyarmohamadi-1399.10.0811:00یارمحمدی تكتم392077بامنبع14ازآغازقرن تاپنجم هجری1تاریخ تشیع 01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229057مرکزقوچانمرکزمشهد1602 @10:30toktamyarmohamadi-1399.10.2108:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع9تاریخ خلیج فارس وسرزمینهای همجوار01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229123مرکزقوچانمرکزمشهد1603 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.0813:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع217تاریخ سیاسي شیعه 01 yahoo .comایمیلارائه مقاله تا پایان دی ماه در ایمیلخیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1229045مرکزقوچانمرکزمشهد1604 @10:30toktamyarmohamadi-1399.10.1008:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع214قرائت متون تاریخي به زبان فارسي 01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1227017مرکزقوچانمرکزمشهد1605 @13:00toktamyarmohamadi-1399.10.1811:00یارمحمدی تكتم392077بامنبع14(رشته تاریخ )مباني جامعه شناسي 01 yahoo .comایمیلسوال تستي با جواب دستنویس تا پایان دی ما در ایمیل200طرح خیرtoktamyarmohamadi@yahoo .com

_1411236مرکزقوچانمرکزقوچان1606 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بدون منبع6آز طراحي ساختمانها و تاسیسات دام و طیور01

_1411057مرکزقوچانمرکزقوچان1607 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بدون منبع1آزمایشگاه اصول تغذیه دام01

_1411075مرکزقوچانمرکزقوچان1608 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بدون منبع3آزمایشگاه بهداشت وبیماریهای دام وطیور01

_1411081مرکزقوچانمرکزقوچان1609 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بدون منبع7آزمایشگاه پرورش زنبورعسل01

_1411061مرکزقوچانمرکزقوچان1610 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بدون منبع4آزمایشگاه تشریح وفیزیولوژی دام01

_1121048مرکزقوچانمرکزقوچان1611 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بامنبع1آزمایشگاه خاك شناسي عمومي01

_1411073مرکزقوچانمرکزقوچان1612 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بدون منبع8آزمایشگاه خوراك هاوجیره نویسي01

_1411055مرکزقوچانمرکزقوچان1613 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بدون منبع1آزمایشگاه طرح آزمایشهای دامپروری01

_1411070مرکزقوچانمرکزقوچان1614 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بامنبع8آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل01

_1411071مرکزقوچانمرکزقوچان1615 lmsارائه کار تحقیقي در بلهشعباني محمود393069بدون منبع4کارآموزی01

_1222328مرکزقوچانمرکزمشهد1616 13:00a-1399.10.0211:00مقدس اعظم394033بامنبع11ارتباطات سیاسي01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231092مرکزقوچانمرکزمشهد1617 10:30a-1399.10.0608:30مقدس اعظم394033بامنبع27ارتباطات و سیاست01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231027مرکزقوچانمرکزمشهد1618 10:30a-1399.10.0208:30مقدس اعظم394033بامنبع16ارتش وسیاست01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1227089مرکزقوچانمرکزمشهد1619 15:30a-1399.10.0813:30مقدس اعظم394033بامنبع12جامعه شناسي ارتباطات ورسانه ها01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1227110مرکزقوچانمرکزمشهد1620 13:00a-1399.10.0411:00مقدس اعظم394033بامنبع14جامعه شناسي زنان ومسائل خانواده01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231114مرکزقوچانمرکزمشهد1621 10:30a-1399.10.1308:30مقدس اعظم394033بامنبع5جامعه شناسي سیاسي01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1222033مرکزقوچانمرکزمشهد1622 15:30a-1399.10.1513:30مقدس اعظم394033بامنبع26جامعه شناسي سیاسي01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231109مرکزقوچانمرکزمشهد1623 10:30a-1399.10.1308:30مقدس اعظم394033بامنبع20حقوق بین الملل عمومي01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231067مرکزقوچانمرکزمشهد1624 10:30a-1399.10.1808:30مقدس اعظم394033بامنبع18روابط متقابل دولتهای خاورمیانه با توجه به نفوذ قدرتهای بزرگ01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231070مرکزقوچانمرکزمشهد1625 aمقدس اعظم394033بدون منبع3(تحقیق و تتبع نظری  )سمینار 01 .moghadas s@ gmaill.comایمیلارائه کار تحقیقيخیرa .moghada s s@ gma ill.c om

_1231135مرکزقوچانمرکزمشهد1626 10:30a-1399.10.1308:30مقدس اعظم394033بامنبع2سیاست و حكومت مقایسه ای01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231058مرکزقوچانمرکزمشهد1627 13:00a-1399.10.1611:00مقدس اعظم394033بامنبع12کاربرد نظریات سیاسي در قرن بیستم01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231091مرکزقوچانمرکزمشهد1628 10:30a-1399.10.0708:30مقدس اعظم394033بامنبع34کلیات حقوق اساسي01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1222303مرکزقوچانمرکزمشهد1629 13:00a-1399.10.1611:00مقدس اعظم394033بامنبع52مباني جامعه شناسي01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231064مرکزقوچانمرکزمشهد1630 10:30a-1399.10.0208:30مقدس اعظم394033بامنبع23مسائل استراتژی معاصر01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231136مرکزقوچانمرکزمشهد1631 10:30a-1399.10.1608:30مقدس اعظم394033بامنبع7نظریه ها و الگوهای پیشرفت و توسعه سیاسي01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1231021مرکزقوچانمرکزمشهد1632 10:30a-1399.10.1608:30مقدس اعظم394033بامنبع10نوسازی ودگرگوني سیاسي01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1216865مرکزقوچانمرکزمشهد1633 15:30g-1399.10.1813:30احمدی غالمرضا394195بامنبع4(2)ریاضیات برای جغرافیا 01 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1216761مرکزقوچانمرکزمشهد1634 15:30g-1399.10.1813:30احمدی غالمرضا394195بامنبع1ریاضیات و آب و هواشناسي01 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1231104مرکزقوچانمرکزمشهد1635 10:30g-1399.10.1108:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع12(2)اندیشه سیاسي در اسالم و ایران 01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231137مرکزقوچانمرکزمشهد1636 10:30g-1399.10.1008:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع2اندیشه سیاسي در ایران باستان01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231110مرکزقوچانمرکزمشهد1637 13:00g-1399.10.0911:00گرامیان سعیده سادات394376بامنبع22(1)اندیشه سیاسي در غرب 01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231139مرکزقوچانمرکزمشهد1638 10:30g-1399.10.0708:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع6اندیشه سیاسي رهبران انقالب اسالمي ایران01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231010مرکزقوچانمرکزمشهد1639 10:30g-1399.10.1608:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع15اندیشه های سیاسي درقرن بیستم01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231006مرکزقوچانمرکزمشهد1640 13:00g-1399.10.0911:00گرامیان سعیده سادات394376بامنبع24(1)تاریخ اندیشه های سیاسي درغرب قبل ازافالطون تاقرن بیستم01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1222037مرکزقوچانمرکزمشهد1641 13:00g-1399.10.2211:00گرامیان سعیده سادات394376بامنبع24جامعه شناسي انقالب01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231120مرکزقوچانمرکزمشهد1642 10:30g-1399.10.0408:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع12جنبش های اسالمي معاصر01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231026مرکزقوچانمرکزمشهد1643 15:30g-1399.10.2113:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع19دیپلماسي ورفتارسیاسي دراسالم01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231009مرکزقوچانمرکزمشهد1644 15:30g-1399.10.1513:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع8مباني اندیشه های سیاسي دراسالم01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231090مرکزقوچانمرکزمشهد1645 10:30g-1399.10.1008:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع34مباني جامعه شناسي01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1231093مرکزقوچانمرکزمشهد1646 13:00g-1399.10.1611:00گرامیان سعیده سادات394376بامنبع32مباني و اصول مدیریت01 eramian_ s@ yahoo .comدرج سواالت تشریحي در بخش اخبار بلهLMSو ارسال پاسخ به ایمیل 

_1216305مرکزقوچانمرکزمشهد1647 10:30a-1399.10.0108:30کدیور علي اصغر394491بامنبع1(گرایش شهری )اصول ومباني برنامه ریزی منطقه ای 01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216305مرکزقوچانمرکزمشهد1648 10:30a-1399.10.0108:30کدیور علي اصغر394491بامنبع1(گرایش شهری )اصول ومباني برنامه ریزی منطقه ای 01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216852مرکزقوچانمرکزمشهد1649 10:30a-1399.10.0108:30کدیور علي اصغر394491بامنبع9(آموزش محور )برنامه ریزی منطقه ای01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216732مرکزقوچانمرکزمشهد1650 15:30a-1399.10.1013:30کدیور علي اصغر394491بامنبع2حقوق و قوانین روستایي01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216757مرکزقوچانمرکزمشهد1651 10:30a-1399.10.0108:30کدیور علي اصغر394491بامنبع6روش تحقیق در برنامه ریزی شهری01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216757مرکزقوچانمرکزمشهد1652 10:30a-1399.10.0108:30کدیور علي اصغر394491بامنبع6روش تحقیق در برنامه ریزی شهری01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216439مرکزقوچانمرکزمشهد1653 13:00a-1399.10.1111:00کدیور علي اصغر394491بامنبع2روش تحقیق در مطالعات شهری01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي  و ارائه کار تحقیقي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216439مرکزقوچانمرکزمشهد1654 13:00a-1399.10.1111:00کدیور علي اصغر394491بامنبع2روش تحقیق در مطالعات شهری01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي  و ارائه کار تحقیقي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216802مرکزقوچانمرکزمشهد1655 10:30a-1399.10.2008:30کدیور علي اصغر394491بامنبع5روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایي01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .com09155161997واتساپ ارائه پژوهش و امتحان نستي و تشریحي روش تحقیق در علوم بله

_1216802مرکزقوچانمرکزمشهد1656 10:30a-1399.10.2008:30کدیور علي اصغر394491بامنبع5روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایي01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .com09155161997واتساپ ارائه پژوهش و امتحان نستي و تشریحي روش تحقیق در علوم بله

_1216822مرکزقوچانمرکزمشهد1657 10:30a-1399.10.1608:30کدیور علي اصغر394491بامنبع13روشها و مدلهای آینده پژوهي در جغرافیا و برنامه ریزی شهری01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216822مرکزقوچانمرکزمشهد1658 10:30a-1399.10.1608:30کدیور علي اصغر394491بامنبع13روشها و مدلهای آینده پژوهي در جغرافیا و برنامه ریزی شهری01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216822مرکزقوچانمرکزمشهد1659 10:30a-1399.10.1608:30کدیور علي اصغر394491بامنبع15روشها و مدلهای آینده پژوهي در جغرافیا و برنامه ریزی شهری02 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216822مرکزقوچانمرکزمشهد1660 10:30a-1399.10.1608:30کدیور علي اصغر394491بامنبع15روشها و مدلهای آینده پژوهي در جغرافیا و برنامه ریزی شهری02 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMS09155161997واتساپ یا واتساپ

_1216434مرکزقوچانمرکزمشهد1661 15:30a-1399.10.0813:30کدیور علي اصغر394491بامنبع3کارگاه برنامه ریزی روستایي01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMSیا واتساپ 

_1216434مرکزقوچانمرکزمشهد1662 15:30a-1399.10.0813:30کدیور علي اصغر394491بامنبع3کارگاه برنامه ریزی روستایي01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comآزمون تستي و تشریحي در بلهLMSیا واتساپ 

_1216821مرکزقوچانمرکزمشهد1663 aکدیور علي اصغر394491بدون منبع5کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایي01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقيخیرaliasghar_ kadivar@yahoo .com

_1216821مرکزقوچانمرکزمشهد1664 aکدیور علي اصغر394491بدون منبع5کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایي01 lia s g har_ kadivar@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقيخیرaliasghar_ kadivar@yahoo .com

_1216804مرکزقوچانمرکزمشهد1665 @13:00m.jahadi-1399.10.0211:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع2ارزیابي توان اکولوژیكي در برنامه ریزی روستایي01 pnu .ac .irبله

_1216804مرکزقوچانمرکزمشهد1666 @13:00m.jahadi-1399.10.0211:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع2ارزیابي توان اکولوژیكي در برنامه ریزی روستایي01 pnu .ac .irبله

_1216875مرکزقوچانمرکزمشهد1667 @15:30m.jahadi-1399.10.0413:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1اشكال کارستي01 pnu .ac .irبله

_1216414مرکزقوچانمرکزمشهد1668 @13:00m.jahadi-1399.10.1711:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع16آب و هوای ایران01 pnu .ac .irبله

_1216794مرکزقوچانمرکزمشهد1669 @m.jahadiجهادی طرقي مهناز394582بدون منبع1پروژه01 pnu .ac .irایمیلارائه کار تحقیقي ورسال به ایمیلخیرm.jahadi@ pnu .ac .ir

_1216861مرکزقوچانمرکزمشهد1670 @13:00m.jahadi-1399.10.0711:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1تغییرات محیطي01 pnu .ac .irبله

_1222213مرکزقوچانمرکزمشهد1671 @13:00m.jahadi-1399.10.1311:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع2جغرافیا ی انساني ایران01 pnu .ac .irبله

_1222027مرکزقوچانمرکزمشهد1672 @13:00m.jahadi-1399.10.1311:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع28جغرافیای انساني ایران01 pnu .ac .irبله

_1216364مرکزقوچانمرکزمشهد1673 @15:30m.jahadi-1399.10.1313:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع21جغرافیای انساني ایران 01 pnu .ac .irبله

_1216126مرکزقوچانمرکزمشهد1674 @15:30m.jahadi-1399.10.1513:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع11جغرافیای جهانگردی ایران01 pnu .ac .irبله

_1216125مرکزقوچانمرکزمشهد1675 @15:30m.jahadi-1399.10.1413:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع11جغرافیای جهانگردی عمومي01 pnu .ac .irبله

_1216406مرکزقوچانمرکزمشهد1676 @10:30m.jahadi-1399.10.0808:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع15جغرافیای خاك ها01 pnu .ac .irبله

_1216070مرکزقوچانمرکزمشهد1677 @10:30m.jahadi-1399.10.1108:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع15جغرافیای زیستي01 pnu .ac .irبله

_1216767مرکزقوچانمرکزمشهد1678 @10:30m.jahadi-1399.10.2108:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع7(ژئومورفولوژی و اقلیم  )جغرافیای طبیعي شهر 01 pnu .ac .irبله

_1216873مرکزقوچانمرکزمشهد1679 @10:30m.jahadi-1399.10.0108:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1روش تحقیق در ژئومورفولوژی01 pnu .ac .irبله

_1216873مرکزقوچانمرکزمشهد1680 @10:30m.jahadi-1399.10.0108:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1روش تحقیق در ژئومورفولوژی01 pnu .ac .irبله

_1216692مرکزقوچانمرکزمشهد1681 @13:00m.jahadi-1399.10.2011:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع27زمین شناسي عمومي01 pnu .ac .irبله

_1216707مرکزقوچانمرکزمشهد1682 @10:30m.jahadi-1399.10.0408:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع7(1)ژئومورفولوژی ایران 01 pnu .ac .irبله

_1216874مرکزقوچانمرکزمشهد1683 @10:30m.jahadi-1399.10.0908:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1ژئومورفولوژی ساحلي01 pnu .ac .irبله

_1222216مرکزقوچانمرکزمشهد1684 @13:00m.jahadi-1399.10.0611:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع6سیاست گذاری محیط زیست01 pnu .ac .irبله

_1216863مرکزقوچانمرکزمشهد1685 @15:30m.jahadi-1399.10.1113:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع12(جغرافیا)کارآفریني 01 pnu .ac .irبله

_1216461مرکزقوچانمرکزمشهد1686 @13:00m.jahadi-1399.10.1711:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی01 pnu .ac .irبله

_1216461مرکزقوچانمرکزمشهد1687 @13:00m.jahadi-1399.10.1711:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی01 pnu .ac .irبله

_1216400مرکزقوچانمرکزمشهد1688 @13:00m.jahadi-1399.10.1611:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع9کارتو گرافي و تهیه نقشه های موضوعي01 pnu .ac .ir09155180459واتساپارائه کار عملي در واتساپبله

_1216400مرکزقوچانمرکزمشهد1689 @13:00m.jahadi-1399.10.1611:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع9کارتو گرافي و تهیه نقشه های موضوعي01 pnu .ac .ir09155180459واتساپارائه کار عملي در واتساپبله

_1216482مرکزقوچانمرکزمشهد1690 @10:30m.jahadi-1399.10.1108:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1مباني اکولوژی و جغرافیای زیستي01 pnu .ac .irبله

_1216401مرکزقوچانمرکزمشهد1691 @15:30m.jahadi-1399.10.1613:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع22مباني آب و هواشناسي 01 pnu .ac .irبله

_1216395مرکزقوچانمرکزمشهد1692 @15:30m.jahadi-1399.10.1013:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع3مباني ژئومورفولوژی01 pnu .ac .irبله

_1216801مرکزقوچانمرکزمشهد1693 @13:00m.jahadi-1399.10.0911:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع5مباني سنجش از دور01 pnu .ac .irبله
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1216862مرکزقوچانمرکزمشهد1694 @15:30m.jahadi-1399.10.0213:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع7محیط زیست و حقوق آن01 pnu .ac .irبله

_1216745مرکزقوچانمرکزمشهد1695 @15:30m.jahadi-1399.10.2113:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع14محیط طبیعي شهر01 pnu .ac .irبله

_1216706مرکزقوچانمرکزمشهد1696 @13:00m.jahadi-1399.10.1011:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع13مخاطرات محیطي01 pnu .ac .irبله

_1216867مرکزقوچانمرکزمشهد1697 @13:00m.jahadi-1399.10.1511:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع5مطالعات جهان01 pnu .ac .irبله

_1216763مرکزقوچانمرکزمشهد1698 @15:30m.jahadi-1399.10.0913:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1مورفوتكتونیك01 pnu .ac .irبله

_1216385مرکزقوچانمرکزمشهد1699 @15:30m.jahadi-1399.10.1613:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1نقشه خواني01 pnu .ac .irبله

_1216385مرکزقوچانمرکزمشهد1700 @15:30m.jahadi-1399.10.1613:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع1نقشه خواني01 pnu .ac .irبله

_1216800مرکزقوچانمرکزمشهد1701 @15:30m.jahadi-1399.10.1613:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع23نقشه خواني01 pnu .ac .irبله

_1216701مرکزقوچانمرکزمشهد1702 @15:30m.jahadi-1399.10.1513:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع15هیدرولوژی01 pnu .ac .irبله

_1113097مرکزقوچانمرکزقوچان1703 faمحمدجعفری فرهاد395318بامنبع25آزمایشگاه فیزیك 01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om9155810002واتساپارائه پروژه به واتساپخیر

_1222194مرکزقوچانمرکزمشهد1704 _15:30moh-1399.10.1813:30احمدی محمد395348بامنبع4حقوق کار01 ahmady@ ymail.comارائه کار عملي با توجه به توضیحات در بخش اخبار بلهlms و lms

_1222201مرکزقوچانمرکزمشهد1705 @10:30rt1389-1399.10.0708:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع4برنامه ریزی روستایي01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216835مرکزقوچانمرکزمشهد1706 @10:30rt1389-1399.10.0608:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع23برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلي شهری02 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216435مرکزقوچانمرکزمشهد1707 @rt1389سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بدون منبع1پروژه01 yahoo .comایمیلارسال به ایمیلخیرrt1389@ yahoo .com

_1227071مرکزقوچانمرکزمشهد1708 @15:30rt1389-1399.10.0713:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع7توسعه اجتماعي اقتصادی01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216425مرکزقوچانمرکزمشهد1709 @13:00rt1389-1399.10.1111:00سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع1جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216413مرکزقوچانمرکزمشهد1710 @15:30rt1389-1399.10.1013:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع18جغرافیای جمعیت ایران01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216698مرکزقوچانمرکزمشهد1711 @15:30rt1389-1399.10.0613:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع13جغرافیای روستایي01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216404مرکزقوچانمرکزمشهد1712 @15:30rt1389-1399.10.0413:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع6جغرافیای روستایي ایران01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216421مرکزقوچانمرکزمشهد1713 @13:00rt1389-1399.10.0111:00سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع12روش های تحلیل جمعیت01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1222199مرکزقوچانمرکزمشهد1714 @13:00rt1389-1399.10.2211:00سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع4سیاست گذاری توریسم01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216878مرکزقوچانمرکزمشهد1715 @10:30rt1389-1399.10.1008:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع1کارآفریني روستایي01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216086مرکزقوچانمرکزمشهد1716 @15:30rt1389-1399.10.1413:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع3(000روش تهیه و)کارگاه برنامه ریزی روستایي 01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216086مرکزقوچانمرکزمشهد1717 @15:30rt1389-1399.10.1413:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع3(000روش تهیه و)کارگاه برنامه ریزی روستایي 01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216380مرکزقوچانمرکزمشهد1718 @10:30rt1389-1399.10.2008:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع112مباني آب و هوا شناسي01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216378مرکزقوچانمرکزمشهد1719 @15:30rt1389-1399.10.0613:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع5مباني جغرافیای روستایي01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216731مرکزقوچانمرکزمشهد1720 @10:30rt1389-1399.10.2108:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع3مدیریت توسعه پایدار محیطي در نواحي روستایي01 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216858مرکزقوچانمرکزمشهد1721 @15:30rt1389-1399.10.0213:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع15نظریه ها، رویكردها و تجارب بهسازی و نوسازی02 yahoo .comنرم افزار پیام من بلي

_1216834مرکزقوچانمرکزمشهد1722 15:30a-1399.10.1713:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع3اقتصاد زمین و مسكن شهری03 farahnaz2000@ yahoo .com09155056285واتساپ دی ماه15ارائه کار تحقیقي در واتساپ تا خیر

_1216079مرکزقوچانمرکزمشهد1723 15:30a-1399.10.2213:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1اقتصادروستایي01 farahnaz2000@ yahoo .com09155056285واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیر

_1216433مرکزقوچانمرکزمشهد1724 10:30a-1399.10.1508:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1برنامه ریزی روستایي در نواحي مرزی و ویژه01 farahnaz2000@ yahoo .comواتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیرhttp ://cha t.wa thsapp .com /J wX2UK3ILo15y03W9LId0f

_1216314مرکزقوچانمرکزمشهد1725 15:30a-1399.10.1113:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1تحلیلهای جمعیتي دربرنامه ریزی شهری01 farahnaz2000@ yahoo .com09155056285واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیر

_1216315مرکزقوچانمرکزمشهد1726 10:30a-1399.10.2108:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1تكنیك های پیش بیني دربرنامه ریزی شهری ومنطقه ای01 farahnaz2000@ yahoo .comواتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیرhttp ://cha t.wa thsapp .com /J wX2UK3ILo15y03W9LId0f

_1216119مرکزقوچانمرکزمشهد1727 15:30a-1399.10.1413:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1درآمدی برسیستم اطالعاتي جغرافیایي جي آی اس01 farahnaz2000@ yahoo .com09155056285واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیر

_1216119مرکزقوچانمرکزمشهد1728 15:30a-1399.10.1413:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1درآمدی برسیستم اطالعاتي جغرافیایي جي آی اس01 farahnaz2000@ yahoo .com09155056285واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیر

_1216383مرکزقوچانمرکزمشهد1729 13:00a-1399.10.1511:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع26زمین در فضا01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استاد در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1222047مرکزقوچانمرکزمشهد1730 13:00a-1399.10.0111:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع6زمینه های وشیوه های همیاری درجوامع شهری و روستایي01 farahnaz2000@ yahoo .comواتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیر  http ://cha t.wa thsapp .com /J wX2UK3ILo15y03W9LId0f

_1216806مرکزقوچانمرکزمشهد1731 13:00a-1399.10.0111:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي کاربردی در برنامه ریزی روستایي01 farahnaz2000@ yahoo .comواتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیرhttp ://cha t.wa thsapp .com /J wX2UK3ILo15y03W9LId0f

_1216806مرکزقوچانمرکزمشهد1732 13:00a-1399.10.0111:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي کاربردی در برنامه ریزی روستایي01 farahnaz2000@ yahoo .comواتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیرhttp ://cha t.wa thsapp .com /J wX2UK3ILo15y03W9LId0f

_1216423مرکزقوچانمرکزمشهد1733 10:30a-1399.10.2108:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع2شهر نشیني و دگرگوني در نواحي روستایي01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استاد در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216880مرکزقوچانمرکزمشهد1734 13:00a-1399.10.1511:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع4 در برنامه ریزی شهریGISکاربرد 01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استاد در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216449مرکزقوچانمرکزمشهد1735 13:00a-1399.10.1511:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع4در برنامه ریزی شهریGISکاربرد 01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استاد در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216449مرکزقوچانمرکزمشهد1736 13:00a-1399.10.1511:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع4در برنامه ریزی شهریGISکاربرد 01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استاد در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216933مرکزقوچانمرکزمشهد1737 13:00a-1399.10.1311:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع11کاربرد آمار و سیستم اطالعات جغرافیایي در برنامه ریزی شهری02 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استادتستي و عملي در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216933مرکزقوچانمرکزمشهد1738 13:00a-1399.10.1311:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع11کاربرد آمار و سیستم اطالعات جغرافیایي در برنامه ریزی شهری02 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استادتستي و عملي در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216933مرکزقوچانمرکزمشهد1739 13:00a-1399.10.1311:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع18کاربرد آمار و سیستم اطالعات جغرافیایي در برنامه ریزی شهری01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استادتستي و عملي در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216933مرکزقوچانمرکزمشهد1740 13:00a-1399.10.1311:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع18کاربرد آمار و سیستم اطالعات جغرافیایي در برنامه ریزی شهری01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استادتستي و عملي در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216430مرکزقوچانمرکزمشهد1741 10:30a-1399.10.1608:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1در برنامه ریزی روستایيGISکاربرد01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استادتستي و عملي در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216430مرکزقوچانمرکزمشهد1742 10:30a-1399.10.1608:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1در برنامه ریزی روستایيGISکاربرد01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استادتستي و عملي در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216860مرکزقوچانمرکزمشهد1743 10:30a-1399.10.1108:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع2کاربردسیستم اطالعات جغرافیایي وسنجش ازدوردر برنامه ریزی شهری01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استاد در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216860مرکزقوچانمرکزمشهد1744 10:30a-1399.10.1108:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع2کاربردسیستم اطالعات جغرافیایي وسنجش ازدوردر برنامه ریزی شهری01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استاد در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216388مرکزقوچانمرکزمشهد1745 15:30a-1399.10.1113:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع1مباني جغرافیای فرهنگي01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استاد در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216799مرکزقوچانمرکزمشهد1746 15:30a-1399.10.1413:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع6(GIS)مباني سیستم اطالعاتي جغرافیایي 01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استاد در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216402مرکزقوچانمرکزمشهد1747 15:30a-1399.10.1413:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبعGIS25مباني سیستم های اطالعات جغرافیایي01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استادتستي و عملي در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216402مرکزقوچانمرکزمشهد1748 15:30a-1399.10.1413:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبعGIS25مباني سیستم های اطالعات جغرافیایي01 farahnaz2000@ yahoo .comتاریخ آزمون تعیین شده توسط استادتستي و عملي در بخش اخبار بلهLMSدرج گردیده 

_1216412مرکزقوچانمرکزمشهد1749 15:30a-1399.10.0313:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع4مخاطرات انساني01 farahnaz2000@ yahoo .comواتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ خیرhttp ://cha t.wa thsapp .com /J wX2UK3ILo15y03W9LId0f

_1216415مرکزقوچانمرکزمشهد1750 10:30a-1399.10.1508:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع4(خلیج فارس)مطالعات منطقه ای01 farahnaz2000@ yahoo .comبله

_1222310مرکزقوچانمرکزمشهد1751 13:00dadmand-1399.10.0911:00دادمند فاطمه400174بامنبع39اصول سازمان و مدیریت01 .fa@ gmail.comبله

_1231068مرکزقوچانمرکزمشهد1752 13:00abdorreza-1399.10.1111:00احمدی اتوئي عبدالرضا400582بامنبع2(آموزش محور  )افكار سیاسي در ایران و جهان اسالم01 .ahmadi@ yahoo .comارائه کار پژوهشي در ایمیلخیر

_1231060مرکزقوچانمرکزمشهد1753 10:30abdorreza-1399.10.1508:30احمدی اتوئي عبدالرضا400582بامنبع19نظریه های جدید در علم سیاست01 .ahmadi@ yahoo .comبله

_1222214مرکزقوچانمرکزمشهد1754 15:30n-1399.10.1813:30فرامرزی نرجس403088بامنبع7بودجه ریزی01 .fa ramarz i1361@ yahoo .com09155812591واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپخیر

_1222049مرکزقوچانمرکزمشهد1755 13:00n-1399.10.1111:00فرامرزی نرجس403088بامنبع7سازماندهي ومدیریت درتعاونیها01 .fa ramarz i1361@ yahoo .com09155812591واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپخیر

_1222036مرکزقوچانمرکزمشهد1756 15:30hos-1399.10.0613:30حسین نژاد حسین406271بامنبع27بررسي مسائل اجتماعي ایران01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1227109مرکزقوچانمرکزمشهد1757 10:30hos-1399.10.1108:30حسین نژاد حسین406271بامنبع13جامعه شناسي جوانان01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1227084مرکزقوچانمرکزمشهد1758 13:00hos-1399.10.0211:00حسین نژاد حسین406271بامنبع26(ارشد)جامعه شناسي کاروشغل 01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1227111مرکزقوچانمرکزمشهد1759 13:00hos-1399.10.0911:00حسین نژاد حسین406271بامنبع9جامعه شناسي مسائل اجتماعي01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1227115مرکزقوچانمرکزمشهد1760 10:30hos-1399.10.1708:30حسین نژاد حسین406271بامنبع14جامعه شناسي مسائل آموزش عالي01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1227113مرکزقوچانمرکزمشهد1761 13:00hos-1399.10.2111:00حسین نژاد حسین406271بامنبع16روشهای تحقیق کیفي درجامعه شناسي01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1222180مرکزقوچانمرکزمشهد1762 13:00hos-1399.10.1811:00حسین نژاد حسین406271بامنبع14مطالعه متون علوم اجتماعي - زبان تخصصي 01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1222308مرکزقوچانمرکزمشهد1763 13:00hos-1399.10.1811:00حسین نژاد حسین406271بامنبع17 متون ارتباطات اجتماعي1زبان تخصصي 01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1222314مرکزقوچانمرکزمشهد1764 10:30hos-1399.10.1808:30حسین نژاد حسین406271بامنبع8 متون روزنامه نگاری2زبان تخصصي 01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1222005مرکزقوچانمرکزمشهد1765 10:30hos-1399.10.0708:30حسین نژاد حسین406271بامنبع35مباني مردم شناسي01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1222011مرکزقوچانمرکزمشهد1766 13:00hos-1399.10.1111:00حسین نژاد حسین406271بامنبع45مردم شناسي فرهنگي01 s e inne jad2007@ yahoo .comزمان برگزاری آزمون در بخش اخبار بلهlmsدرج گردیده 

_1222331مرکزقوچانمرکزمشهد1767 13:00ja-1399.10.2011:00جازمي محمد حسن408843بامنبع12ارتباطات تصویری01 zemi1388@ yahoo .comبله

_1222331مرکزقوچانمرکزمشهد1768 13:00ja-1399.10.2011:00جازمي محمد حسن408843بامنبع12ارتباطات تصویری01 zemi1388@ yahoo .comبله

_1222044مرکزقوچانمرکزمشهد1769 10:30hag-1399.10.1308:30حقاني فر معصومه409778بامنبع15اصول واندیشه های تعاوني01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222046مرکزقوچانمرکزمشهد1770 15:30hag-1399.10.1713:30حقاني فر معصومه409778بامنبع5انواع وکارکردتعاونیها01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222063مرکزقوچانمرکزمشهد1771 10:30hag-1399.10.1408:30حقاني فر معصومه409778بامنبع12آسیب شناسي اجتماعي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222179مرکزقوچانمرکزمشهد1772 15:30hag-1399.10.0413:30حقاني فر معصومه409778بامنبع2تامین و رفاه اجتماعي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222034مرکزقوچانمرکزمشهد1773 10:30hag-1399.10.2108:30حقاني فر معصومه409778بامنبع4جامعه شناسي جنگ ونیروهای نظامي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222191مرکزقوچانمرکزمشهد1774 15:30hag-1399.10.0613:30حقاني فر معصومه409778بامنبع2جامعه شناسي خانواده01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222181مرکزقوچانمرکزمشهد1775 13:00hag-1399.10.0111:00حقاني فر معصومه409778بامنبع1روشهای مقدماتي تحلیل جمعیت01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222207مرکزقوچانمرکزمشهد1776 10:30hag-1399.10.2108:30حقاني فر معصومه409778بامنبع1زنان و سیاست اجتماعي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222183مرکزقوچانمرکزمشهد1777 13:00hag-1399.10.0311:00حقاني فر معصومه409778بامنبع2سیاست اجتماعي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222212مرکزقوچانمرکزمشهد1778 15:30hag-1399.10.2013:30حقاني فر معصومه409778بامنبع5سیاستهای بهداشتي و آموزشي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222045مرکزقوچانمرکزمشهد1779 10:30hag-1399.10.1708:30حقاني فر معصومه409778بامنبع13سیرتحول تعاوني درایران وجهان01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222211مرکزقوچانمرکزمشهد1780 13:00hag-1399.10.0711:00حقاني فر معصومه409778بامنبع2فقر و نابرابری اجتماعي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222318مرکزقوچانمرکزمشهد1781 13:00hag-1399.10.2111:00حقاني فر معصومه409778بامنبع45مباني ارتباطات انساني01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222320مرکزقوچانمرکزمشهد1782 13:00hag-1399.10.1611:00حقاني فر معصومه409778بامنبع7مباني ارتباطات جمعي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222139مرکزقوچانمرکزمشهد1783 13:00hag-1399.10.1611:00حقاني فر معصومه409778بامنبع1مباني جامعه شناسي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222062مرکزقوچانمرکزمشهد1784 13:00hag-1399.10.1811:00حقاني فر معصومه409778بامنبع4مباني جامعه شناسي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222078مرکزقوچانمرکزمشهد1785 13:00hag-1399.10.1811:00حقاني فر معصومه409778بامنبع5مباني جامعه شناسي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222222مرکزقوچانمرکزمشهد1786 13:00hag-1399.10.0411:00حقاني فر معصومه409778بامنبع17مباني جمعیت شناسي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222065مرکزقوچانمرکزمشهد1787 13:00hag-1399.10.1711:00حقاني فر معصومه409778بامنبع12مدیریت تعاونیها02 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222326مرکزقوچانمرکزمشهد1788 15:30hag-1399.10.0313:30حقاني فر معصومه409778بامنبع15نظریه های ارتباطات اجتماعي01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222202مرکزقوچانمرکزمشهد1789 15:30hag-1399.10.1613:30حقاني فر معصومه409778بامنبع1نظریه های برنامه ریزی01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222013مرکزقوچانمرکزمشهد1790 10:30hag-1399.10.0708:30حقاني فر معصومه409778بامنبع213نظریه های جامعه شناسي 01 hanifa r@ yahoo .com09392405344شیوه ارزشیابي پایان ترم برای دانشجویاني که در آزمون خیر

_1222405مرکزقوچانمرکزمشهد1791 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.0108:30خنده رو مهدی410436بامنبع5ارتباط با رسانه ها01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222333مرکزقوچانمرکزمشهد1792 @13:00mahdi.khandehru-1399.10.0711:00خنده رو مهدی410436بامنبع8افكار عمومي و وسایل ارتباط جمعي01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222203مرکزقوچانمرکزمشهد1793 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.1708:30خنده رو مهدی410436بامنبع3تغییرات اجتماعي01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222018مرکزقوچانمرکزمشهد1794 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.1708:30خنده رو مهدی410436بامنبع40تغییرات اجتماعي01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222325مرکزقوچانمرکزمشهد1795 @13:00mahdi.khandehru-1399.10.0211:00خنده رو مهدی410436بامنبع11تكنولوژی های ارتباطي01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222026مرکزقوچانمرکزمشهد1796 @13:00mahdi.khandehru-1399.10.0311:00خنده رو مهدی410436بامنبع31تكنیكهای خاص تحقیق01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222026مرکزقوچانمرکزمشهد1797 @13:00mahdi.khandehru-1399.10.0311:00خنده رو مهدی410436بامنبع31تكنیكهای خاص تحقیق01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222010مرکزقوچانمرکزمشهد1798 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.0908:30خنده رو مهدی410436بامنبع24جامعه شناسي آموزش پرورش01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222031مرکزقوچانمرکزمشهد1799 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.0213:30خنده رو مهدی410436بامنبع49جامعه شناسي سازمانها01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222031مرکزقوچانمرکزمشهد1800 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.0213:30خنده رو مهدی410436بامنبع49جامعه شناسي سازمانها01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222030مرکزقوچانمرکزمشهد1801 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.1513:30خنده رو مهدی410436بامنبع37جامعه شناسي شهری01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222030مرکزقوچانمرکزمشهد1802 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.1513:30خنده رو مهدی410436بامنبع37جامعه شناسي شهری01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222038مرکزقوچانمرکزمشهد1803 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.0813:30خنده رو مهدی410436بامنبع32جامعه شناسي صنعتي01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222038مرکزقوچانمرکزمشهد1804 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.0813:30خنده رو مهدی410436بامنبع32جامعه شناسي صنعتي01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222039مرکزقوچانمرکزمشهد1805 @mahdi.khandehruخنده رو مهدی410436بدون منبع16کارتحقیقي02 gmail.comخیر

_1222182مرکزقوچانمرکزمشهد1806 @13:00mahdi.khandehru-1399.10.1311:00خنده رو مهدی410436بامنبع3مدیریت بحران و ریسك01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1222193مرکزقوچانمرکزمشهد1807 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.1413:30خنده رو مهدی410436بامنبع25نظریه های جامعه شناسي 01 gmail.com09159031226تلگرامموضوع در )آزمون تشریحي در گروه تلگرامي و ارائه کار عملي خیر

_1216093مرکزقوچانمرکزمشهد1808 _13:00monazzam-1399.10.1411:00منظم علي411591بامنبع1اصول علم اقتصاد01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216418مرکزقوچانمرکزمشهد1809 _10:30monazzam-1399.10.0708:30منظم علي411591بامنبع3اصول و روشهای برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216403مرکزقوچانمرکزمشهد1810 _10:30monazzam-1399.10.1308:30منظم علي411591بامنبع1اصول وروش های آمایش سرزمین01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216424مرکزقوچانمرکزمشهد1811 _15:30monazzam-1399.10.2213:30منظم علي411591بامنبع2اقتصاد روستایي ایران01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216480مرکزقوچانمرکزمشهد1812 _10:30monazzam-1399.10.1108:30منظم علي411591بامنبع2اقلیم شناسي فیزیكي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216870مرکزقوچانمرکزمشهد1813 _monazzamمنظم علي411591بدون منبع1اقلیم شناسي ماهواره ای01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216428مرکزقوچانمرکزمشهد1814 _13:00monazzam-1399.10.0111:00منظم علي411591بامنبع6برنامه ریزی روستایي در ایران01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1222206مرکزقوچانمرکزمشهد1815 _10:30monazzam-1399.10.1408:30منظم علي411591بامنبع2برنامه ریزی شهری01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216835مرکزقوچانمرکزمشهد1816 _10:30monazzam-1399.10.0608:30منظم علي411591بامنبع4برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلي شهری05 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216835مرکزقوچانمرکزمشهد1817 _10:30monazzam-1399.10.0608:30منظم علي411591بامنبع8برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلي شهری01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216429مرکزقوچانمرکزمشهد1818 _15:30monazzam-1399.10.0113:30منظم علي411591بامنبع2برنامه ریزی و طراحي کالبدی روستا01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216429مرکزقوچانمرکزمشهد1819 _15:30monazzam-1399.10.0113:30منظم علي411591بامنبع2برنامه ریزی و طراحي کالبدی روستا01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216776مرکزقوچانمرکزمشهد1820 _13:00monazzam-1399.10.1611:00منظم علي411591بامنبع1تحلیل فضایي و فرایندهای آب و هواشناسي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216776مرکزقوچانمرکزمشهد1821 _13:00monazzam-1399.10.1611:00منظم علي411591بامنبع1تحلیل فضایي و فرایندهای آب و هواشناسي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216422مرکزقوچانمرکزمشهد1822 _15:30monazzam-1399.10.1713:30منظم علي411591بامنبع2توسعه پایدار روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216738مرکزقوچانمرکزمشهد1823 _15:30monazzam-1399.10.1113:30منظم علي411591بامنبع1توسعه پایدار کشاورزی01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216769مرکزقوچانمرکزمشهد1824 _10:30monazzam-1399.10.2008:30منظم علي411591بامنبع1توسعه روستایي مشارکتي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216050مرکزقوچانمرکزمشهد1825 _13:00monazzam-1399.10.0111:00منظم علي411591بامنبع21جغرافیای سیاسي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216063مرکزقوچانمرکزمشهد1826 _13:00monazzam-1399.10.1511:00منظم علي411591بامنبع1جغرافیای قاره ها01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1227130مرکزقوچانمرکزمشهد1827 _10:30monazzam-1399.10.1808:30منظم علي411591بامنبع3(آموزش محوز)جهاني شدن ومسائل توسعه01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216489مرکزقوچانمرکزمشهد1828 _10:30monazzam-1399.10.0108:30منظم علي411591بامنبع2(آب و هوا شناسي)زبان تخصصي 01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216437مرکزقوچانمرکزمشهد1829 _13:00monazzam-1399.10.0711:00منظم علي411591بامنبع3(جغرافیا وبرنامه ریزی شهری)زبان تخصصي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216881مرکزقوچانمرکزمشهد1830 _15:30monazzam-1399.10.0113:30منظم علي411591بامنبع3کار آفریني و بازار کار جغرافیای شهری01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216438مرکزقوچانمرکزمشهد1831 _10:30monazzam-1399.10.1008:30منظم علي411591بامنبع2کاربرد آمار و احتماالت در برنامه ریزی شهری01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216450مرکزقوچانمرکزمشهد1832 _10:30monazzam-1399.10.2108:30منظم علي411591بامنبع3کاربرد جغرافیای طبیعي در برنامه ریزی شهری01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216389مرکزقوچانمرکزمشهد1833 _13:00monazzam-1399.10.1811:00منظم علي411591بامنبع1مباني جغرافیای شهری01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216594مرکزقوچانمرکزمشهد1834 _13:00monazzam-1399.10.1311:00منظم علي411591بامنبع1فضایي و اکولوژیك مناطق روستایي- مدیریت توسعه پایدار کالبدی 01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216594مرکزقوچانمرکزمشهد1835 _13:00monazzam-1399.10.1311:00منظم علي411591بامنبع1فضایي و اکولوژیك مناطق روستایي- مدیریت توسعه پایدار کالبدی 01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216427مرکزقوچانمرکزمشهد1836 _15:30monazzam-1399.10.2213:30منظم علي411591بامنبع3مدیریت روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216868مرکزقوچانمرکزمشهد1837 _15:30monazzam-1399.10.1113:30منظم علي411591بامنبع3مسائل آب01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216075مرکزقوچانمرکزمشهد1838 _15:30monazzam-1399.10.2013:30منظم علي411591بامنبع1منابع وماخذجغرافیای ایران01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216082مرکزقوچانمرکزمشهد1839 _15:30monazzam-1399.10.1113:30منظم علي411591بامنبع1منابع ومسائل آب در ایران01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216483مرکزقوچانمرکزمشهد1840 _13:00monazzam-1399.10.0611:00منظم علي411591بامنبع1نقشه ها و نمودارهای اقلیمي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216483مرکزقوچانمرکزمشهد1841 _13:00monazzam-1399.10.0611:00منظم علي411591بامنبع1نقشه ها و نمودارهای اقلیمي01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1216473مرکزقوچانمرکزمشهد1842 _15:30monazzam-1399.10.1413:30منظم علي411591بامنبع1هیدروکلیماتولوژی01 pnu_ 2012@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1222221مرکزقوچانمرکزمشهد1843 13:00la-1399.10.1411:00لشكری محمد413080بامنبع3اقتصاد توسعه01 s hkarym@ gmail.comآزمون شفاهي دربلهlms 229 داخلي 38683002 و یا از طریق تماس با تلفن

_1222311مرکزقوچانمرکزمشهد1844 10:30imandous-1399.10.0808:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع31اقتصاد ایران01 t@ yahoo .comآزمون در بلهlms صفحه و ارسال از طریق ایمیل30  و یا خالصه کتاب در

_1227070مرکزقوچانمرکزمشهد1845 15:30s-1399.10.1313:30صنعتي شرقي نادر416211بامنبع12(تاریخ تفكرات جامعه شناسي)1بینش های جامعه شناسي 01 ana tinader@ yahoo .comدرج سواالت توسط استاد در سامامه بلهlmsو ارسال پاسخنامه تشریحي به ایمیل  

_1227073مرکزقوچانمرکزمشهد1846 13:00s-1399.10.1111:00صنعتي شرقي نادر416211بامنبع219بینش های جامعه شناسي 01 ana tinader@ yahoo .comدرج سواالت توسط استاد در سامامه بلهlmsو ارسال پاسخنامه تشریحي به ایمیل  

_1227075مرکزقوچانمرکزمشهد1847 13:00s-1399.10.1111:00صنعتي شرقي نادر416211بامنبع311بینش های جامعه شناسي 01 ana tinader@ yahoo .comدرج سواالت توسط استاد در سامامه بلهlmsو ارسال پاسخنامه تشریحي به ایمیل  

_1227101مرکزقوچانمرکزمشهد1848 15:30s-1399.10.1713:30صنعتي شرقي نادر416211بامنبع16جامعه شناسي انحرافات وکجرویهای اجتماعي01 ana tinader@ yahoo .comدرج سواالت توسط استاد در سامامه بلهlmsو ارسال پاسخنامه تشریحي به ایمیل  

_1227125مرکزقوچانمرکزمشهد1849 15:30s-1399.10.0613:30صنعتي شرقي نادر416211بامنبع2(آموزش محور  )جامعه شناسي علم و تكنولوژی01 ana tinader@ yahoo .comایمیلمطالعه کتاب چیستي علم از آلن چالمرز را مطالعه و ارسال خیرsanatinader@yahoo .com

_1227105مرکزقوچانمرکزمشهد1850 13:00s-1399.10.0111:00صنعتي شرقي نادر416211بامنبع10روشهای پیشرفته آماری همراه بابرنامه های کامپیوتری01 ana tinader@ yahoo .comدانشجویان در این درس بایستي بر پایه ی موضوع پایان نامه خیر  
_1227114مرکزقوچانمرکزمشهد1851 15:30s-1399.10.1813:30صنعتي شرقي نادر416211بامنبع23روشهای تحقیق کمي درجامعه شناسي01 ana tinader@ yahoo .comایمیلنوشتن فصل سوم پایان نامه دانشجوا با رویكرد کمي و ارسال  به خیرsanatinader@yahoo .com

_1227131مرکزقوچانمرکزمشهد1852 sصنعتي شرقي نادر416211بدون منبع3آموزش محور(تحقیق وتتبع نظری)سمینار 01 ana tinader@ yahoo .comایمیلخیرsanatinader@yahoo .com

_1222002مرکزقوچانمرکزمشهد1853 10:30s-1399.10.2008:30صنعتي شرقي نادر416211بامنبع231مفاهیم اساسي -مباني جامعه شناسي 01 ana tinader@ yahoo .comدرج سواالت توسط استاد در سامامه بلهlmsو ارسال پاسخنامه تشریحي به ایمیل  

_1216864مرکزقوچانمرکزمشهد1854 10:30raz-1399.10.0908:30توکلي راضیه417803بامنبع8مباني برنامه نویسي کامپیوتر01 ieh_ tavako li@ yahoo .comایمیلارائه فایل کار عملي از طریق ایمیلخیرrazieh_ tavakoli@yahoo .com

_1238016مرکزقوچانمرکزقوچان1855 aبراتي دوین علي422451بدون منبع1پروژه01 libara tidevin@ yahoo .com09151018821ارائه به صورت فیزیكيخیر

_1239010مرکزقوچانمرکزقوچان1856 aبراتي دوین علي422451بدون منبع1پروژه01 libara tidevin@ yahoo .com09151018821ارائه به صورت فیزیكيخیر

_1218498مرکزقوچانمرکزقوچان1857 aبراتي دوین علي422451بدون منبع5پروژه01 libara tidevin@ yahoo .com09151018821ارائه به صورت فیزیكيخیر

_1222004مرکزقوچانمرکزمشهد1858 _10:30m-1399.10.0108:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع35اصول علم سیاست01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1222302مرکزقوچانمرکزمشهد1859 _10:30m-1399.10.1508:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع41اصول علم سیاست01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231111مرکزقوچانمرکزمشهد1860 _10:30m-1399.10.1608:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع8(2)اندیشه سیاسي در غرب 01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1229006مرکزقوچانمرکزمشهد1861 _15:30m-1399.10.1413:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع135713تا1320تاریخ روابط خارجي ایران ازشهریور01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231107مرکزقوچانمرکزمشهد1862 _15:30m-1399.10.1013:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع11اجتماعي ایران از آغاز صفویه تا پایان قاجار- تحوالت سیاسي 01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231119مرکزقوچانمرکزمشهد1863 _10:30m-1399.10.0208:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع1اجتماعي ایران در جمهوری اسالمي ایران- تحوالت سیاسي 01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231118مرکزقوچانمرکزمشهد1864 _10:30m-1399.10.0308:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع14اجتماعي ایران در دوران پهلوی- تحوالت سیاسي 01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1229004مرکزقوچانمرکزمشهد1865 _15:30m-1399.10.1013:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع132012تا1228تحوالت سیاسي واجتماعي ایران از01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231004مرکزقوچانمرکزمشهد1866 _15:30m-1399.10.0413:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع13579تا1320تحوالت سیاسي واجتماعي ایران از01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231053مرکزقوچانمرکزمشهد1867 _15:30m-1399.10.2013:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع21(ارشد)جامعه شناسي سیاسي01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231124مرکزقوچانمرکزمشهد1868 _10:30m-1399.10.0808:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع13جغرافیای سیاسي و مناطق راهبردی جهان01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1222322مرکزقوچانمرکزمشهد1869 _15:30m-1399.10.0913:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع12حقوق اساسي01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231059مرکزقوچانمرکزمشهد1870 _15:30m-1399.10.1713:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع135723تا 1320روابط خارجي ایران باقدرتهای بزرگ از01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231057مرکزقوچانمرکزمشهد1871 _13:00m-1399.10.2211:00لعل علیزاده محمد426918بامنبع11روش تحقیق در علوم سیاسي01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231016مرکزقوچانمرکزمشهد1872 _13:00m-1399.10.1611:00لعل علیزاده محمد426918بامنبع224روش تحقیق درعلوم سیاسي 01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231054مرکزقوچانمرکزمشهد1873 _15:30m-1399.10.0413:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع4سمینار انقالب اسالمي ایران و بازتاب آن بر مسائل استراتژی منطقه و جهان01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231062مرکزقوچانمرکزمشهد1874 _10:30m-1399.10.1608:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع18سمینار جنبشهای اسالمي درقرن بیستم وتاثیر انقالب اسالمي برآنها01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231056مرکزقوچانمرکزمشهد1875 _mلعل علیزاده محمد426918بدون منبع18سمینار مسائل کشورهای جهان سوم01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231018مرکزقوچانمرکزمشهد1876 _10:30m-1399.10.0108:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع25سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایران01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231022مرکزقوچانمرکزمشهد1877 _15:30m-1399.10.1113:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع11سیاست خارجي قدرت های بزرگ01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231055مرکزقوچانمرکزمشهد1878 _15:30m-1399.10.0913:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع3فقه سیاسي01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231001مرکزقوچانمرکزمشهد1879 _13:00m-1399.10.1411:00لعل علیزاده محمد426918بامنبع4مباني علم سیاست01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1222088مرکزقوچانمرکزمشهد1880 _13:00m-1399.10.1411:00لعل علیزاده محمد426918بامنبع13مباني علم سیاست01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231103مرکزقوچانمرکزمشهد1881 _10:30m-1399.10.0108:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع12متون پایه سیاسي در زبان فارسي01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231019مرکزقوچانمرکزمشهد1882 _15:30m-1399.10.0313:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع22مسائل سیاسي و اقتصادی جهان سوم01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231089مرکزقوچانمرکزمشهد1883 _13:00m-1399.10.1411:00لعل علیزاده محمد426918بامنبع38میاني علم سیاست01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1231061مرکزقوچانمرکزمشهد1884 _13:00m-1399.10.1511:00لعل علیزاده محمد426918بامنبع16نظریه های مختلف در روابط بین الملل01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1216408مرکزقوچانمرکزمشهد1885 10:30a-1399.10.1608:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع2اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای01 lavipnu@ gmail.comبله

_1222219مرکزقوچانمرکزمشهد1886 10:30a-1399.10.2008:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع4برنامه ریزی مشارکتي01 lavipnu@ gmail.comبله

_1216835مرکزقوچانمرکزمشهد1887 10:30a-1399.10.0608:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع4برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلي شهری03 lavipnu@ gmail.comبله

_1216835مرکزقوچانمرکزمشهد1888 10:30a-1399.10.0608:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع4برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلي شهری04 lavipnu@ gmail.comبله

_1222218مرکزقوچانمرکزمشهد1889 13:00a-1399.10.0911:00علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع9توسعه پایدار01 lavipnu@ gmail.comبله

_1222029مرکزقوچانمرکزمشهد1890 15:30a-1399.10.1113:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع43جامعه شناسي روستایي01 lavipnu@ gmail.comبله

_1222029مرکزقوچانمرکزمشهد1891 15:30a-1399.10.1113:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع43جامعه شناسي روستایي01 lavipnu@ gmail.comبله

_1216078مرکزقوچانمرکزمشهد1892 13:00a-1399.10.2111:00علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع0001صنعت 2جغرافیای اقتصادی ایران 01 lavipnu@ gmail.comبله

_1216729مرکزقوچانمرکزمشهد1893 10:30a-1399.10.1708:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع3دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه01 lavipnu@ gmail.comبله

_1216419مرکزقوچانمرکزمشهد1894 15:30a-1399.10.0313:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع1روابط متقابل شهر و روستا01 lavipnu@ gmail.comبله

_1216773مرکزقوچانمرکزمشهد1895 10:30a-1399.10.0908:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع1مخاطرات نواحي روستایي01 lavipnu@ gmail.comبله

_1216805مرکزقوچانمرکزمشهد1896 13:00a-1399.10.1711:00علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع3مدل ها و تكنیك های برنامه ریزی روستایي01 lavipnu@ gmail.comبله

_1216805مرکزقوچانمرکزمشهد1897 13:00a-1399.10.1711:00علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع3مدل ها و تكنیك های برنامه ریزی روستایي01 lavipnu@ gmail.comبله

_1810332مرکزقوچانمرکزقوچان1898 zقاسم زاده زهره438089بدون منبع3رساله نهایي01 .g has emzadeh@ yahoo .comارائه کار عملي بصورت مرحله به مرحله در بلهlms

_1810332مرکزقوچانمرکزقوچان1899 zقاسم زاده زهره438089بدون منبع3رساله نهایي01 .g has emzadeh@ yahoo .comارائه کار عملي بصورت مرحله به مرحله در بلهlms

_1810333مرکزقوچانمرکزقوچان1900 zقاسم زاده زهره438089بدون منبع22کارگاه تخصصي صنایع دستي 01 .g has emzadeh@ yahoo .comارائه کار عملي بصورت مرحله به مرحله در بلهlms

_1810092مرکزقوچانمرکزقوچان1901 zقاسم زاده زهره438089بدون منبع1کارگاه حجم سازی01 .g has emzadeh@ yahoo .comارائه کار عملي بصورت مرحله به مرحله در بلهlms

_1810326مرکزقوچانمرکزقوچان1902 zقاسم زاده زهره438089بدون منبع52کارگاه صنایع دستي 01 .g has emzadeh@ yahoo .comارائه کار عملي بصورت مرحله به مرحله در بلهlms

_1810325مرکزقوچانمرکزقوچان1903 zقاسم زاده زهره438089بدون منبع42کارگاه صنایع دستي01 .g has emzadeh@ yahoo .comارائه کار عملي بصورت مرحله به مرحله در بلهlms

_1217445مرکزقوچانمرکزقوچان1904 _ebrahimiشهاب مهسا449109بدون منبع3پروژه تحقیقاتي در مشاوره01 123a li@ yahoo .com9153824933واتساپارائه کارعملي به واتساپخیر

_1217257مرکزقوچانمرکزقوچان1905 _ebrahimiشهاب مهسا449109بدون منبع6انفرادی-پژوهشهای عملي 01 123a li@ yahoo .com9153824933واتساپارائه کارعملي به واتساپخیر

_1211451مرکزقوچانمرکزقوچان1906 _ebrahimiشهاب مهسا449109بدون منبع21کارورزی 01 123a li@ yahoo .com9153824933واتساپارائه کارعملي به واتساپخیر

_1222406مرکزقوچانمرکزمشهد1907 @10:30zmanochehrabadi-1399.10.2108:30منوچهر آبادی معصومه449844بامنبع10 گزارش و نگارش1روابط عمومي عملي 01 yahoo .com9155050714واتساپارائه پروژه و کار عملي جهت هماهنگي به واتساپ پیام دهیدخیر

_1222406مرکزقوچانمرکزمشهد1908 @10:30zmanochehrabadi-1399.10.2108:30منوچهر آبادی معصومه449844بامنبع10 گزارش و نگارش1روابط عمومي عملي 01 yahoo .com9155050714واتساپارائه پروژه و کار عملي جهت هماهنگي به واتساپ پیام دهیدخیر

_1222439مرکزقوچانمرکزمشهد1909 @10:30zmanochehrabadi-1399.10.2208:30منوچهر آبادی معصومه449844بامنبع13شیوه نگارش فارسي در مطبوعات01 yahoo .com09155050714ارائه کار عملي و هماهنگي با شماره  استادخیر 

_1222439مرکزقوچانمرکزمشهد1910 @10:30zmanochehrabadi-1399.10.2208:30منوچهر آبادی معصومه449844بامنبع13شیوه نگارش فارسي در مطبوعات01 yahoo .com09155050714ارائه کار عملي و هماهنگي با شماره  استادخیر 

_1222339مرکزقوچانمرکزمشهد1911 @13:00zmanochehrabadi-1399.10.0711:00منوچهر آبادی معصومه449844بامنبع1(فتوژورنالیسم)عكاس خبری 01 yahoo .com09155050714ارائه کار عملي و هماهنگي با شماره  استادخیر 

_1222339مرکزقوچانمرکزمشهد1912 @13:00zmanochehrabadi-1399.10.0711:00منوچهر آبادی معصومه449844بامنبع1(فتوژورنالیسم)عكاس خبری 01 yahoo .com09155050714ارائه کار عملي و هماهنگي با شماره  استادخیر 

_1222337مرکزقوچانمرکزمشهد1913 @10:30zmanochehrabadi-1399.10.0108:30منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع5تاریخ مطبوعات01 yahoo .comارائه کار تحقیقيخیر(  تكالیف در بخش تمارینlms ذکر شده )

_1222407مرکزقوچانمرکزمشهد1914 @15:30zmanochehrabadi-1399.10.0713:30منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع4 انتشارات2روابط عمومي عملي 01 yahoo .comارائه کار تحقیقيخیر(  تكالیف در بخش تمارینlms ذکر شده )

_1222407مرکزقوچانمرکزمشهد1915 @15:30zmanochehrabadi-1399.10.0713:30منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع4 انتشارات2روابط عمومي عملي 01 yahoo .comارائه کار تحقیقيخیر(  تكالیف در بخش تمارینlms ذکر شده )

_1222335مرکزقوچانمرکزمشهد1916 @15:30zmanochehrabadi-1399.10.1513:30منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع2 مصاحبه مطبوعاتي1روزنامه نگاری عملي 01 yahoo .comارائه کار تحقیقيخیر(  تكالیف در بخش تمارینlms ذکر شده )

_1222335مرکزقوچانمرکزمشهد1917 @15:30zmanochehrabadi-1399.10.1513:30منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع2 مصاحبه مطبوعاتي1روزنامه نگاری عملي 01 yahoo .comارائه کار تحقیقيخیر(  تكالیف در بخش تمارینlms ذکر شده )

_1222441مرکزقوچانمرکزمشهد1918 @13:00zmanochehrabadi-1399.10.1411:00منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع4طرح و برنامه ریزی در روابط عمومي01 yahoo .comارائه کار تحقیقيخیر(  تكالیف در بخش تمارینlms ذکر شده )

_1222441مرکزقوچانمرکزمشهد1919 @13:00zmanochehrabadi-1399.10.1411:00منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع4طرح و برنامه ریزی در روابط عمومي01 yahoo .comارائه کار تحقیقيخیر(  تكالیف در بخش تمارینlms ذکر شده )

_1222324مرکزقوچانمرکزمشهد1920 @15:30zmanochehrabadi-1399.10.0713:30منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع14گرافیك و صفحه آرایي در مطبوعات01 yahoo .comارائه کار تحقیقيخیر(  تكالیف در بخش تمارینlms ذکر شده )

_1222324مرکزقوچانمرکزمشهد1921 @15:30zmanochehrabadi-1399.10.0713:30منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع14گرافیك و صفحه آرایي در مطبوعات01 yahoo .comارائه کار تحقیقيخیر(  تكالیف در بخش تمارینlms ذکر شده )

_1222444مرکزقوچانمرکزمشهد1922 @10:30zmanochehrabadi-1399.10.1408:30منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع13مباني آرشیو و اطالع رساني01 yahoo .com9154208400واتساپارائه کار عملي و هماهنگي با شماره  استادخیر

_1222444مرکزقوچانمرکزمشهد1923 @10:30zmanochehrabadi-1399.10.1408:30منوچهر آبادی زهرا449846بامنبع13مباني آرشیو و اطالع رساني01 yahoo .com9154208400واتساپارائه کار عملي و هماهنگي با شماره  استادخیر

_1223046مرکزقوچانمرکزقوچان1924 m.t.sسبیاني محمد تقي451510بدون منبع15کارتحقیقي 01 ebyani@ gmail.com9155816448واتساپارسال به واتساپخیر

_1223058مرکزقوچانمرکزقوچان1925 m.t.sسبیاني محمد تقي451510بدون منبع28کارتحقیقي 01 ebyani@ gmail.com9155816448واتساپارسال به واتساپخیر

_1215431مرکزقوچانمرکزقوچان1926 10:30s-1399.10.1108:30قرآني سیده وحیده457429بامنبع1تربیت بدني02 .vahideg horani@ yahoo .com 9155815487تلگرامارائه کار تحقیقي در تلگرام

_1215431مرکزقوچانمرکزقوچان1927 _10:30imi-1399.10.1108:30محبي ایمان465168بامنبع8تربیت بدني01 mohebbi@ yahoo .com9357569848واتساپارائه کار تحقیقي در واتساپ

_1217257مرکزقوچانمرکزقوچان1928 sرجب پور فرخاني سمیه467535بدون منبع15انفرادی-پژوهشهای عملي 03 imara jabpour@ yahoo .comخیر

_1211659مرکزقوچانمرکزقوچان1929 @moeenimahmoodمعیني راد محمود500392بدون منبع16پروژه02 yahoo .comخیر

_1222403مرکزقوچانمرکزمشهد1930 15:30rezahas-1399.10.0113:30حسني رضا501160بامنبع6اصول تبلیغات بازرگاني01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1222330مرکزقوچانمرکزمشهد1931 10:30rezahas-1399.10.0208:30حسني رضا501160بامنبع8تحلیل محتوای پیامهای ارتباطي01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1222330مرکزقوچانمرکزمشهد1932 10:30rezahas-1399.10.0208:30حسني رضا501160بامنبع8تحلیل محتوای پیامهای ارتباطي01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1222348مرکزقوچانمرکزمشهد1933 10:30rezahas-1399.10.1308:30حسني رضا501160بامنبع2روزنامه نگاری الكترونیكي01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1222348مرکزقوچانمرکزمشهد1934 10:30rezahas-1399.10.1308:30حسني رضا501160بامنبع2روزنامه نگاری الكترونیكي01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1222342مرکزقوچانمرکزمشهد1935 15:30rezahas-1399.10.1013:30حسني رضا501160بامنبع4 گزارش مطبوعاتي2روزنامه نگاری عملي 01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1222342مرکزقوچانمرکزمشهد1936 15:30rezahas-1399.10.1013:30حسني رضا501160بامنبع4 گزارش مطبوعاتي2روزنامه نگاری عملي 01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1222345مرکزقوچانمرکزمشهد1937 15:30rezahas-1399.10.2213:30حسني رضا501160بامنبع3نقد و تفسیر مقاله نویسي01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1222345مرکزقوچانمرکزمشهد1938 15:30rezahas-1399.10.2213:30حسني رضا501160بامنبع3نقد و تفسیر مقاله نویسي01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1222343مرکزقوچانمرکزمشهد1939 13:00rezahas-1399.10.1611:00حسني رضا501160بامنبع4ویراستاری و مدیریت اخبار01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1222343مرکزقوچانمرکزمشهد1940 13:00rezahas-1399.10.1611:00حسني رضا501160بامنبع4ویراستاری و مدیریت اخبار01 s ani862@ yahoo .com09155013533واتساپموضوع تحقیق در بخش اخبار )ارائه پروژه در واتساپ یا ایمیل خیر

_1211659مرکزقوچانمرکزقوچان1941 norfaنوری فاطمه512111بدون منبع7پروژه01 tn@ yahoo .comایمیلارائه کار تحقیقي به ایمیلخیرnorfa tn@ yahoo .com

_1222329مرکزقوچانمرکزمشهد1942 15:30faha-1399.10.0813:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع1اصول روزنامه نگاری01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222329مرکزقوچانمرکزمشهد1943 15:30faha-1399.10.0813:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع1اصول روزنامه نگاری01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222341مرکزقوچانمرکزمشهد1944 fahaحاتمي محمد صادق514061بدون منبع6پایان نامه01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپخیر

_1222442مرکزقوچانمرکزمشهد1945 10:30faha-1399.10.2208:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع6تكنیكهای روابط عمومي01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222442مرکزقوچانمرکزمشهد1946 10:30faha-1399.10.2208:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع6تكنیكهای روابط عمومي01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222340مرکزقوچانمرکزمشهد1947 15:30faha-1399.10.0413:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع4حقوق ارتباط جمعي01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222443مرکزقوچانمرکزمشهد1948 13:00faha-1399.10.1011:00حاتمي محمد صادق514061بامنبع3روابط عمومي الكترونیكي01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222443مرکزقوچانمرکزمشهد1949 13:00faha-1399.10.1011:00حاتمي محمد صادق514061بامنبع3روابط عمومي الكترونیكي01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222344مرکزقوچانمرکزمشهد1950 10:30faha-1399.10.0208:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع2روزنامه نگاری تخصصي01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222344مرکزقوچانمرکزمشهد1951 10:30faha-1399.10.0208:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع2روزنامه نگاری تخصصي01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222323مرکزقوچانمرکزمشهد1952 10:30faha-1399.10.1108:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع6روزنامه نگاری رادیویي و تلویزیوني01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1222323مرکزقوچانمرکزمشهد1953 10:30faha-1399.10.1108:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع6روزنامه نگاری رادیویي و تلویزیوني01 tami@ yahoo .com09155068552واتساپآزمون شفاهي و ارائه تحقیق در واتساپخیر

_1211104مرکزقوچانمرکزقوچان1954 m.raرجب پور فرخاني مرتضي516253بدون منبع1پروژه کارعملي01 jabpor6095@ gmail.com09155814624واتساپارائه کار تحقیقي به واتساپخیر

_1217257مرکزقوچانمرکزقوچان1955 khosخسروی جواد528871بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 02 ravido@ yahoo .com09151810699ارائه کار تحقیقي بصورت فیزیكي خیر

_1222312مرکزقوچانمرکزمشهد1956 https:\\chat.whatsapp.com\GwWhYP6Lo425DQggw8rdKyواتساپارائه کار تحقیقي در واتساپخیر13:00-1399.10.0111:00نداف مهدی531278بامنبع9اصول روابط و سازمانهای بین المللي01

_1216931مرکزقوچانمرکزمشهد1957 09151672242واتساپموضوع کار عملي )ارائه کار تحقیقي و ارسال به واتساپ یا ایمیلخیر15:30-1399.10.1013:30کاللي مقدم ژیال991216بامنبع10برنامه ریزی کاربری اراضي شهر03

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد1958 @10:30hatamianr-1399.10.1608:30حاتمیان جغالي رسول385095بامنبع142آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 01 yahoo .com9154168743واتساپ و تلگرامامتحان از طریق واتساپ و تلگرام

_1117215مرکزکاشمرمرکزمشهد1959 @13:00hatamianr-1399.10.0411:00حاتمیان جغالي رسول385095بامنبع214آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 01 yahoo .com9154167843واتساپ و تلگرامامتحان از طریق واتساپ و تلگرام

_1111114مرکزکاشمرمرکزمشهد1960 @13:00hatamianr-1399.10.1811:00حاتمیان جغالي رسول385095بامنبع215ریاضي 01 yahoo .com9154167843واتساپ و تلگرامامتحان از طریق واتساپ و تلگرام

_1111497مرکزکاشمرمرکزمشهد1961 @15:30hatamianr-1399.10.0813:30حاتمیان جغالي رسول385095بامنبع69ریاضیات پایه01 yahoo .com9154167843واتساپ و تلگرامامتحان از طریق واتساپ و تلگرام

_1111015مرکزکاشمرمرکزمشهد1962 @15:30hatamianr-1399.10.1713:30حاتمیان جغالي رسول385095بامنبع215ریاضیات پایه ومقدمات آمار02 yahoo .com9154167843واتساپ و تلگرامامتحان از طریق واتساپ و تلگرام

_1111371مرکزکاشمرمرکزمشهد1963 @13:00hatamianr-1399.10.0611:00حاتمیان جغالي رسول385095بامنبع2مباني هندسه01 yahoo .com9154167843واتساپ و تلگرامامتحان از طریق واتساپ و تلگرام

_1111107مرکزکاشمرمرکزمشهد1964 @15:30hatamianr-1399.10.1113:30حاتمیان جغالي رسول385095بامنبع3نظریه محاسبات01 yahoo .com9154167843واتساپ و تلگرامگرداوری تحقیق راجع به درس مربوطه

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد1965 @10:30mohamadzadeh36-1399.10.1608:30محمدزاده دالل الهه385163بامنبع126آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 02 gmail.comاز طریق ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1117215مرکزکاشمرمرکزمشهد1966 @13:00mohamadzadeh36-1399.10.0411:00محمدزاده دالل الهه385163بامنبع242آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 02 gmail.comاز طریق ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111408مرکزکاشمرمرکزمشهد1967 @13:00mohamadzadeh36-1399.10.0311:00محمدزاده دالل الهه385163بامنبع259ریاضي عمومي 02 gmail.comاز طریق ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111497مرکزکاشمرمرکزمشهد1968 @15:30mohamadzadeh36-1399.10.0813:30محمدزاده دالل الهه385163بامنبع62ریاضیات پایه04 gmail.comاز طریق ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111473مرکزکاشمرمرکزمشهد1969 @13:00mohamadzadeh36-1399.10.0911:00محمدزاده دالل الهه385163بامنبع24ریاضیات گسسته05 gmail.comاز طریق ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111409مرکزکاشمرمرکزمشهد1970 @15:30mohamadzadeh36-1399.10.1113:30محمدزاده دالل الهه385163بامنبع69معادالت دیفرانسیل03 gmail.comاز طریق ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1115116مرکزکاشمرمرکزکاشمر1971 @yavariیاوری خلیل آباد ابوالفضل385961بامنبع1آزمایشگاه سیستم عامل01 pnu .ac .ir تحقیق و پروژه از طریق واتساپ و تلگرام و ایمیلabulfaz l.yavari.gmail.com9153320711

_1113097مرکزکاشمرمرکزکاشمر1972 @yavariیاوری خلیل آباد ابوالفضل385961بامنبع21آزمایشگاه فیزیك 01 pnu .ac .ir تحقیق و پروژه از طریق واتساپ و تلگرام و ایمیلabulfaz l.yavari.gmail.com9153320711

_1115086مرکزکاشمرمرکزکاشمر1973 @yavariیاوری خلیل آباد ابوالفضل385961بامنبع1آزمایشگاه معماری کامپیوتر01 pnu .ac .ir تحقیق و پروژه از طریق واتساپ و تلگرام و ایمیلabulfaz l.yavari.gmail.com9153320711

_1322094مرکزکاشمرمرکزکاشمر1974 @yavariیاوری خلیل آباد ابوالفضل385961بدون منبع1پروژه پایاني01 pnu .ac .ir تحقیق و پروژه از طریق واتساپ و تلگرام و ایمیلabulfaz l.yavari.gmail.com9153320711

_1322029مرکزکاشمرمرکزکاشمر1975 @yavariیاوری خلیل آباد ابوالفضل385961بدون منبع1کارآموزی01 pnu .ac .ir تحقیق و پروژه از طریق واتساپ و تلگرام و ایمیلabulfaz l.yavari.gmail.com9153320711

_1322090مرکزکاشمرمرکزکاشمر1976 @yavariیاوری خلیل آباد ابوالفضل385961بدون منبع2کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 pnu .ac .ir تحقیق و پروژه از طریق واتساپ و تلگرام و ایمیلabulfaz l.yavari.gmail.com9153320711

_1115064مرکزکاشمرمرکزکاشمر1977 @yavariیاوری خلیل آباد ابوالفضل385961بامنبع2کارگاه عمومي01 pnu .ac .ir تحقیق و پروژه از طریق واتساپ و تلگرام و ایمیلabulfaz l.yavari.gmail.com9153320711

_1322088مرکزکاشمرمرکزکاشمر1978 @yavariیاوری خلیل آباد ابوالفضل385961بدون منبع3کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 pnu .ac .ir تحقیق و پروژه از طریق واتساپ و تلگرام و ایمیلabulfaz l.yavari.gmail.com9153320711

_1111025مرکزکاشمرمرکزمشهد1979 @13:00dorri.f-1399.10.0311:00دری فاطمه386261بامنبع28ریاضي عمومي 01 gmail.com9151634527واتساپارزشیابي فردی از هر دانشجو به صورت کتبي و شفاهيبله

_1111464مرکزکاشمرمرکزمشهد1980 @13:00dorri.f-1399.10.0311:00دری فاطمه386261بامنبع21ریاضیات 01 gmail.com9151634527واتساپارزشیابي فردی از هر دانشجو به صورت کتبي و شفاهيبله

_1111396مرکزکاشمرمرکزمشهد1981 @15:30dorri.f-1399.10.0813:30دری فاطمه386261بامنبع3زبان تخصصي ریاضي01 gmail.com9151634527واتساپارزشیابي فردی از هر دانشجو به صورت کتبي و شفاهيبله

_1111553مرکزکاشمرمرکزمشهد1982 10:30s-1399.10.1008:30نژاد حسین سعید386408بامنبع15بهینه سازی خطي پیشرفته01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .comبله

_1111306مرکزکاشمرمرکزمشهد1983 13:00s-1399.10.1711:00نژاد حسین سعید386408بامنبع1بهینه سازی مدلهای غیر خطي01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .com9032634164واتساپتمرین تحویلي

_1111380مرکزکاشمرمرکزمشهد1984 sنژاد حسین سعید386408بدون منبع1حل عددی معادالت دیفرانسیل01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .com9032634164واتساپتمرین تحویلي

_1111116مرکزکاشمرمرکزمشهد1985 13:00s-1399.10.0311:00نژاد حسین سعید386408بامنبع219ریاضیات 01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .comبله

_1111014مرکزکاشمرمرکزمشهد1986 15:30s-1399.10.0813:30نژاد حسین سعید386408بامنبع149ریاضیات پایه ومقدمات آمار01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .comبله

_1111015مرکزکاشمرمرکزمشهد1987 15:30s-1399.10.1713:30نژاد حسین سعید386408بامنبع218ریاضیات پایه ومقدمات آمار03 _ nezhadhos s e in@ yahoo .comبله

_1111559مرکزکاشمرمرکزمشهد1988 sنژاد حسین سعید386408بدون منبع1مباحث ویژه در آنالیز عددی01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .com9032634164واتساپتمرین تحویلي

_1111541مرکزکاشمرمرکزمشهد1989 10:30s-1399.10.1008:30نژاد حسین سعید386408بامنبع1مدل سازی ریاضي01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .com9032634164واتساپتمرین تحویلي

_1111409مرکزکاشمرمرکزمشهد1990 15:30s-1399.10.1113:30نژاد حسین سعید386408بامنبع20معادالت دیفرانسیل02 _ nezhadhos s e in@ yahoo .comبله

_1111552مرکزکاشمرمرکزمشهد1991 _10:30h-1399.10.1808:30خدابخشیان هادی387463بامنبع1آنالیز حقیقي01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1111179مرکزکاشمرمرکزمشهد1992 _15:30h-1399.10.1513:30خدابخشیان هادی387463بامنبع12آنالیزحقیقي 01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1117049مرکزکاشمرمرکزمشهد1993 _15:30h-1399.10.0313:30خدابخشیان هادی387463بامنبع1روشهای چندمتغیره پیوسته01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1117049مرکزکاشمرمرکزمشهد1994 _15:30h-1399.10.0313:30خدابخشیان هادی387463بامنبع1روشهای چندمتغیره پیوسته01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1111084مرکزکاشمرمرکزمشهد1995 _15:30h-1399.10.0313:30خدابخشیان هادی387463بامنبع129ریاضي عمومي 01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1111307مرکزکاشمرمرکزمشهد1996 _13:00h-1399.10.1511:00خدابخشیان هادی387463بامنبع143ریاضي عمومي 01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1111500مرکزکاشمرمرکزمشهد1997 _15:30h-1399.10.2113:30خدابخشیان هادی387463بامنبع218ریاضي عمومي 01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1111411مرکزکاشمرمرکزمشهد1998 _15:30h-1399.10.0113:30خدابخشیان هادی387463بامنبع23ریاضیات مهندسي02 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1111209مرکزکاشمرمرکزمشهد1999 _10:30h-1399.10.0608:30خدابخشیان هادی387463بامنبع1مباحثي درمنطق ریاضي01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1111110مرکزکاشمرمرکزمشهد2000 _15:30h-1399.10.1113:30خدابخشیان هادی387463بامنبع20معادالت دیفرانسیل02 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1111057مرکزکاشمرمرکزمشهد2001 _10:30h-1399.10.0408:30خدابخشیان هادی387463بامنبع1منطق ریاضي01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1111051مرکزکاشمرمرکزمشهد2002 _15:30h-1399.10.0613:30خدابخشیان هادی387463بامنبع1نظریه معادالت دیفرانسیل01 khodabakhshian@ pnu .ac .irایمیلتمرین تحویليhk_math@yahoo.com

_1117154مرکزکاشمرمرکزمشهد2003 @10:30movahedi.maryam-1399.10.2108:30موحدی فر مریم388070بامنبع26احتمال 01 ymail.comپاسخنامه تلگرام یا ایمیل شودبلهmovahedi.maryam.gmail.com9159208544

_1117128مرکزکاشمرمرکزمشهد2004 @13:00movahedi.maryam-1399.10.1111:00موحدی فر مریم388070بامنبع21استنباط آماری 01 ymail.comپاسخنامه تلگرام یا ایمیل شودبلهmovahedi.maryam.gmail.com9159208544

_1117217مرکزکاشمرمرکزمشهد2005 @13:00movahedi.maryam-1399.10.2111:00موحدی فر مریم388070بامنبع19آمار و احتمال مقدماتي01 ymail.comپاسخنامه تلگرام یا ایمیل شودبلهmovahedi.maryam.gmail.com9159208544

_1117146مرکزکاشمرمرکزمشهد2006 @10:30movahedi.maryam-1399.10.1808:30موحدی فر مریم388070بامنبع8آمار و احتماالت01 ymail.comپاسخنامه تلگرام یا ایمیل شودبلهmovahedi.maryam.gmail.com9159208544

_1117132مرکزکاشمرمرکزمشهد2007 @10:30movahedi.maryam-1399.10.1408:30موحدی فر مریم388070بامنبع22فرآیندهای تصادفي 01 ymail.comپاسخنامه تلگرام یا ایمیل شودبلهmovahedi.maryam.gmail.com9159208544

_1117016مرکزکاشمرمرکزمشهد2008 @15:30movahedi.maryam-1399.10.0113:30موحدی فر مریم388070بامنبع6کنترل کیفیت آماری01 ymail.comپاسخنامه تلگرام یا ایمیل شودبلهmovahedi.maryam.gmail.com9159208544

_1117080مرکزکاشمرمرکزمشهد2009 @10:30movahedi.maryam-1399.10.2008:30موحدی فر مریم388070بامنبع22کنترل کیفیت آماری01 ymail.comپاسخنامه تلگرام یا ایمیل شودبلهmovahedi.maryam.gmail.com9159208544

_1117153مرکزکاشمرمرکزمشهد2010 10:30s-1399.10.1808:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع12احتمال 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853 تلگرام پژوهش و تحقیق

_1117216مرکزکاشمرمرکزمشهد2011 10:30s-1399.10.1808:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع13احتمال 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117220مرکزکاشمرمرکزمشهد2012 10:30s-1399.10.2108:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع21احتمال 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117225مرکزکاشمرمرکزمشهد2013 15:30s-1399.10.0613:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع1احتمال و آمار فازی01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117218مرکزکاشمرمرکزمشهد2014 sنیازی خاتون آباد نجمه388081بدون منبع3آشنایي با آمار رسمي01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117209مرکزکاشمرمرکزمشهد2015 13:00s-1399.10.1311:00نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع1آشنایي با نظریه اطالع01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117176مرکزکاشمرمرکزمشهد2016 10:30s-1399.10.1808:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع1آشنایي بانظریه تصمیم01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117175مرکزکاشمرمرکزمشهد2017 15:30s-1399.10.0713:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع1آشنایي بانظریه صف01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117117مرکزکاشمرمرکزمشهد2018 15:30s-1399.10.1713:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع11آمار01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117085مرکزکاشمرمرکزمشهد2019 10:30s-1399.10.1008:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع21آمار01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117118مرکزکاشمرمرکزمشهد2020 15:30s-1399.10.0613:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع23آمار01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117004مرکزکاشمرمرکزمشهد2021 15:30s-1399.10.1313:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع13آمارتوصیفي01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117120مرکزکاشمرمرکزمشهد2022 10:30s-1399.10.0208:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع5آماردرعلوم اجتماعي01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117077مرکزکاشمرمرکزمشهد2023 15:30s-1399.10.0813:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع12آمارواحتمال 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117078مرکزکاشمرمرکزمشهد2024 10:30s-1399.10.2108:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع22آمارواحتمال 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117003مرکزکاشمرمرکزمشهد2025 15:30s-1399.10.1313:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع2کاربردآماردرجغرافیا2آمارواحتماالت 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117018مرکزکاشمرمرکزمشهد2026 10:30s-1399.10.1708:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع2آماروکاربردآن درمدیریت01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117086مرکزکاشمرمرکزمشهد2027 10:30s-1399.10.1608:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع11آماروکاربردآن درمدیریت 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117010مرکزکاشمرمرکزمشهد2028 13:00s-1399.10.0411:00نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع214آماروکاربردآن درمدیریت 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117226مرکزکاشمرمرکزمشهد2029 sنیازی خاتون آباد نجمه388081بدون منبع1پروژه01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117219مرکزکاشمرمرکزمشهد2030 10:30s-1399.10.0108:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع1جبر خطي برای آمار01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117180مرکزکاشمرمرکزمشهد2031 13:00s-1399.10.0811:00نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع21رگرسیون 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117179مرکزکاشمرمرکزمشهد2032 15:30s-1399.10.2113:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع21روش های چند متغیره پیوسته 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117155مرکزکاشمرمرکزمشهد2033 15:30s-1399.10.2013:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع1روشهای آماری01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117181مرکزکاشمرمرکزمشهد2034 10:30s-1399.10.0708:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع1روشهای چند متغیره گسسته01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117223مرکزکاشمرمرکزمشهد2035 15:30s-1399.10.1813:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع2روشهای عددی و شبیه سازی01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117133مرکزکاشمرمرکزمشهد2036 15:30s-1399.10.1013:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع22سریهای زماني 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1111053مرکزکاشمرمرکزمشهد2037 10:30s-1399.10.0408:30نیازی خاتون آباد نجمه388081بامنبع12فرآیندهای تصادفي 01 e tare _ jahani@ yahoo .com9333292853تلگرامپژوهش و تحقیق

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد2038 10:30m.s-1399.10.1608:30شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع110آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 09 .zahedi@ pnu .ac .irبله

_1117215مرکزکاشمرمرکزمشهد2039 13:00m.s-1399.10.0411:00شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع214آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 08 .zahedi@ pnu .ac .irبله

_1117089مرکزکاشمرمرکزمشهد2040 10:30m.s-1399.10.1708:30شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع16آمارواحتماالت03 .zahedi@ pnu .ac .irبله

_1111497مرکزکاشمرمرکزمشهد2041 15:30m.s-1399.10.0813:30شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع69ریاضیات پایه03 .zahedi@ pnu .ac .irبله

_1111013مرکزکاشمرمرکزمشهد2042 15:30m.s-1399.10.1713:30شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع2ریاضیات وکاربردآن درمدیریت01 .zahedi@ pnu .ac .irبله

_1111204مرکزکاشمرمرکزمشهد2043 m.sشمسیه زاهدی موسي الرضا388152بدون منبع1سمینارریاضي کاربردی شاخه تحقیق درعملیات01 .zahedi@ pnu .ac .irبله

_1111540مرکزکاشمرمرکزمشهد2044 13:00m.s-1399.10.1811:00شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع2کنترل خطي وغیر خطي01 .zahedi@ pnu .ac .irبله

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد2045 _10:30a-1399.10.1608:30حبیبي موخر علي388193بامنبع112آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 08 habibi@ pnu .ac .irبله

_1117215مرکزکاشمرمرکزمشهد2046 _13:00a-1399.10.0411:00حبیبي موخر علي388193بامنبع211آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 07 habibi@ pnu .ac .irبله

_1117089مرکزکاشمرمرکزمشهد2047 _10:30a-1399.10.1708:30حبیبي موخر علي388193بامنبع55آمارواحتماالت01 habibi@ pnu .ac .irبله

_1111370مرکزکاشمرمرکزمشهد2048 _10:30a-1399.10.1508:30حبیبي موخر علي388193بامنبع3توپولوژی عمومي01 habibi@ pnu .ac .irبله

_1111502مرکزکاشمرمرکزمشهد2049 _aحبیبي موخر علي388193بدون منبع30ریاضي در شیمي01 habibi@ pnu .ac .irبله

_1111408مرکزکاشمرمرکزمشهد2050 _13:00a-1399.10.0311:00حبیبي موخر علي388193بامنبع215ریاضي عمومي 04 habibi@ pnu .ac .irبله

_1111497مرکزکاشمرمرکزمشهد2051 _15:30a-1399.10.0813:30حبیبي موخر علي388193بامنبع69ریاضیات پایه02 habibi@ pnu .ac .irبله

_1111015مرکزکاشمرمرکزمشهد2052 _15:30a-1399.10.1713:30حبیبي موخر علي388193بامنبع227ریاضیات پایه ومقدمات آمار04 habibi@ pnu .ac .irبله

_1111409مرکزکاشمرمرکزمشهد2053 _15:30a-1399.10.1113:30حبیبي موخر علي388193بامنبع11معادالت دیفرانسیل05 habibi@ pnu .ac .irبله

_1111328مرکزکاشمرمرکزمشهد2054 _10:30a-1399.10.1708:30حبیبي موخر علي388193بامنبع1معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیي01 habibi@ pnu .ac .irبله

_1117196مرکزکاشمرمرکزمشهد2055 @13:00masomi20042003-1399.10.0811:00معصومي علي393136بامنبع2آمار و احتماالت01 yahoo .com9387588873واتساپبله

_1117084مرکزکاشمرمرکزمشهد2056 @13:00masomi20042003-1399.10.0811:00معصومي علي393136بامنبع3آمارواحتماالت01 yahoo .com9387588873واتساپبله
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1117084مرکزکاشمرمرکزمشهد2057 @13:00masomi20042003-1399.10.0811:00معصومي علي393136بامنبع5آمارواحتماالت01 yahoo .com9387588873واتساپبله

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد2058 10:30g-1399.10.1608:30احمدی غالمرضا394195بامنبع114آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 05 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1111571مرکزکاشمرمرکزمشهد2059 15:30g-1399.10.1813:30احمدی غالمرضا394195بامنبع18جبر خطي کاربردی05 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1117227مرکزکاشمرمرکزمشهد2060 gاحمدی غالمرضا394195بدون منبع1روش تحقیق و مشاوره آماری01 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1111018مرکزکاشمرمرکزمشهد2061 10:30g-1399.10.0308:30احمدی غالمرضا394195بامنبع114ریاضي عمومي 01 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1111036مرکزکاشمرمرکزمشهد2062 10:30g-1399.10.1308:30احمدی غالمرضا394195بامنبع2معادالت دیفرانسیل01 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1111026مرکزکاشمرمرکزمشهد2063 10:30g-1399.10.1308:30احمدی غالمرضا394195بامنبع21معادالت دیفرانسیل01 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1111094مرکزکاشمرمرکزمشهد2064 15:30g-1399.10.1113:30احمدی غالمرضا394195بامنبع22معادالت دیفرانسیل01 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1111377مرکزکاشمرمرکزمشهد2065 @10:30mehdishabani9-1399.10.0608:30شعباني عطار مهدی394606بامنبع1جبر01 yahoo .comتمرین تحویلي ارسال در ال ام اس

_1111435مرکزکاشمرمرکزمشهد2066 @10:30mehdishabani9-1399.10.1008:30شعباني عطار مهدی394606بامنبع20جبرخطي01 yahoo .comتمرین تحویلي ارسال در ال ام اس

_1111501مرکزکاشمرمرکزمشهد2067 @10:30mehdishabani9-1399.10.0308:30شعباني عطار مهدی394606بامنبع169ریاضي عمومي 01 yahoo .comتمرین تحویلي ارسال در ال ام اس

_1111099مرکزکاشمرمرکزمشهد2068 @10:30mehdishabani9-1399.10.0308:30شعباني عطار مهدی394606بامنبع172ریاضي عمومي 01 yahoo .comتمرین تحویلي ارسال در ال ام اس

_1111100مرکزکاشمرمرکزمشهد2069 @13:00mehdishabani9-1399.10.0311:00شعباني عطار مهدی394606بامنبع238ریاضي عمومي 01 yahoo .comتمرین تحویلي ارسال در ال ام اس

_1111110مرکزکاشمرمرکزمشهد2070 @15:30mehdishabani9-1399.10.1113:30شعباني عطار مهدی394606بامنبع36معادالت دیفرانسیل01 yahoo .comتمرین تحویلي ارسال در ال ام اس

_1117215مرکزکاشمرمرکزمشهد2071 13:00tag-1399.10.0411:00کریمي امیرتقي394650بامنبع215آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 09 hikarimi@ gmail.comبله

_1111395مرکزکاشمرمرکزمشهد2072 13:00tag-1399.10.0111:00کریمي امیرتقي394650بامنبع2آموزش ریاضي01 hikarimi@ gmail.comبله

_1111067مرکزکاشمرمرکزمشهد2073 13:00tag-1399.10.0111:00کریمي امیرتقي394650بامنبع12آموزش ریاضي 01 hikarimi@ gmail.comبله

_1111407مرکزکاشمرمرکزمشهد2074 10:30tag-1399.10.0308:30کریمي امیرتقي394650بامنبع144ریاضي عمومي 03 hikarimi@ gmail.comبله

_1111109مرکزکاشمرمرکزمشهد2075 13:00tag-1399.10.0311:00کریمي امیرتقي394650بامنبع223ریاضي عمومي 02 hikarimi@ gmail.comبله

_1111500مرکزکاشمرمرکزمشهد2076 15:30tag-1399.10.2113:30کریمي امیرتقي394650بامنبع244ریاضي عمومي 03 hikarimi@ gmail.comبله

_1111498مرکزکاشمرمرکزمشهد2077 13:00tag-1399.10.0111:00کریمي امیرتقي394650بامنبع6کاربرد ریاضیات درمهندسي پلیمر01 hikarimi@ gmail.comبله

_1111094مرکزکاشمرمرکزمشهد2078 15:30tag-1399.10.1113:30کریمي امیرتقي394650بامنبع9معادالت دیفرانسیل06 hikarimi@ gmail.comبله

_1111374مرکزکاشمرمرکزمشهد2079 15:30tag-1399.10.2013:30کریمي امیرتقي394650بامنبع22معادالت دیفرانسیل01 hikarimi@ gmail.comبله

_1117215مرکزکاشمرمرکزمشهد2080 _13:00hokmabadi-1399.10.0411:00حكم آبادی اعظم394869بامنبع215آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 10 ah@ yahoo .comال ام اس و بلهpnu_ah @ 9154051604در پیام رسان سروش

_1111407مرکزکاشمرمرکزمشهد2081 _10:30hokmabadi-1399.10.0308:30حكم آبادی اعظم394869بامنبع169ریاضي عمومي 02 ah@ yahoo .comال ام اس و بلهpnu_ah @ 9154051604در پیام رسان سروش

_1111019مرکزکاشمرمرکزمشهد2082 _15:30hokmabadi-1399.10.0713:30حكم آبادی اعظم394869بامنبع21ریاضي عمومي 01 ah@ yahoo .com ارائه تكلیف از طریق ایمیلhokmabady.math.@yahoo.comhokmabady.math.@yahoo .com

_1111413مرکزکاشمرمرکزمشهد2083 _15:30hokmabadi-1399.10.0713:30حكم آبادی اعظم394869بامنبع23ریاضي عمومي 01 ah@ yahoo .com ارائه تكلیف از طریق ایمیلhokmabady.math.@yahoo.comhokmabady.math.@yahoo .com

_1111109مرکزکاشمرمرکزمشهد2084 _13:00hokmabadi-1399.10.0311:00حكم آبادی اعظم394869بامنبع214ریاضي عمومي 01 ah@ yahoo .comال ام اس بلهpnu_ah @ 9154051604در پیام رسان سروش

_1111500مرکزکاشمرمرکزمشهد2085 _15:30hokmabadi-1399.10.2113:30حكم آبادی اعظم394869بامنبع226ریاضي عمومي 02 ah@ yahoo .comال ام اس بلهpnu_ah @ 9154051604در پیام رسان سروش

_1111479مرکزکاشمرمرکزمشهد2086 _13:00hokmabadi-1399.10.2211:00حكم آبادی اعظم394869بامنبع122ریاضیات 01 ah@ yahoo .comال ام اس بلهpnu_ah @ 9154051604در پیام رسان سروش

_1111373مرکزکاشمرمرکزمشهد2087 _15:30hokmabadi-1399.10.0713:30حكم آبادی اعظم394869بامنبع21ریاضیات 01 ah@ yahoo .comارائه تكلیف از طریق ایمیل بلهhokmabady.math.@yahoo.com ایمیلhokmabady.math.@yahoo.com9154051604

_1111094مرکزکاشمرمرکزمشهد2088 _15:30hokmabadi-1399.10.1113:30حكم آبادی اعظم394869بامنبع15معادالت دیفرانسیل05 ah@ yahoo .comال ام اس و بلهpnu_ah @ در پیام رسان سروشpnu_ah @ 9154051604در پیام رسان سروش

_1111303مرکزکاشمرمرکزمشهد2089 13:00fa-1399.10.0411:00محمدجعفری فرهاد395318بامنبع2فیزیك عمومي01 rhad_ mohammad_ ja fa ri@ yahoo .c om 9155810002واتساپتشریحي

_1111075مرکزکاشمرمرکزمشهد2090 10:30use-1399.10.0708:30یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع21آنالیزعددی 01 fzadeh .math@ pnu .ac .ir 9155093672واتساپتحقیق

_1111532مرکزکاشمرمرکزمشهد2091 13:00use-1399.10.0411:00یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع1بهینه سازی چند هدفه01 fzadeh .math@ pnu .ac .ir 9155093672واتساپتحقیق

_1111326مرکزکاشمرمرکزمشهد2092 10:30use-1399.10.1108:30یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع8بهینه سازی خطي01 fzadeh .math@ pnu .ac .ir9155093672واتساپبله

_1111534مرکزکاشمرمرکزمشهد2093 13:00use-1399.10.2211:00یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع1بهینه سازی شبكه ای01 fzadeh .math@ pnu .ac .ir9155093672واتساپتحقیقبله

_1111571مرکزکاشمرمرکزمشهد2094 15:30use-1399.10.1813:30یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع31جبر خطي کاربردی01 fzadeh .math@ pnu .ac .irبله

_1111014مرکزکاشمرمرکزمشهد2095 15:30use-1399.10.0813:30یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع130ریاضیات پایه ومقدمات آمار02 fzadeh .math@ pnu .ac .irبله

_1111473مرکزکاشمرمرکزمشهد2096 13:00use-1399.10.0911:00یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع26ریاضیات گسسته01 fzadeh .math@ pnu .ac .irبله

_1111393مرکزکاشمرمرکزمشهد2097 13:00use-1399.10.0611:00یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع5نرم افزارهای ریاضي01 fzadeh .math@ pnu .ac .ir9155093672کنفرانس از طریق ال ام اس و پروژه  از طریق تلگرام

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد2098 @10:30homaafraz-1399.10.1608:30افراز هما395851بامنبع113آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 10 gmail.comامتحان در ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111556مرکزکاشمرمرکزمشهد2099 @15:30homaafraz-1399.10.0613:30افراز هما395851بامنبع1حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولي01 gmail.comامتحان در ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111526مرکزکاشمرمرکزمشهد2100 @10:30homaafraz-1399.10.0308:30افراز هما395851بامنبع113ریاضي عمومي 01 gmail.comامتحان در ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111501مرکزکاشمرمرکزمشهد2101 @10:30homaafraz-1399.10.0308:30افراز هما395851بامنبع131ریاضي عمومي 02 gmail.comامتحان در ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111407مرکزکاشمرمرکزمشهد2102 @10:30homaafraz-1399.10.0308:30افراز هما395851بامنبع1118ریاضي عمومي 04 gmail.comامتحان در ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111550مرکزکاشمرمرکزمشهد2103 @15:30homaafraz-1399.10.1013:30افراز هما395851بامنبع224ریاضي عمومي 01 gmail.comامتحان در ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111436مرکزکاشمرمرکزمشهد2104 @13:00homaafraz-1399.10.1411:00افراز هما395851بامنبع1مباني تحقیق در عملیات01 gmail.comامتحان در ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111081مرکزکاشمرمرکزمشهد2105 @13:00homaafraz-1399.10.0811:00افراز هما395851بامنبع3نظریه گراف وکاربردهای آن01 gmail.comامتحان در ال ام اس به صورت تشریحيبله

_1111528مرکزکاشمرمرکزمشهد2106 _15:30a-1399.10.0913:30حیدری عقیله396314بامنبع11بهینه سازی غیر خطي پیشرفته 01 he idari@ pnu .ac .irامتحان در ال ام اس تشریحي  تمرین تحویلي بیشترین نمره را داردبلهa_heidari@pnu.ac.ir

_1111304مرکزکاشمرمرکزمشهد2107 _10:30a-1399.10.2208:30حیدری عقیله396314بامنبع22تحقیق در عملیات پیشرفته 01 he idari@ pnu .ac .irامتحان در ال ام اس تشریحي  تمرین تحویلي بیشترین نمره را داردبلهa_heidari@pnu.ac.ir

_1111529مرکزکاشمرمرکزمشهد2108 _aحیدری عقیله396314بدون منبع3مباحث ویژه در بهینه سازی01 he idari@ pnu .ac .irامتحان در ال ام اس تشریحي  تمرین تحویلي بیشترین نمره را داردبلهa_heidari@pnu.ac.ir

_1111382مرکزکاشمرمرکزمشهد2109 _aحیدری عقیله396314بدون منبع6مباحثي در ریاضیات و کاربردها01 he idari@ pnu .ac .irامتحان در ال ام اس تشریحي  تمرین تحویلي بیشترین نمره را داردبلهa_heidari@pnu.ac.ir

_1111140مرکزکاشمرمرکزمشهد2110 _aحیدری عقیله396314بدون منبع2مباحثي در کنترل فازی و کنترل بهینه01 he idari@ pnu .ac .irامتحان در ال ام اس تشریحي  تمرین تحویلي بیشترین نمره را داردبلهa_heidari@pnu.ac.ir

_1111139مرکزکاشمرمرکزمشهد2111 _aحیدری عقیله396314بامنبع4مباحثي در نظریه کنترل01 he idari@ pnu .ac .irامتحان در ال ام اس تشریحي  تمرین تحویلي بیشترین نمره را داردبلهa_heidari@pnu.ac.ir

_1111475مرکزکاشمرمرکزمشهد2112 _13:00a-1399.10.1811:00حیدری عقیله396314بامنبع1نظریه کنترل01 he idari@ pnu .ac .irامتحان در ال ام اس تشریحي  تمرین تحویلي بیشترین نمره را داردبلهa_heidari@pnu.ac.ir

_1117182مرکزکاشمرمرکزمشهد2113 _10:30h-1399.10.0608:30لگزیان حسین405224بامنبع32آمار و احتماالت مهندسي01 lakz ian@ pnu .ac .ir9155322417امتحان در تلگرام بله

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد2114 _10:30h-1399.10.1608:30لگزیان حسین405224بامنبع116آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 04 lakz ian@ pnu .ac .ir9155322417امتحان در تلگرام بله

_1117215مرکزکاشمرمرکزمشهد2115 _13:00h-1399.10.0411:00لگزیان حسین405224بامنبع211آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 04 lakz ian@ pnu .ac .ir9155322417امتحان در تلگرامبله

_1117089مرکزکاشمرمرکزمشهد2116 _10:30h-1399.10.1708:30لگزیان حسین405224بامنبع29آمارواحتماالت04 lakz ian@ pnu .ac .ir9155322417امتحان در تلگرام بله

_1111408مرکزکاشمرمرکزمشهد2117 _13:00h-1399.10.0311:00لگزیان حسین405224بامنبع210ریاضي عمومي 05 lakz ian@ pnu .ac .ir9155322417امتحان در تلگرام بله

_1111471مرکزکاشمرمرکزمشهد2118 _15:30h-1399.10.0313:30لگزیان حسین405224بامنبع44ریاضیات01 lakz ian@ pnu .ac .ir9155322417امتحان در تلگرام بله

_1111473مرکزکاشمرمرکزمشهد2119 _13:00h-1399.10.0911:00لگزیان حسین405224بامنبع10ریاضیات گسسته04 lakz ian@ pnu .ac .ir9155322417امتحان در تلگرام بله

_1111094مرکزکاشمرمرکزمشهد2120 _15:30h-1399.10.1113:30لگزیان حسین405224بامنبع10معادالت دیفرانسیل04 lakz ian@ pnu .ac .ir9155322417امتحان در تلگرام بله

_1217069مرکزکاشمرمرکزکاشمر2121 ahmadعباسي احمد405240بدون منبع4(پژوهشهای عملي وانفرادی )پروژه 01 .abas i54@ yahoo .com9154209642واتساپخالصه نویسي

_1217445مرکزکاشمرمرکزکاشمر2122 ahmadعباسي احمد405240بدون منبع2پروژه تحقیقاتي در مشاوره01 .abas i54@ yahoo .com9154209642واتساپخالصه نویسي

_1217404مرکزکاشمرمرکزکاشمر2123 ahmadعباسي احمد405240بدون منبع2تمرین راهنمایي و مشاوره گروهي01 .abas i54@ yahoo .com9154209642واتساپخالصه نویسي

_1217040مرکزکاشمرمرکزکاشمر2124 ahmadعباسي احمد405240بدون منبع1(عملي )سمیناردرمسائل روانشناسي عمومي 01 .abas i54@ yahoo .com9154209642واتساپخالصه نویسي

_1217443مرکزکاشمرمرکزکاشمر2125 ahmadعباسي احمد405240بدون منبع4در مشاوره1کارورزی 01 .abas i54@ yahoo .com9154209642واتساپخالصه نویسي

_1217444مرکزکاشمرمرکزکاشمر2126 ahmadعباسي احمد405240بدون منبع2 در مشاوره2کارورزی01 .abas i54@ yahoo .com9154209642واتساپخالصه نویسي

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد2127 @10:30fa36407-1399.10.1608:30محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع18آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 03 yahoo .comایمیلپاسخنامه ایمیل شودبلهfa36407@ yahoo .com

_1117215مرکزکاشمرمرکزمشهد2128 @13:00fa36407-1399.10.0411:00محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع212آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 03 yahoo .comایمیلپاسخنامه ایمیل شودبلهfa36407@ yahoo .com

_1111054مرکزکاشمرمرکزمشهد2129 @10:30fa36407-1399.10.0808:30محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع1تاریخ ریاضیات01 yahoo .comایمیلپاسخنامه ایمیل شودبلهfa36407@ yahoo .com

_1111408مرکزکاشمرمرکزمشهد2130 @13:00fa36407-1399.10.0311:00محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع213ریاضي عمومي 03 yahoo .comایمیلپاسخنامه ایمیل شودبلهfa36407@ yahoo .com

_1111055مرکزکاشمرمرکزمشهد2131 @13:00fa36407-1399.10.0811:00محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع1فلسفه علم ریاضي01 yahoo .comایمیلپاسخنامه ایمیل شودبلهfa36407@ yahoo .com

_1111409مرکزکاشمرمرکزمشهد2132 @15:30fa36407-1399.10.1113:30محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع14معادالت دیفرانسیل04 yahoo .comایمیلپاسخنامه ایمیل شودبلهfa36407@ yahoo .com

_1213310مرکزکاشمرمرکزکاشمر2133 @10:30khatamipur-1399.10.2008:30خاتمي پور حامد407855بامنبع1کارگاه روش تصحیح نسخه های خطي01 yahoo .comواتساپ و ایمیل کارتحقیقيkhatamipur@yahoo.com9151364935

_1213310مرکزکاشمرمرکزکاشمر2134 @10:30khatamipur-1399.10.2008:30خاتمي پور حامد407855بامنبع1کارگاه روش تصحیح نسخه های خطي01 yahoo .comواتساپ و ایمیل کار تحقیقيkhatamipur@yahoo.com9151364935

_1213311مرکزکاشمرمرکزکاشمر2135 @10:30khatamipur-1399.10.0708:30خاتمي پور حامد407855بامنبع1کارگاه فرهنگ نویسي01 yahoo .comواتساپ و ایمیل کار تحقیقيkhatamipur@yahoo.com9151364935

_1213311مرکزکاشمرمرکزکاشمر2136 @10:30khatamipur-1399.10.0708:30خاتمي پور حامد407855بامنبع1کارگاه فرهنگ نویسي01 yahoo .comواتساپ و ایمیل کار تحقیقيkhatamipur@yahoo.com9151364935

_1213309مرکزکاشمرمرکزکاشمر2137 @15:30khatamipur-1399.10.0113:30خاتمي پور حامد407855بامنبع1کارگاه مقاله نویسي01 yahoo .comواتساپ و ایمیل کار تحقیقيkhatamipur@yahoo.com9151364935

_1213309مرکزکاشمرمرکزکاشمر2138 @15:30khatamipur-1399.10.0113:30خاتمي پور حامد407855بامنبع1کارگاه مقاله نویسي01 yahoo .comواتساپ و ایمیل کار تحقیقيkhatamipur@yahoo.com9151364935

_1213308مرکزکاشمرمرکزکاشمر2139 @10:30khatamipur-1399.10.0108:30خاتمي پور حامد407855بامنبع1(1)کارگاه ویراستاری01 yahoo .comواتساپ و ایمیل کار تحقیقيkhatamipur@yahoo.com9151364935

_1213308مرکزکاشمرمرکزکاشمر2140 @10:30khatamipur-1399.10.0108:30خاتمي پور حامد407855بامنبع1(1)کارگاه ویراستاری01 yahoo .comواتساپ و ایمیل کار تحقیقيkhatamipur@yahoo.com9151364935

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد2141 _10:30haniye-1399.10.1608:30حاجي نژاد هانیه407956بامنبع19آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 06 ha jinezhad@ yahoo .comبله

_1111106مرکزکاشمرمرکزمشهد2142 _13:00haniye-1399.10.2211:00حاجي نژاد هانیه407956بامنبع12آنالیزعددی 01 ha jinezhad@ yahoo .comبله

_1111571مرکزکاشمرمرکزمشهد2143 _15:30haniye-1399.10.1813:30حاجي نژاد هانیه407956بامنبع31جبر خطي کاربردی02 ha jinezhad@ yahoo .comبله

_1111408مرکزکاشمرمرکزمشهد2144 _13:00haniye-1399.10.0311:00حاجي نژاد هانیه407956بامنبع210ریاضي عمومي 07 ha jinezhad@ yahoo .comبله

_1111017مرکزکاشمرمرکزمشهد2145 _15:30haniye-1399.10.1613:30حاجي نژاد هانیه407956بامنبع2ریاضیات پایه ومقدمات آمار01 ha jinezhad@ yahoo .comبله

_1111473مرکزکاشمرمرکزمشهد2146 _13:00haniye-1399.10.0911:00حاجي نژاد هانیه407956بامنبع12ریاضیات گسسته03 ha jinezhad@ yahoo .comبله

_1111323مرکزکاشمرمرکزمشهد2147 _13:00haniye-1399.10.2211:00حاجي نژاد هانیه407956بامنبع2مباني آنالیز عددی01 ha jinezhad@ yahoo .comبله

_1111409مرکزکاشمرمرکزمشهد2148 _15:30haniye-1399.10.1113:30حاجي نژاد هانیه407956بامنبع17معادالت دیفرانسیل01 ha jinezhad@ yahoo .comبله

_1111229مرکزکاشمرمرکزمشهد2149 13:00s-1399.10.0111:00رجائي سعید410464بامنبع13توپولوژی جبری 01 aeed_ ra jaee@ pnu .ac .ir  9153158526واتساپامتحان به صورت شفاهي و کتبي

_1111549مرکزکاشمرمرکزمشهد2150 15:30s-1399.10.1013:30رجائي سعید410464بامنبع122ریاضي عمومي 02 aeed_ ra jaee@ pnu .ac .ir 9153158526واتساپامتحان به صورت شفاهي و کتبي

_1111407مرکزکاشمرمرکزمشهد2151 10:30s-1399.10.0308:30رجائي سعید410464بامنبع168ریاضي عمومي 01 aeed_ ra jaee@ pnu .ac .ir  9153158526واتساپامتحان به صورت شفاهي و کتبي

_1111496مرکزکاشمرمرکزمشهد2152 15:30s-1399.10.1713:30رجائي سعید410464بامنبع69ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت01 aeed_ ra jaee@ pnu .ac .ir  9153158526واتساپامتحان به صورت شفاهي و کتبي

_1111121مرکزکاشمرمرکزمشهد2153 10:30s-1399.10.0408:30رجائي سعید410464بامنبع52ریاضیات وآمار01 aeed_ ra jaee@ pnu .ac .ir 9153158526واتساپامتحان به صورت شفاهي و کتبي

_1111325مرکزکاشمرمرکزمشهد2154 15:30s-1399.10.2113:30رجائي سعید410464بامنبع4مباني جبر01 aeed_ ra jaee@ pnu .ac .ir 9153158526واتساپامتحان به صورت شفاهي و کتبي

_1111094مرکزکاشمرمرکزمشهد2155 15:30s-1399.10.1113:30رجائي سعید410464بامنبع11معادالت دیفرانسیل03 aeed_ ra jaee@ pnu .ac .ir  9153158526واتساپامتحان به صورت شفاهي و کتبي

_1216804مرکزکاشمرمرکزکاشمر2156 _13:00monazzam-1399.10.0211:00منظم علي411591بامنبع1ارزیابي توان اکولوژیكي در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com 9304250309واتساپ و ایمیل

_1216804مرکزکاشمرمرکزکاشمر2157 _13:00monazzam-1399.10.0211:00منظم علي411591بامنبع1ارزیابي توان اکولوژیكي در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com 9304250309واتساپ و ایمیل

_1216803مرکزکاشمرمرکزکاشمر2158 _10:30monazzam-1399.10.1508:30منظم علي411591بامنبع1تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216803مرکزکاشمرمرکزکاشمر2159 _10:30monazzam-1399.10.1508:30منظم علي411591بامنبع1تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216759مرکزکاشمرمرکزکاشمر2160 _10:30monazzam-1399.10.0108:30منظم علي411591بامنبع1روش تحقیق در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216759مرکزکاشمرمرکزکاشمر2161 _10:30monazzam-1399.10.0108:30منظم علي411591بامنبع1روش تحقیق در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216802مرکزکاشمرمرکزکاشمر2162 _10:30monazzam-1399.10.2008:30منظم علي411591بامنبع1روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216802مرکزکاشمرمرکزکاشمر2163 _10:30monazzam-1399.10.2008:30منظم علي411591بامنبع1روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216806مرکزکاشمرمرکزکاشمر2164 _13:00monazzam-1399.10.0111:00منظم علي411591بامنبع1سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي کاربردی در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216806مرکزکاشمرمرکزکاشمر2165 _13:00monazzam-1399.10.0111:00منظم علي411591بامنبع1سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي کاربردی در برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216817مرکزکاشمرمرکزکاشمر2166 _monazzamمنظم علي411591بدون منبع2کارگاه برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216817مرکزکاشمرمرکزکاشمر2167 _monazzamمنظم علي411591بدون منبع2کارگاه برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216805مرکزکاشمرمرکزکاشمر2168 _13:00monazzam-1399.10.1711:00منظم علي411591بامنبع2مدل ها و تكنیك های برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216805مرکزکاشمرمرکزکاشمر2169 _13:00monazzam-1399.10.1711:00منظم علي411591بامنبع2مدل ها و تكنیك های برنامه ریزی روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216815مرکزکاشمرمرکزکاشمر2170 _13:00monazzam-1399.10.1111:00منظم علي411591بامنبع2مدیریت ریسك فعالیت های اقتصادی درنواحي روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216815مرکزکاشمرمرکزکاشمر2171 _13:00monazzam-1399.10.1111:00منظم علي411591بامنبع2مدیریت ریسك فعالیت های اقتصادی درنواحي روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216814مرکزکاشمرمرکزکاشمر2172 _13:00monazzam-1399.10.2011:00منظم علي411591بامنبع1مدیریت کارآفریني و کسب و کارهای کوچك در نواحي روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1216814مرکزکاشمرمرکزکاشمر2173 _13:00monazzam-1399.10.2011:00منظم علي411591بامنبع1مدیریت کارآفریني و کسب و کارهای کوچك در نواحي روستایي01 pnu_ 2012@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1211659مرکزکاشمرمرکزکاشمر2174 aظهریبان علي رضا411914بدون منبع21پروژه01 lireza .zahriban@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1211085مرکزکاشمرمرکزکاشمر2175 aظهریبان علي رضا411914بدون منبع1پروژه تحقیقاتي01 lireza .zahriban@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1211054مرکزکاشمرمرکزکاشمر2176 aظهریبان علي رضا411914بدون منبع1پروژه کارعملي01 lireza .zahriban@ yahoo .com تحقیقي و پزوهشي به ادرس ایمیلmonazzam_pnu_2012@yahoo.com9304250309واتساپ و ایمیل

_1111041مرکزکاشمرمرکزمشهد2177 @15:30kamshad22-1399.10.0113:30شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع21آنالیزریاضي 01 yahoo .comبله

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1117127مرکزکاشمرمرکزمشهد2178 @13:00kamshad22-1399.10.0311:00شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع21آنالیزریاضي 01 yahoo .comبله

_1111028مرکزکاشمرمرکزمشهد2179 @10:30kamshad22-1399.10.0308:30شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع136ریاضي 01 yahoo .comبله

_1111115مرکزکاشمرمرکزمشهد2180 @10:30kamshad22-1399.10.0308:30شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع136ریاضي 01 yahoo .comبله

_1111099مرکزکاشمرمرکزمشهد2181 @10:30kamshad22-1399.10.0308:30شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع168ریاضي عمومي 02 yahoo .comبله

_1111100مرکزکاشمرمرکزمشهد2182 @13:00kamshad22-1399.10.0311:00شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع212ریاضي عمومي 03 yahoo .comبله

_1111095مرکزکاشمرمرکزمشهد2183 @15:30kamshad22-1399.10.0113:30شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع20ریاضي مهندسي01 yahoo .comبله

_1111496مرکزکاشمرمرکزمشهد2184 @15:30kamshad22-1399.10.1713:30شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع69ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت02 yahoo .comبله

_1111379مرکزکاشمرمرکزمشهد2185 @10:30kamshad22-1399.10.2108:30شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع1نظریه مقدماتي اعداد01 yahoo .comبله

_1111432مرکزکاشمرمرکزمشهد2186 10:30ta-1399.10.1008:30طالبي ثریا412895بامنبع7آنالیز ریاضي01 lebi_ s@ yahoo .comبله

_1111286مرکزکاشمرمرکزمشهد2187 10:30ta-1399.10.0308:30طالبي ثریا412895بامنبع11آنالیز ریاضي 01 lebi_ s@ yahoo .comبله

_1111378مرکزکاشمرمرکزمشهد2188 13:00ta-1399.10.0211:00طالبي ثریا412895بامنبع1توابع مختلط01 lebi_ s@ yahoo .comبله

_1111435مرکزکاشمرمرکزمشهد2189 10:30ta-1399.10.1008:30طالبي ثریا412895بامنبع21جبرخطي02 lebi_ s@ yahoo .comبله

_1111100مرکزکاشمرمرکزمشهد2190 13:00ta-1399.10.0311:00طالبي ثریا412895بامنبع230ریاضي عمومي 04 lebi_ s@ yahoo .comبله

_1111411مرکزکاشمرمرکزمشهد2191 15:30ta-1399.10.0113:30طالبي ثریا412895بامنبع22ریاضیات مهندسي01 lebi_ s@ yahoo .comبله

_1111322مرکزکاشمرمرکزمشهد2192 13:00ta-1399.10.0111:00طالبي ثریا412895بامنبع6مباني آنالیز ریاضي01 lebi_ s@ yahoo .comبله

_1111094مرکزکاشمرمرکزمشهد2193 15:30ta-1399.10.1113:30طالبي ثریا412895بامنبع43معادالت دیفرانسیل02 lebi_ s@ yahoo .comبله

_1111549مرکزکاشمرمرکزمشهد2194 _15:30mt-1399.10.1013:30آقائي مرتضي416776بامنبع169ریاضي عمومي 01 ag hae i@ pnu .ac .ir9153035240واتساپبه صورت شفاهي و کتبي بله

_1111002مرکزکاشمرمرکزمشهد2195 _15:30mt-1399.10.0713:30آقائي مرتضي416776بامنبع130ریاضیات 01 ag hae i@ pnu .ac .ir9153035240واتساپبه صورت شفاهي و کتبي بله

_1111003مرکزکاشمرمرکزمشهد2196 _15:30mt-1399.10.1813:30آقائي مرتضي416776بامنبع22ریاضیات 01 ag hae i@ pnu .ac .ir9153035240واتساپبه صورت شفاهي و کتبي بله

_1111001مرکزکاشمرمرکزمشهد2197 _13:00mt-1399.10.0411:00آقائي مرتضي416776بامنبع81ریاضیات پایه01 ag hae i@ pnu .ac .ir9153035240واتساپبه صورت شفاهي و کتبيبله

_1111015مرکزکاشمرمرکزمشهد2198 _15:30mt-1399.10.1713:30آقائي مرتضي416776بامنبع244ریاضیات پایه ومقدمات آمار01 ag hae i@ pnu .ac .ir9153035240واتساپبه صورت شفاهي و کتبي بله

_1111301مرکزکاشمرمرکزمشهد2199 _15:30mt-1399.10.1813:30آقائي مرتضي416776بامنبع1ریاضیات پیشرفته01 ag hae i@ pnu .ac .ir9153035240واتساپبه صورت شفاهي و کتبي بله

_1117147مرکزکاشمرمرکزمشهد2200 10:30e-1399.10.0808:30رزاز مشهدی الهه423473بامنبع26مباني احتمال01 lahe .razaz@ gmail.comبله

_1222025مرکزکاشمرمرکزکاشمر2201 aعلویزاده سید امیر محمد429090بدون منبع1روش تحقیق عملي01 lavipnu@ gmail.com ایمیلتحقیق و پژوهشa lavipnu@ gmail.com

_1222039مرکزکاشمرمرکزکاشمر2202 aعلویزاده سید امیر محمد429090بدون منبع1کارتحقیقي01 lavipnu@ gmail.com ایمیلتحقیق و پژوهشa lavipnu@ gmail.com

_1222053مرکزکاشمرمرکزکاشمر2203 aعلویزاده سید امیر محمد429090بدون منبع21کارورزی 01 lavipnu@ gmail.com ایمیلتحقیق و پژوهشa lavipnu@ gmail.com

_1117214مرکزکاشمرمرکزمشهد2204 10:30yag-1399.10.1608:30یعقوبي مریم430538بامنبع116آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 07 hoobim@ yahoo .comبله

_1117215مرکزکاشمرمرکزمشهد2205 13:00yag-1399.10.0411:00یعقوبي مریم430538بامنبع215آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 06 hoobim@ yahoo .comبله

_1117005مرکزکاشمرمرکزمشهد2206 10:30yag-1399.10.0908:30یعقوبي مریم430538بامنبع125آماراستنباطي01 hoobim@ yahoo .comبله

_1117005مرکزکاشمرمرکزمشهد2207 10:30yag-1399.10.0908:30یعقوبي مریم430538بامنبع125آماراستنباطي01 hoobim@ yahoo .comبله

_1117089مرکزکاشمرمرکزمشهد2208 10:30yag-1399.10.1708:30یعقوبي مریم430538بامنبع23آمارواحتماالت02 hoobim@ yahoo .comبله

_1111029مرکزکاشمرمرکزمشهد2209 10:30yag-1399.10.0808:30یعقوبي مریم430538بامنبع26ریاضي 01 hoobim@ yahoo .comبله

_1111581مرکزکاشمرمرکزمشهد2210 10:30yag-1399.10.0308:30یعقوبي مریم430538بامنبع19ریاضي عمومي01 hoobim@ yahoo .comبله

_1111408مرکزکاشمرمرکزمشهد2211 13:00yag-1399.10.0311:00یعقوبي مریم430538بامنبع226ریاضي عمومي 06 hoobim@ yahoo .comبله

_1111521مرکزکاشمرمرکزمشهد2212 10:30yag-1399.10.0808:30یعقوبي مریم430538بامنبع25مباني ریاضیات01 hoobim@ yahoo .comبله

_1217257مرکزکاشمرمرکزکاشمر2213 _mعبداللهي نیا معصومه448128بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 01 abdo llahi87@ yahoo .com 9357637746تلگرامکار عملي انجام شود

_1211081مرکزکاشمرمرکزکاشمر2214 _mعبداللهي نیا معصومه448128بدون منبع12کارآموزی 01 abdo llahi87@ yahoo .com 9357637746تلگرامکار عملي انجام شود

_1211669مرکزکاشمرمرکزکاشمر2215 _mعبداللهي نیا معصومه448128بامنبع2کارورزی01 abdo llahi87@ yahoo .com 9357637746تلگرامکار عملي انجام شود

_1211669مرکزکاشمرمرکزکاشمر2216 _mعبداللهي نیا معصومه448128بامنبع2کارورزی01 abdo llahi87@ yahoo .com 9357637746تلگرامکار عملي انجام شود

_1211696مرکزکاشمرمرکزکاشمر2217 _mعبداللهي نیا معصومه448128بامنبع17کارورزی01 abdo llahi87@ yahoo .com 9357637746تلگرامکار عملي انجام شود

_1211696مرکزکاشمرمرکزکاشمر2218 _mعبداللهي نیا معصومه448128بامنبع17کارورزی01 abdo llahi87@ yahoo .com 9357637746تلگرامکار عملي انجام شود

_1211086مرکزکاشمرمرکزکاشمر2219 _mعبداللهي نیا معصومه448128بامنبع21کارورزی 01 abdo llahi87@ yahoo .com 9357637746تلگرامکار عملي انجام شود

_1111100مرکزکاشمرمرکزمشهد2220 9153158526واتساپامتحان به صورت شفاهي و کتبي 13:00-1399.10.0311:00رجایي پور سعید452536بامنبع212ریاضي عمومي 02

_1217257مرکزکاشمرمرکزکاشمر2221 sسیفي هاجر456088بدون منبع21انفرادی-پژوهشهای عملي 02 e ifi.g h@ gmail.com کار عملي انجام شود ایمیلseifi.gh@gmail.com  9153337430ایمیل و واتساپ

_1217384مرکزکاشمرمرکزکاشمر2222 sسیفي هاجر456088بدون منبع5تمرین عملي روش تحقیق در مشاوره01 e ifi.g h@ gmail.com کار عملي انجام شودseifi.gh@gmail.com  9153337430ایمیل و واتساپ

_1217413مرکزکاشمرمرکزکاشمر2223 sسیفي هاجر456088بدون منبع6تمرین عملي مشاوره شغلي01 e ifi.g h@ gmail.com کار عملي انجام شودseifi.gh@gmail.com  9153337430ایمیل و واتساپ

_1117230مرکزکاشمرمرکزمشهد2224 @10:30khodadadi1152-1399.10.1808:30خدادادی فاطمه457862بامنبع41آمار زیستي01 yahoo .comبله

_1117083مرکزکاشمرمرکزمشهد2225 @10:30khodadadi1152-1399.10.0708:30خدادادی فاطمه457862بامنبع7آمارزیستي01 yahoo .comبله

_1117228مرکزکاشمرمرکزمشهد2226 @khodadadi1152خدادادی فاطمه457862بامنبع9کارگاه آمارزیستي01 yahoo .comبله

_1121057مرکزکاشمرمرکزکاشمر2227 vaولي زاده محمود460838بدون منبع1آزمایشگاه ماشین های کشاورزی01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com 9158910460واتساپتحقیق و پژوهش

_1117002مرکزکاشمرمرکزمشهد2228 13:00le-1399.10.1311:00بخشنده فر لیال475442بامنبع120آمار و احتماالت 01 illa .bakh2@ gmail.com9151710496واتساپبله

_1117001مرکزکاشمرمرکزمشهد2229 15:30le-1399.10.1313:30بخشنده فر لیال475442بامنبع58آمارمقدماتي01 illa .bakh2@ gmail.com9151710496واتساپبله

_1117015مرکزکاشمرمرکزمشهد2230 13:00le-1399.10.0411:00بخشنده فر لیال475442بامنبع6کاربردآماردرمدیریت صنعتي01 illa .bakh2@ gmail.com9151710496واتساپبله

_1117015مرکزکاشمرمرکزمشهد2231 13:00le-1399.10.0411:00بخشنده فر لیال475442بامنبع6کاربردآماردرمدیریت صنعتي01 illa .bakh2@ gmail.com9151710496واتساپبله

_1215431مرکزکاشمرمرکزکاشمر2232 10:30r.tabas-1399.10.1108:30واعظ طبسي رحمت اله487160بامنبع1تربیت بدني01 i2010@ yahoo .com 9153752218تلگرامتحقیق و پژوهش

_1111492مرکزکاشمرمرکزمشهد2233 اساتید گروه آموزشي991111بدون منبع4مباحث ویژه در نظریه کنترل01

_1217296مرکزگنابادمرکزمشهد2234 15:30g-1399.10.0213:30پناهي شهری محمود372033بامنبع13انسان شناسي تطبیقي01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2235 gپناهي شهری محمود372033بدون منبع32انفرادی-پژوهشهای عملي 02 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217294مرکزگنابادمرکزمشهد2236 13:00g-1399.10.1011:00پناهي شهری محمود372033بامنبع8تاریخ و منابع حدیث01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217293مرکزگنابادمرکزمشهد2237 15:30g-1399.10.2113:30پناهي شهری محمود372033بامنبع8(1)حدیث و روانشناسي مثبت 01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217313مرکزگنابادمرکزمشهد2238 10:30g-1399.10.0308:30پناهي شهری محمود372033بامنبع19(2)حدیث و روانشناسي مثبت 01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217285مرکزگنابادمرکزمشهد2239 13:00g-1399.10.1311:00پناهي شهری محمود372033بامنبع6روانشناسي دین01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217295مرکزگنابادمرکزمشهد2240 13:00g-1399.10.1311:00پناهي شهری محمود372033بامنبع7روش فهم روانشناختي متون دیني01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217286مرکزگنابادمرکزمشهد2241 10:30g-1399.10.0708:30پناهي شهری محمود372033بامنبع11زبان تخصصي01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217315مرکزگنابادمرکزگناباد2242 gپناهي شهری محمود372033بدون منبع20سمینار05 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217316مرکزگنابادمرکزگناباد2243 gپناهي شهری محمود372033بدون منبع1(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 05 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217292مرکزگنابادمرکزمشهد2244 15:30g-1399.10.1613:30پناهي شهری محمود372033بامنبع11صفات و انگیزه های مثبت01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217288مرکزگنابادمرکزمشهد2245 13:00g-1399.10.1011:00پناهي شهری محمود372033بامنبع6کلیات و مفاهیم01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217297مرکزگنابادمرکزمشهد2246 15:30g-1399.10.0313:30پناهي شهری محمود372033بامنبع17(قرآن و حدیث)مباني فهم متون 01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217080مرکزگنابادمرکزمشهد2247 10:30g-1399.10.0808:30پناهي شهری محمود372033بامنبع1نام درس01 onabad_ ps y@ yahoo .com9122191106

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2248 10:30s-1399.10.0908:30صابری فر رستم379010بامنبع129آمار استنباطي01 aberifa r@ yahoo .comتمامي دروس از طریق همین سامانه و در تاریخ امتحان اعالم شده از سوی دانشگاه به صورت تستي و تشریحي برگزار مي شودبله.

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2249 10:30s-1399.10.0908:30صابری فر رستم379010بامنبع129آمار استنباطي01 aberifa r@ yahoo .comتمامي دروس از طریق همین سامانه و در تاریخ امتحان اعالم شده از سوی دانشگاه به صورت تستي و تشریحي برگزار مي شودبله.

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2250 15:30s-1399.10.1713:30صابری فر رستم379010بامنبع68(کمي و کیفي)روش تحقیق 11 aberifa r@ yahoo .comتمامي دروس از طریق همین سامانه و در تاریخ امتحان اعالم شده از سوی دانشگاه به صورت تستي و تشریحي برگزار مي شودبله.

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2251 15:30s-1399.10.1713:30صابری فر رستم379010بامنبع68(کمي و کیفي)روش تحقیق 11 aberifa r@ yahoo .comتمامي دروس از طریق همین سامانه و در تاریخ امتحان اعالم شده از سوی دانشگاه به صورت تستي و تشریحي برگزار مي شودبله.

_1211639مرکزگنابادمرکزمشهد2252 _15:30reza-1399.10.1513:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع138متون تخصصي09 g hias i@ yahoo .comقرر بله تلگرام:برای تبادل اطالعات به کانال ذیل بپیوندید.  از منبع دیگر شماست14، و 13، 12، 11 از یك منبع و دروس 5 و 1سواالت تستي و دربرگیرنده دروس .  برگزار خواهد شدlmsدر سامانه  (1399/10/15 تاریخ 13:30ساعت )به اطالع میرساند امتحان پایان ترم در تاریخ و ساعت م

_1211639مرکزگنابادمرکزمشهد2253 _15:30reza-1399.10.1513:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع138متون تخصصي06 g hias i@ yahoo .comقرر بله تلگرام:برای تبادل اطالعات به کانال ذیل بپیوندید.  از منبع دیگر شماست14، و 13، 12، 11 از یك منبع و دروس 5 و 1سواالت تستي و دربرگیرنده دروس .  برگزار خواهد شدlmsدر سامانه  (1399/10/15 تاریخ 13:30ساعت )به اطالع میرساند امتحان پایان ترم در تاریخ و ساعت م

_1211639مرکزگنابادمرکزمشهد2254 _15:30reza-1399.10.1513:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع164متون تخصصي11 g hias i@ yahoo .comقرر بله تلگرام:برای تبادل اطالعات به کانال ذیل بپیوندید.  از منبع دیگر شماست14، و 13، 12، 11 از یك منبع و دروس 5 و 1سواالت تستي و دربرگیرنده دروس .  برگزار خواهد شدlmsدر سامانه  (1399/10/15 تاریخ 13:30ساعت )به اطالع میرساند امتحان پایان ترم در تاریخ و ساعت م

_1217255مرکزگنابادمرکزمشهد2255 _15:30reza-1399.10.2013:30غیاثي نوقابي رضا379112بامنبع287متون روانشناسي 09 g hias i@ yahoo .comه اطالع ميبله ه  (1399/10/20 تاریخ 13:30ساعت )رساند امتحان پایان ترم در تاریخ و ساعت مقرر دانشگاه  ب ود.  برگزار خواهد شدlmsدر سامان  .سواالت تستي و تا آخر درس هفت خواهد ب

_1217037مرکزگنابادمرکزمشهد2256 10:30s-1399.10.0708:30صادقي الحسیني سید جواد380037بامنبع10ارزشیابي شخصیت01 adeg ha lhos s e ini@ gmail.comارزشیابي این ذرس تستي و چهارگزینه ایي و در سامانه بلهLMSرضوی برگزار مي گردد 

_1217037مرکزگنابادمرکزمشهد2257 10:30s-1399.10.0708:30صادقي الحسیني سید جواد380037بامنبع10ارزشیابي شخصیت01 adeg ha lhos s e ini@ gmail.comارزشیابي این ذرس تستي و چهارگزینه ایي و در سامانه بلهLMSرضوی برگزار مي گردد 

_1217246مرکزگنابادمرکزمشهد2258 15:30s-1399.10.0213:30صادقي الحسیني سید جواد380037بامنبع1129آزمونهای روان شناختي 06 adeg ha lhos s e ini@ gmail.comارزشیابي این درس تستي چهارگزینه ایي و در سامانه بلهLMSرضوی برگزار مي گردد .

_1217246مرکزگنابادمرکزمشهد2259 15:30s-1399.10.0213:30صادقي الحسیني سید جواد380037بامنبع1129آزمونهای روان شناختي 06 adeg ha lhos s e ini@ gmail.comارزشیابي این درس تستي چهارگزینه ایي و در سامانه بلهLMSرضوی برگزار مي گردد .

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2260 sصادقي الحسیني سید جواد380037بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 20 adeg ha lhos s e ini@ gmail.comایمیلکار عمليخیرsadeghalhosseini@gmail.com

_1217184مرکزگنابادمرکزمشهد2261 13:00s-1399.10.1011:00صادقي الحسیني سید جواد380037بامنبع4روا نشناسي هوش و سنجش آن01 adeg ha lhos s e ini@ gmail.comارزشیابي پایانترم به شیوه تستي چهارگزینه ایي و در سامانه ال ام ا س رضوی برگزار مي گرددبله

_1217184مرکزگنابادمرکزمشهد2262 13:00s-1399.10.1011:00صادقي الحسیني سید جواد380037بامنبع4روا نشناسي هوش و سنجش آن01 adeg ha lhos s e ini@ gmail.comارزشیابي پایانترم به شیوه تستي چهارگزینه ایي و در سامانه ال ام ا س رضوی برگزار مي گرددبله

_1224177مرکزگنابادمرکزمشهد2263 غفاری سعید380152بدون منبع9اقتصاد اطالعات و دانش01

_1114351مرکزگنابادمرکزگناباد2264 eاسماعیلي شهری عفت383277بامنبع4آزمایشگاه شناسایي ترکیبات آلي35 f.esmaili@ yahoo .com9366864302

_1114024مرکزگنابادمرکزگناباد2265 eاسماعیلي شهری عفت383277بامنبع22آزمایشگاه شیمي تجزیه 35 f.esmaili@ yahoo .com9366864302

_1114036مرکزگنابادمرکزگناباد2266 eاسماعیلي شهری عفت383277بامنبع24آزمایشگاه شیمي معدني 35 f.esmaili@ yahoo .com9366864302

_1114319مرکزگنابادمرکزگناباد2267 eاسماعیلي شهری عفت383277بدون منبع4پروژه کارشناسي35 f.esmaili@ yahoo .com9366864302

_1114332مرکزگنابادمرکزگناباد2268 eاسماعیلي شهری عفت383277بامنبع4کارگاه عمومي یا شیشه گری35 f.esmaili@ yahoo .com9366864302

_1211632مرکزگنابادمرکزمشهد2269 10:30hos-1399.10.0908:30حسیني سعیده384391بامنبع30آمار استنباطي04 s e ini_ s80@ yahoo .comتستي بلهlms -9151033885واتساپکار عملي و میانترم واتساپ

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2270 10:30hos-1399.10.0908:30حسیني سعیده384391بامنبع68آمار استنباطي04 s e ini_ s80@ yahoo .comتستي بلهlms -9151033885واتساپکار عملي و میانترم واتساپ

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2271 10:30hos-1399.10.0908:30حسیني سعیده384391بامنبع68آمار استنباطي04 s e ini_ s80@ yahoo .comتستي بلهlms -9151033885واتساپکار عملي و میانترم واتساپ

_1211632مرکزگنابادمرکزمشهد2272 10:30hos-1399.10.0908:30حسیني سعیده384391بامنبع69آمار استنباطي02 s e ini_ s80@ yahoo .com9151033885

_1211632مرکزگنابادمرکزمشهد2273 10:30hos-1399.10.0908:30حسیني سعیده384391بامنبع69آمار استنباطي03 s e ini_ s80@ yahoo .com9151033885

_1217376مرکزگنابادمرکزمشهد2274 10:30hos-1399.10.0908:30حسیني سعیده384391بامنبعspss14آمار استنباطي و کاربرد 02 s e ini_ s80@ yahoo .com9151033885

_1217376مرکزگنابادمرکزمشهد2275 10:30hos-1399.10.0908:30حسیني سعیده384391بامنبعspss63آمار استنباطي و کاربرد 01 s e ini_ s80@ yahoo .comتستي بلهlms -9151033885واتساپکار عملي و میانترم واتساپ

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2276 15:30hos-1399.10.1313:30حسیني سعیده384391بامنبع69آمار توصیفي10 s e ini_ s80@ yahoo .comتستي بلهlms -9151033885واتساپکار عملي و میانترم واتساپ

_1211625مرکزگنابادمرکزمشهد2277 15:30hos-1399.10.1313:30حسیني سعیده384391بامنبع104آمار توصیفي10 s e ini_ s80@ yahoo .comتستي بلهlms -9151033885واتساپکار عملي و میانترم واتساپ

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2278 15:30hos-1399.10.1313:30حسیني سعیده384391بامنبع138آمار توصیفي01 s e ini_ s80@ yahoo .comتستي بلهlms -9151033885واتساپکار عملي و میانترم واتساپ

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2279 hosحسیني سعیده384391بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 06 s e ini_ s80@ yahoo .comتستي بلهlms -9151033885واتساپکار عملي و میانترم واتساپ

_1211736مرکزگنابادمرکزمشهد2280 10:30a-1399.10.1808:30عجم علي اکبر384563بامنبع17آشنایي با نرم افزارهای تخصصي01 liakbara jam1387@ gmail.com(همین سامانه). نمره پایان ترم بر اساس پاسخ به سواالت تشریحي خواهد بود که در سامانه کالس های مجازی قرار خواهد گرفتبله.

_1211736مرکزگنابادمرکزمشهد2281 10:30a-1399.10.1808:30عجم علي اکبر384563بامنبع17آشنایي با نرم افزارهای تخصصي01 liakbara jam1387@ gmail.com(همین سامانه). نمره پایان ترم بر اساس پاسخ به سواالت تشریحي خواهد بود که در سامانه کالس های مجازی قرار خواهد گرفتبله.

_1211659مرکزگنابادمرکزگناباد2282 aعجم علي اکبر384563بدون منبع7پروژه12 liakbara jam1387@ gmail.comانجام تكلیف خواسته شدهخیر.aliakbarajam1387@gmail.com

_1211752مرکزگنابادمرکزمشهد2283 10:30a-1399.10.1508:30عجم علي اکبر384563بامنبع6پژوهش های آمیخته01 liakbara jam1387@ gmail.com(همین سامانه)آزمون پایان ترم به صورت تشریحي و در سامانه کالس های مجازی خواهد بودبله.

_1211732مرکزگنابادمرکزمشهد2284 15:30a-1399.10.0113:30عجم علي اکبر384563بامنبع27پژوهش های کیفي01 liakbara jam1387@ gmail.com(همین سامانه)آزمون پایان ترم به صورت تشریحي و در سامانه کالس های مجازی خواهد بودبله.

_1211742مرکزگنابادمرکزمشهد2285 aعجم علي اکبر384563بدون منبع6زبان تخصصي01 liakbara jam1387@ gmail.comداقل خیر قاله تخصصي در حیطه تحقیقات آموزشي یا علوم تربیتي خواهد بود4ارزشیابي پایان ترم بر اساس ترجمه ح قاله را مي توانید از طریق جستجو در گوگل یا سایت های معتبر علمي پیدا کنید.  صفحه از یك م قاله  این م قاله به همراه ترجمه م aliakbarajam1387@gmail.comایمیل.بعد از ترجمه ایمیل نمایید اصل م

_1211481مرکزگنابادمرکزگناباد2286 aعجم علي اکبر384563بدون منبع2(تحقیق و تتبع نظری  )سمینار 04 liakbara jam1387@ gmail.comه مي دهد بیشتر تمرین مقاله نویسي مطرح است و کسب مهارت های مقاله نویسيخیر شیابي در این درس بر اساس نوشتن مقاله ای خواهد بود که دانشجو تا پایان نیمسال ارائ aliakbarajam1387@gmail.comایمیلارز

_1211751مرکزگنابادمرکزگناباد2287 aعجم علي اکبر384563بدون منبع23سمینار در پژوهش های تربیتي04 liakbara jam1387@ gmail.comایمیل.ارزشیابي دانشجو در این درس، نوشتن پروپوزال با توجه به توضیحاتي است که در کالس درس مجازی ارائه شده استخیرaliakbarajam1387@gmail.com

_1211751مرکزگنابادمرکزگناباد2288 aعجم علي اکبر384563بدون منبع23سمینار در پژوهش های تربیتي04 liakbara jam1387@ gmail.comایمیل.ارزشیابي دانشجو در این درس، نوشتن پروپوزال با توجه به توضیحاتي است که در کالس درس مجازی ارائه شده استخیرaliakbarajam1387@gmail.com

_1211729مرکزگنابادمرکزمشهد2289 aعجم علي اکبر384563بدون منبع11فلسفه علم و روش شناسي01 liakbara jam1387@ gmail.comد جمع بندی و نتیجه گیری شخصي داشجو برای هر سوال الزامي استبله اسخ ده ای مجازی قرار خواهد گرفت به طور کامل پ حي که در سامانه کالس ه ان ترم، دانشجو بایستي به سواالت تشری ای برای کسب نمره پ

_1211696مرکزگنابادمرکزگناباد2290 aعجم علي اکبر384563بامنبع1کارورزی12 liakbara jam1387@ gmail.comایمیل.انجام تكلیف خواسته شدهخیرaliakbarajam1387@gmail.com

_1211696مرکزگنابادمرکزگناباد2291 aعجم علي اکبر384563بامنبع1کارورزی12 liakbara jam1387@ gmail.comایمیل.انجام تكلیف خواسته شدهخیرaliakbarajam1387@gmail.com

_1211669مرکزگنابادمرکزگناباد2292 aعجم علي اکبر384563بامنبع5کارورزی12 liakbara jam1387@ gmail.comایمیل.انجام تكلیف خواسته شدهخیرaliakbarajam1387@gmail.com

_1211669مرکزگنابادمرکزگناباد2293 aعجم علي اکبر384563بامنبع5کارورزی12 liakbara jam1387@ gmail.comایمیل.انجام تكلیف خواسته شدهخیرaliakbarajam1387@gmail.com

_1217443مرکزگنابادمرکزگناباد2294 aعجم علي اکبر384563بدون منبع1در مشاوره1کارورزی 01 liakbara jam1387@ gmail.comایمیل.انجام تكلیف خواسته شدهخیرaliakbarajam1387@gmail.com

_1211750مرکزگنابادمرکزگناباد2295 aعجم علي اکبر384563بدون منبع6کارورزی پژوهشي04 liakbara jam1387@ gmail.comان نامه استخیر ای ان نیمسال اول  .ارزشیابي در این درس بر مبنای تكلیفي است که برای هر دانشجو مشخص کرده ام این تكلیف نوشتن فصل دوم پ ای ا پ عیین کرده ام ت ي که برایش ت د99دانشجو باید گزارش کار خود را بر مبنای موضوع ل ده حوی aliakbarajam1387@gmail.comایمیل. ت

_1211670مرکزگنابادمرکزمشهد2296 15:30has-1399.10.0113:30اعمي حسن384649بامنبع59اقتصاد تعلیم و تربیت02 anaama@ yahoo .com مام وجه داشته باشند که برای این درس آزمون میان ترم برگزار نخواهد شد و ت ان محترم ت ان ترم خواهد بود ۲۰دانشجوی ای نجانب در واتساپ ارتباط برقرار کنید.  نمره بر اساس آزمون پ 9151335189وانساپ09151335189.چنانچه در این زمینه سوالي داشتید باشماره ای

_1211670مرکزگنابادمرکزمشهد2297 15:30has-1399.10.0113:30اعمي حسن384649بامنبع69اقتصاد تعلیم و تربیت01 anaama@ yahoo .com مام وجه داشته باشند که برای این درس آزمون میان ترم برگزار نخواهد شد و ت ان محترم ت ان ترم خواهد بود ۲۰دانشجوی ای نجانب در واتساپ ارتباط برقرار کنید.  نمره بر اساس آزمون پ 9151335189واتساپ09151335189.چنانچه در این زمینه سوالي داشتید باشماره ای

_1224126مرکزگنابادمرکزمشهد2298 9016271624واتس آپ ارائه تحقیقخیرشهبازی مهری384723بدون منبع10سمینار تحقیق01

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1224115مرکزگنابادمرکزمشهد2299 بله13:00-1399.10.1811:00شهبازی مهری384723بامنبع14کتابخانه های عمومي و جامعه01

_1211637مرکزگنابادمرکزمشهد2300 @10:30ljahanbin-1399.10.0708:30جهانبین لیلي385659بامنبع138آموزه های تربیتي آیات قرآن01 gmail.comویس و تا تاریخ   با سالمخیر ه صورت دست ن ویسي کل کتاب ب ه این صورت است که خالصه ن ه ایمیل من بفرستید 99/10/15امتحان میان ترم و پایان ترم ب @ljahanbinایمیل با تشكرljahanbin@gmail.com ب gmail.com

_1211637مرکزگنابادمرکزمشهد2301 @10:30ljahanbin-1399.10.0708:30جهانبین لیلي385659بامنبع138آموزه های تربیتي آیات قرآن02 gmail.com9153812901

_1211637مرکزگنابادمرکزمشهد2302 @10:30ljahanbin-1399.10.0708:30جهانبین لیلي385659بامنبع138آموزه های تربیتي آیات قرآن03 gmail.com9153812901

_1211637مرکزگنابادمرکزمشهد2303 @10:30ljahanbin-1399.10.0708:30جهانبین لیلي385659بامنبع138آموزه های تربیتي آیات قرآن04 gmail.com9153812901

_1211637مرکزگنابادمرکزمشهد2304 @10:30ljahanbin-1399.10.0708:30جهانبین لیلي385659بامنبع138آموزه های تربیتي آیات قرآن05 gmail.com9153812901

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2305 _mعیالمي معصومه386440بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 10 ilami@ yahoo .comارزشیابي بصورت کار عملي خواهد بودخیرm_ ilami@ yahoo .com

_1211638مرکزگنابادمرکزمشهد2306 @15:30motamedi.pnus-1399.10.0313:30معتمدی برآبادی حوا386581بامنبع417ارزشیابي آموزشي01 gmail.comبرکزار مي شود سامانه ال ام اس در  به صورت تستي 16 ساعت 99/10/03تاریخ  آزمون پایان ترم دربله

_1211618مرکزگنابادمرکزمشهد2307 @15:30motamedi.pnus-1399.10.0313:30معتمدی برآبادی حوا386581بامنبع483آموزش تفكر به کودکان و نوجوانان01 gmail.comبله  برکزار مي شود سامانه ال ام اس در  به صورت تستي 16   ساعت99/09/30تاریخ  آزمون پایان ترم در

_1211652مرکزگنابادمرکزمشهد2308 @10:30motamedi.pnus-1399.10.0708:30معتمدی برآبادی حوا386581بامنبع414آموزش و پرورش تطبیقي01 gmail.comبله  برکزار مي شود سامانه ال ام اس در  به صورت تستي 16 ساعت 99/09/29تاریخ  آزمون پایان ترم در

_1211637مرکزگنابادمرکزمشهد2309 @10:30motamedi.pnus-1399.10.0708:30معتمدی برآبادی حوا386581بامنبع157آموزه های تربیتي آیات قرآن11 gmail.comبله  برکزار مي شود سامانه ال ام اس در  به صورت تستي 16 ساعت99/09/26تاریخ  آزمون پایان ترم در .

_1211014مرکزگنابادمرکزمشهد2310 @13:00motamedi.pnus-1399.10.2211:00معتمدی برآبادی حوا386581بامنبع1روشهاوفنون تدریس01 gmail.comبله  برکزار مي شود سامانه ال ام اس در  به صورت تستي 16 ساعت 99/09/18تاریخ  آزمون پایان ترم در

_1211007مرکزگنابادمرکزمشهد2311 @13:00motamedi.pnus-1399.10.2211:00معتمدی برآبادی حوا386581بامنبع37روشهاوفنون تدریس01 gmail.comبله  برگزار مي شود سامانه ال ام اس در  به صورت تستي 16 ساعت 99/09/18تاریخ  آزمون پایان ترم در

_1211633مرکزگنابادمرکزمشهد2312 @13:00motamedi.pnus-1399.10.1411:00معتمدی برآبادی حوا386581بامنبع414طراحي آموزشي01 gmail.comبرکزار مي شود سامانه ال ام اس در  به صورت تستي 16 ساعت 99/09/27تاریخ  آزمون پایان ترم دربله.

_1211649مرکزگنابادمرکزمشهد2313 @10:30motamedi.pnus-1399.10.0208:30معتمدی برآبادی حوا386581بامنبع552کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت01 gmail.comبله  برکزار مي شود سامانه ال ام اس در  به صورت تستي 16 ساعت 99/10/02تاریخ  آزمون پایان ترم در

_1211536مرکزگنابادمرکزمشهد2314 15:30s-1399.10.1013:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع16اصول و روش های ارزشیابي برنامه درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیر

_1211533مرکزگنابادمرکزمشهد2315 10:30s-1399.10.0808:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع19اصول و مباني برنامه ریزی درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیر

_1211621مرکزگنابادمرکزمشهد2316 10:30s-1399.10.0408:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع257آموزش و پرورش پیش دبستاني دبستان و متوسطه در ایران06 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862

_1211621مرکزگنابادمرکزمشهد2317 10:30s-1399.10.0408:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع345آموزش و پرورش پیش دبستاني دبستان و متوسطه در ایران01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپخالصه کل کتاب و از هرفصل ده سوال تستي همراه جوابخیر

_1211601مرکزگنابادمرکزمشهد2318 15:30s-1399.10.0613:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع22برنامه ریزی درسي در آموزش بزرگساالن01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیر

_1211600مرکزگنابادمرکزمشهد2319 10:30s-1399.10.1708:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع31(عالي)برنامه ریزی درسي در آموزش مجازی 01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیر

_1211604مرکزگنابادمرکزمشهد2320 15:30s-1399.10.0713:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع2(آموزش محور) (متوسطه)برنامه ریزی درسي در آموزش مجازی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپکار عمليخیر

_1211664مرکزگنابادمرکزمشهد2321 15:30s-1399.10.1713:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع143برنامه ریزی درسي دوره تحصیلي متوسطه01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپ سوال تشریحي به همراه جواب45طرح خیر

_1211556مرکزگنابادمرکزمشهد2322 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع18تغییر و اجرای برنامه درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیر

_1211611مرکزگنابادمرکزمشهد2323 15:30s-1399.10.0113:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع207روان شناسي تربیتي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحي ارائه شدهخیر

_1217236مرکزگنابادمرکزمشهد2324 13:00s-1399.10.1611:00صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع207روانشناسي تربیتي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862

_1217236مرکزگنابادمرکزمشهد2325 13:00s-1399.10.1611:00صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع251روانشناسي تربیتي04 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحي ارائه شدهخیر

_1211603مرکزگنابادمرکزمشهد2326 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع2(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپتهیه مقاله از موضوعات مطرح شده در گروه درسيخیر

_1211602مرکزگنابادمرکزمشهد2327 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع26سمینار در مسائل برنامه درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپتهیه مقاله از موضوعات مطرح شده در گروه درسيخیر

_1211602مرکزگنابادمرکزمشهد2328 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع26سمینار در مسائل برنامه درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپتهیه مقاله از موضوعات مطرح شده در گروه درسيخیر

_1211557مرکزگنابادمرکزمشهد2329 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع13(با تاکید بر برنامه درسي)سیاستگذاری آموزشي 01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپخالصه کل کتاب و تهیه پاور از یك درس انخیر

_1211555مرکزگنابادمرکزمشهد2330 13:00s-1399.10.0911:00صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع21طراحي و تدوین برنامه درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیر

_1211555مرکزگنابادمرکزمشهد2331 13:00s-1399.10.0911:00صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع21طراحي و تدوین برنامه درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیر

_1211559مرکزگنابادمرکزمشهد2332 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع26در برنامه درسي (فاوا)کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیر

_1211669مرکزگنابادمرکزمشهد2333 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع12کارورزی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپنویسنده سعید حسیني:راهنمای کارورزی وکارعملي در سازمانها- راهنمای کارعملي در اموزشگاهها نویسنده مفیدی:خالصه یكي از دو کتاب زیرخیر

_1211669مرکزگنابادمرکزمشهد2334 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع12کارورزی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپنویسنده سعید حسیني:راهنمای کارورزی وکارعملي در سازمانها- راهنمای کارعملي در اموزشگاهها نویسنده مفیدی:خالصه یكي از دو کتاب زیرخیر

_1211541مرکزگنابادمرکزمشهد2335 13:00s-1399.10.1811:00صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع9مباني روانشناختي و اجتماعي در برنامه درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیر

_1211610مرکزگنابادمرکزمشهد2336 10:30s-1399.10.1708:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع276مباني و اصول برنامه ریزی آموزشي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحي ارائه شده در گروه برای دانشجویان کارشناسي و نوشتن صد نكته از کتاب بصورت سواالت تستي برای دانشجویان ارشدخیر

_1211615مرکزگنابادمرکزمشهد2337 13:00s-1399.10.0611:00صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع344مباني و اصول برنامه ریزی درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپ پاسخ به سواالت تشریحي ارائه شده در گروهخیر

_1211542مرکزگنابادمرکزمشهد2338 13:00s-1399.10.1711:00صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع16متون تخصصي در برنامه درسي 01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپترجمه یك درس از کتاب و حل کلیه تمرینهای ان درسخیر

_1211560مرکزگنابادمرکزمشهد2339 10:30s-1399.10.0408:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع26متون تخصصي در برنامه درسي 01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپخالصه یك درس و حل کلیه تمرینهای ان درسخیر

_1211561مرکزگنابادمرکزمشهد2340 13:00s-1399.10.1511:00صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع5مطالعات تطبیقي در برنامه درسي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپخالصه کتابخیر

_1211626مرکزگنابادمرکزمشهد2341 15:30s-1399.10.1713:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع138مقدمات روش های تحقیق کمي و کیفي03 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپ خالصه کل کتابخیر

_1211626مرکزگنابادمرکزمشهد2342 15:30s-1399.10.1713:30صباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع138مقدمات روش های تحقیق کمي و کیفي03 abbag h_ h1387@ yahoo .com9217320019تلگرام و واتس اپ خالصه کل کتابخیر

_1217242مرکزگنابادمرکزمشهد2343 10:30azarg-1399.10.0808:30آذرگون حسن388020بامنبع127اصول روانشناسي بالیني01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217246مرکزگنابادمرکزمشهد2344 15:30azarg-1399.10.0213:30آذرگون حسن388020بامنبع158آزمونهای روان شناختي 05 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217246مرکزگنابادمرکزمشهد2345 15:30azarg-1399.10.0213:30آذرگون حسن388020بامنبع158آزمونهای روان شناختي 05 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217281مرکزگنابادمرکزمشهد2346 13:00azarg-1399.10.0711:00آذرگون حسن388020بامنبع19آمار استنباطي01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlms -ایمیلکار عملي ایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217281مرکزگنابادمرکزمشهد2347 13:00azarg-1399.10.0711:00آذرگون حسن388020بامنبع19آمار استنباطي01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlms -ایمیلکار عملي ایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2348 azargآذرگون حسن388020بدون منبع48انفرادی-پژوهشهای عملي 05 oon_ h@ yahoo .comایمیلکار عملي ایمیلخیرazargoon_ h@yahoo .com

_1217253مرکزگنابادمرکزمشهد2349 azargآذرگون حسن388020بامنبع125توانبخشي افراد با نیازهای خاص01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217311مرکزگنابادمرکزمشهد2350 10:30azarg-1399.10.0408:30آذرگون حسن388020بامنبع13روابط مثبت01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217224مرکزگنابادمرکزمشهد2351 15:30azarg-1399.10.0213:30آذرگون حسن388020بامنبع247روانسنجي06 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217224مرکزگنابادمرکزمشهد2352 15:30azarg-1399.10.0213:30آذرگون حسن388020بامنبع247روانسنجي06 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217314مرکزگنابادمرکزمشهد2353 13:00azarg-1399.10.0111:00آذرگون حسن388020بامنبع22روانشناسي اخالق01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217241مرکزگنابادمرکزمشهد2354 13:00azarg-1399.10.1311:00آذرگون حسن388020بامنبع2150روانشناسي افراد با نیازهای خاص 06 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2355 15:30azarg-1399.10.1713:30آذرگون حسن388020بامنبع101(کمي و کیفي)روش تحقیق 08 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlms -ایمیلکار عملي ایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2356 15:30azarg-1399.10.1713:30آذرگون حسن388020بامنبع101(کمي و کیفي)روش تحقیق 08 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlms -ایمیلکار عملي ایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217289مرکزگنابادمرکزمشهد2357 13:00azarg-1399.10.1111:00آذرگون حسن388020بامنبع4سالمت و شادکامي01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217300مرکزگنابادمرکزمشهد2358 13:00azarg-1399.10.0111:00آذرگون حسن388020بامنبع31سنجش و اندازه گیری01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217299مرکزگنابادمرکزمشهد2359 10:30azarg-1399.10.0808:30آذرگون حسن388020بامنبع27تربیتي-فنون ارزیابي رواني01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217299مرکزگنابادمرکزمشهد2360 10:30azarg-1399.10.0808:30آذرگون حسن388020بامنبع27تربیتي-فنون ارزیابي رواني01 oon_ h@ yahoo .comتستي بلهlmsایمیلazargoon_ h@yahoo .com

_1217249مرکزگنابادمرکزمشهد2361 _13:00rabbani-1399.10.1311:00رباني خواه احمد388043بامنبع107آموزه های روانشناسي در حدیث03 kh@ pnu .ac .ir9151747763

_1217249مرکزگنابادمرکزمشهد2362 _13:00rabbani-1399.10.1311:00رباني خواه احمد388043بامنبع207آموزه های روانشناسي در حدیث02 kh@ pnu .ac .ir9151747763

_1217249مرکزگنابادمرکزمشهد2363 _13:00rabbani-1399.10.1311:00رباني خواه احمد388043بامنبع207آموزه های روانشناسي در حدیث01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211614مرکزگنابادمرکزمشهد2364 _15:30rabbani-1399.10.1413:30رباني خواه احمد388043بامنبع69تعلیم و تربیت اسالمي01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1217250مرکزگنابادمرکزمشهد2365 10:30ho-1399.10.1408:30حجتي شرق علي388181بامنبع621آسیب شناسي اجتماعي01 ja ty83@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم بر اساس آزمون در تاریخ اعالم شده توسط سازمان طبق سر فصل درس در بستر ال ام اس انجام مي شودبله

_1211607مرکزگنابادمرکزمشهد2366 15:30ho-1399.10.0613:30حجتي شرق علي388181بامنبع215جامعه شناسي آموزش و پرورش01 ja ty83@ yahoo .comارزشیابي پایان ترم بر اساس آزمون در تاریخ اعالم شده توسط سازمان طبق سر فصل درس در بستر ال ام اس انجام مي شود بله 

_1211624مرکزگنابادمرکزمشهد2367 15:30ho-1399.10.2213:30حجتي شرق علي388181بامنبع207خانواده در اسالم05 ja ty83@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم بر اساس آزمون در تاریخ اعالم شده توسط سازمان طبق سر فصل درس در بستر ال ام اس انجام مي شودبله

_1211624مرکزگنابادمرکزمشهد2368 15:30ho-1399.10.2213:30حجتي شرق علي388181بامنبع207خانواده در اسالم08 ja ty83@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم بر اساس آزمون در تاریخ اعالم شده توسط سازمان طبق سر فصل درس در بستر ال ام اس انجام مي شودبله

_1211624مرکزگنابادمرکزمشهد2369 15:30ho-1399.10.2213:30حجتي شرق علي388181بامنبع276خانواده در اسالم01 ja ty83@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم بر اساس آزمون در تاریخ اعالم شده توسط سازمان طبق سر فصل درس در بستر ال ام اس انجام مي شودبله

_1217210مرکزگنابادمرکزمشهد2370 13:00ho-1399.10.1811:00حجتي شرق علي388181بامنبع276مباني جامعه شناسي01 ja ty83@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم بر اساس آزمون در تاریخ اعالم شده توسط سازمان طبق سر فصل درس در بستر ال ام اس انجام مي شودبله

_1211658مرکزگنابادمرکزمشهد2371 13:00e-1399.10.0411:00ارکاني ابراهیم388183بامنبع207اختالل های رفتاری و هیجاني01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1211353مرکزگنابادمرکزمشهد2372 13:00e-1399.10.1511:00ارکاني ابراهیم388183بامنبع10اصول بهداشت و کمك های اولیه01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217242مرکزگنابادمرکزمشهد2373 10:30e-1399.10.0808:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع40اصول روانشناسي بالیني07 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1211093مرکزگنابادمرکزمشهد2374 10:30e-1399.10.0208:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع11آسیب شناسي رواني 01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217231مرکزگنابادمرکزمشهد2375 10:30e-1399.10.0208:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع1178آسیب شناسي رواني 04 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217061مرکزگنابادمرکزمشهد2376 13:00e-1399.10.0411:00ارکاني ابراهیم388183بامنبع210آسیب شناسي رواني 01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217061مرکزگنابادمرکزمشهد2377 13:00e-1399.10.0411:00ارکاني ابراهیم388183بامنبع210آسیب شناسي رواني 01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217240مرکزگنابادمرکزمشهد2378 13:00e-1399.10.0411:00ارکاني ابراهیم388183بامنبع2274آسیب شناسي رواني 04 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217243مرکزگنابادمرکزمشهد2379 13:00e-1399.10.0411:00ارکاني ابراهیم388183بامنبع264آسیب شناسي رواني کودك و نوجوان03 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217185مرکزگنابادمرکزمشهد2380 13:00e-1399.10.1111:00ارکاني ابراهیم388183بامنبع9بهداشت رواني01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2381 eارکاني ابراهیم388183بدون منبع33انفرادی-پژوهشهای عملي 07 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217248مرکزگنابادمرکزمشهد2382 15:30e-1399.10.0913:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع243روانشناسي اعتیاد03 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217237مرکزگنابادمرکزمشهد2383 10:30e-1399.10.1808:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع133روانشناسي سالمندی05 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1211656مرکزگنابادمرکزمشهد2384 15:30e-1399.10.1513:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع207روانشناسي سالمت01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217187مرکزگنابادمرکزمشهد2385 13:00e-1399.10.0411:00ارکاني ابراهیم388183بامنبع15روانشناسي مرضي کودك01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217245مرکزگنابادمرکزمشهد2386 15:30e-1399.10.1713:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع201علوم اعصاب شناختي01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217215مرکزگنابادمرکزمشهد2387 15:30e-1399.10.1413:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع217فیزیولوژی اعصاب و غدد01 .arkani@ gmail.com9151511392

_1217215مرکزگنابادمرکزمشهد2388 15:30e-1399.10.1413:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع559فیزیولوژی اعصاب و غدد03 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217255مرکزگنابادمرکزمشهد2389 15:30e-1399.10.2013:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع2207متون روانشناسي 06 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1217109مرکزگنابادمرکزمشهد2390 15:30e-1399.10.0713:30ارکاني ابراهیم388183بامنبع6مقدمات روانپزشكي01 .arkani@ gmail.comتستي بلهlms

_1211651مرکزگنابادمرکزمشهد2391 15:30behnaz-1399.10.0413:30رستگارمنش بهناز388715بامنبع248تدوین و نگارش متون و گزارش های علمي06 .ras teg armanesh@ yahoo .com9152052277ارزشیابي مطرح شده در کالس هاخیر

_1211651مرکزگنابادمرکزمشهد2392 15:30behnaz-1399.10.0413:30رستگارمنش بهناز388715بامنبع276تدوین و نگارش متون و گزارش های علمي01 .ras teg armanesh@ yahoo .com9152052277

_1211668مرکزگنابادمرکزمشهد2393 _15:30ho-1399.10.1413:30گلمكاني روح اهلل388721بامنبع90اصول حسابداری01 g o55@ yahoo .comربوط به یكي از فصول درس در قالب فایلهای یك عدد خیر قاله م داکثر تا تاریخ  توسط هر یك از   pdf و word م ذ  . ارسال گردد (09155173192 ) دیماه به وات ساپ شماره تلفن همراه اینجانب11دانشجویان تهیه و ح قاله ای از فضای مجازی و سایر کتب و نشریات اخ 9155173192واتساپبدیهي است در صورتیكه م

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2394 15:30a-1399.10.1313:30علیشاهي بجستاني مجید389178بامنبع138آمار توصیفي11 lis hahi15@ yahoo .comبله

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2395 _zabihiذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 01 n@ yahoo .com9153164515واتساپکار تحقیقيخیر

_1217268مرکزگنابادمرکزمشهد2396 _10:30zabihi-1399.10.0908:30ذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بامنبع19روانشناسي تربیتي01 n@ yahoo .comفهومي 7کار تحقیقي شامل انتحاب .1: متحان پایان ترم خیر 9153164515واتساپتا : تاریخ تحویل کار های پایان ترم .فصل به انتخاب دانشجو 6پرسش و پاسخ شفاهي از .2.( سوال تستي140مجموعا  )همراه با پاسخ   سوال تستي از هر فصل 20و تهیه . ( صفحه 3هر نقشه در  )فصل 7از  فصل کتاب و تهیه نقشه م

_1217303مرکزگنابادمرکزمشهد2397 _15:30zabihi-1399.10.0313:30ذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بامنبع3(آموزش محور)روانشناسي شناختي 01 n@ yahoo .comان ترم خیر ای الب مقاله : امتحان پ حقیق در ق ان رسیده است  شامل کار ت ند .است که به اطالع دانشجوی ماس حاصل فرمای وانند با بنده ت ان محترم مي ت ات بیشتر ،دانشجوی ل دانشجو به کسب اطالع مای ا ت 9153164515واتساپ .در صورت عدم اطالع و ی

_1217282مرکزگنابادمرکزمشهد2398 _10:30zabihi-1399.10.1508:30ذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بامنبع29روش تحقیق01 n@ yahoo .comتماال در روزهای .محترم اطالع داده مي شود  زمان دقیق پرسش و پاسخ به دانشجویان . پرسش و پاسخ شفاهي از کل فصول کتاب : امتحان پایان ترم خیر 9153164515واتساپ. دی ماه خواهد بود 10 تا 8اح

_1217302مرکزگنابادمرکزمشهد2399 _zabihiذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بدون منبع3(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 01 n@ yahoo .comان ترم خیر ای ان در طول کالسها رسیده است : امتحان پ حقیقي که به اطالع دانشجوی ان محترم  در صورت . کار ت ا، دانشجوی ا عدم حضور در کالس ه وضیحات بیشتر و ی ل به ت مای ند  ت ماس حاصل فرمای وانند با بنده ت 9153164515واتساپ.مي ت

_1217255مرکزگنابادمرکزمشهد2400 _15:30zabihi-1399.10.2013:30ذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بامنبع268متون روانشناسي 05 n@ yahoo .com داده شود در سامانه  امتحان  تاریخ چنانچه تغییری در. در روز و ساعت اعالم شده از طرف دانشگاه، برگزار مي گردد   8امتحان تستي تا پایان فصل :امتحان پایان ترمlms   ضمنا امتحان فقط یك بار در تاریخ ذکر شده برگزار مي گرد ).  به دانشجویان عزیز اطالع رساني خواهد شد

_1217270مرکزگنابادمرکزمشهد2401 _10:30zabihi-1399.10.1008:30ذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بامنبع20نظریه های رشد01 n@ yahoo .comفهومي 8کار تحقیقي شامل انتحاب .1: امتحان پایان ترم خیر 9153164515واتساپ3تا : زمان تحویل کار های پایان ترم .فصل به انتخاب دانشجو 6پرسش و پاسخ شفاهي از .2( سوال تستي160مجموعا  )همراه با پاسخ   سوال تستي از هر فصل 20و تهیه . ( صفحه 3هر نقشه در  ) فصل 8از  فصل کتاب و تهیه نقشه م

_1217283مرکزگنابادمرکزمشهد2402 _15:30zabihi-1399.10.0413:30ذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بامنبع20نظریه های یادگیری کاربردی01 n@ yahoo .comدود .1:امتحان پایان ترم خیر قدمه،متن اصلي و نتیجه گیری و منایع به روش (....شبكه شاد یا  )در مورد ارتباط آموزش مجازی  (14با فونت بي زر یا بي نازنین سایز ) صفحه 15 تا 20کار تحقیقي ح 9153164515واتساپ(APAبا نظریه های یادگیری و تحلیل این ارتباط ازدیدگاه دانشجو همراه با فهرست ،م

_1217301مرکزگنابادمرکزمشهد2403 _15:30zabihi-1399.10.0213:30ذبیحي حصاری نرجس خاتون389336بامنبع27نظریه و روشهای آموزش01 n@ yahoo .comدود .1:متحان پایان ترم خیر قدمه،متن اصلي و نتیجه گیری و منایع به روش (....شبكه شاد یا  )در مورد ارتباط آموزش مجازی  (14با فونت بي زر یا بي نازنین سایز ) صفحه 15 تا 20کار تحقیقي ح 9153164515واتساپتهي.APA)2با روشهای اموزشي و تحلیل این ارتباط ازدیدگاه دانشجو همراه با فهرست ،م

_1211640مرکزگنابادمرکزمشهد2404 10:30mahdig-1399.10.2008:30قائمي مهدی389764بامنبع276اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت06 h531@ gmail.comکار عمليخیرmahdigh531@gmail.com

_1217271مرکزگنابادمرکزمشهد2405 13:00mahdig-1399.10.1111:00قائمي مهدی389764بامنبع21تعلیم و تربیت اسالمي پیشرفته01 h531@ gmail.comبله

_1217269مرکزگنابادمرکزمشهد2406 13:00mahdig-1399.10.2011:00قائمي مهدی389764بامنبع26نظریات تربیتي و مكاتب فلسفي01 h531@ gmail.comکار عمليخیرmahdigh531@gmail.com

_1217094مرکزگنابادمرکزمشهد2407 @15:30mohamadpour56-1399.10.2113:30محمدپور ملیحه389837بامنبع13روانشناسي اجتماعي01 gmail.com09302848018:مدیر گروه واتساپ خانم رفایي .مي توانید با مراجعه به گروه واتساپ پاسخ خود را در گروه قراردهید. وال تحقیقاتي خیر

_1217002مرکزگنابادمرکزمشهد2408 @15:30mohamadpour56-1399.10.2013:30محمدپور ملیحه389837بامنبع43روانشناسي اجتماعي01 gmail.com09302848018:مدیر گروه واتساپ خانم رفایي .مي توانید با مراجعه به گروه واتساپ پاسخ خود را در گروه قراردهید. سوال تحقیقاتي خیر

_1217233مرکزگنابادمرکزمشهد2409 @15:30mohamadpour56-1399.10.0313:30محمدپور ملیحه389837بامنبع138روانشناسي اجتماعي کاربردی04 gmail.com093392576999339257699مدیر گروه تلگرام خانم میرزاده .مي توانید با مراجعه به گروه تلگرام پاسخ خود را در گروه قراردهید. و کار تحقیقاتي   سوالخیر

_1217233مرکزگنابادمرکزمشهد2410 @15:30mohamadpour56-1399.10.0313:30محمدپور ملیحه389837بامنبع138روانشناسي اجتماعي کاربردی01 gmail.com09333642615:مدیر گروه تلگرام خانم رضایي .مي توانید با مراجعه به گروه تلگرام پاسخ خود را در گروه قراردهید. وال تحقیقاتي خیر

_1211359مرکزگنابادمرکزمشهد2411 @13:00mohamadpour56-1399.10.1611:00محمدپور ملیحه389837بامنبع1مباني جامعه شناسي01 gmail.com9156988272تلگرامکار عمليخیر

_1215278مرکزگنابادمرکزمشهد2412 13:00ebrahimi.s-1399.10.1311:00ابراهیمي لوشاب صبا389901بامنبع85اصول و روش شناسي تمرین01 a fieh@ gmail.comبله

_1215281مرکزگنابادمرکزمشهد2413 15:30ebrahimi.s-1399.10.0813:30ابراهیمي لوشاب صبا389901بامنبع121آسیب شناسي ورزشي01 a fieh@ gmail.comبله

_1215455مرکزگنابادمرکزمشهد2414 10:30ebrahimi.s-1399.10.0708:30ابراهیمي لوشاب صبا389901بامنبع74آمار و ریاضي در علوم ورزشي01 a fieh@ gmail.comبله

_1215460مرکزگنابادمرکزمشهد2415 15:30ebrahimi.s-1399.10.1813:30ابراهیمي لوشاب صبا389901بامنبع92تغذیه ورزشي و کنترل وزن01 a fieh@ gmail.comبله

_1215463مرکزگنابادمرکزمشهد2416 10:30ebrahimi.s-1399.10.2108:30ابراهیمي لوشاب صبا389901بامنبع84حرکت شناسي ورزشي01 a fieh@ gmail.comبله

_1215464مرکزگنابادمرکزمشهد2417 15:30ebrahimi.s-1399.10.0713:30ابراهیمي لوشاب صبا389901بامنبع130سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشي01 a fieh@ gmail.comبله

_1215222مرکزگنابادمرکزمشهد2418 13:00ebrahimi.s-1399.10.0411:00ابراهیمي لوشاب صبا389901بامنبع75فیزیولوژی انسان01 a fieh@ gmail.comبله

_1215230مرکزگنابادمرکزمشهد2419 15:30ebrahimi.s-1399.10.2213:30ابراهیمي لوشاب صبا389901بامنبع41فیزیولوژی ورزش01 a fieh@ gmail.comبله

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1217249مرکزگنابادمرکزمشهد2420 13:00eshag-1399.10.1311:00اسحاق نیا سید حمید390096بامنبع267آموزه های روانشناسي در حدیث06 hnia0639@ gmail.comخیر  eshag.ارسال نماییدeshaghnia@gmail.c0m  تست از هر فصل طرح و تا تاریخ اعالم شده به ادرس10کتاب را مطالعه کنید و با زبان خودتان خالصه نویسي و hnia@ gmail.c0m

_1217236مرکزگنابادمرکزمشهد2421 13:00eshag-1399.10.1611:00اسحاق نیا سید حمید390096بامنبع207روانشناسي تربیتي06 hnia0639@ gmail.comتست طرح و به ادرس 10کتاب را مطالعه با زبان خودتان خالصه کنید و از هر فصل خیر eshaghnia0639@ gmail.c0mتا تاریخ اعالم شده.ارسال نماییدe shag hnia0639@  gma il.c0m

_1211625مرکزگنابادمرکزمشهد2422 @15:30hekmatshahi-1399.10.1313:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع69آمار توصیفي03 yahoo .comارزشیابي پایان ترم به صورت تستي از فصول تدریس شده و از طریق سامانه بلهLMS خواهد بود13:30دیماه ساعت 13مي باشدزمان برگزاری آزمون .

_1211613مرکزگنابادمرکزمشهد2423 @13:00toktamyarmohamadi-1399.10.2211:00یارمحمدی تكتم392077بامنبع149سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسالم01 yahoo .comبله

_1217218مرکزگنابادمرکزمشهد2424 13:00res-1399.10.0611:00محرابي حسین392759بامنبع473روانشناسي از دیدگاه اندیشمندان مسلمان06 a la t_ g@ yahoo .comآزمون پایان ترم در زمان مقرر شده توسط دانشگاه که در برگه انتخاب واحد دانشجویان درج شده است ، از طریق همین سامانه برگزار خواهد گردیدبلهhttps ://t.me /joincha t/Bd_ DaUQ dnhnWHivMIfsrQ g

_1211636مرکزگنابادمرکزمشهد2425 10:30res-1399.10.2208:30محرابي حسین392759بامنبع69مباني راهنمایي و مشاوره01 a la t_ g@ yahoo .comندبله مهیدات الزم را برای شرکت در آزمون فراهم نمای ان عزیز ت د لذا شایسته است دانشجوی مین سامانه برگزار خواهد گردی ان درج شده است ، از طریق ه ه انتخاب واحد دانشجوی وسط دانشگاه که در برگ ان ترم در زمان مقرر شده ت ای تلگرام.آزمون پ

_1217241مرکزگنابادمرکزمشهد2426 13:00lila-1399.10.1311:00بیات مختاری لیال392941بامنبع2345روانشناسي افراد با نیازهای خاص 01 _ bm7@ yahoo .comاز طریق سامانه 2شیوه ارزشیابي پایان ترم درس روانشناسي افراد با نیازهای خاص بله LMS میباشد99/10/13 در تاریخ .

_1217025مرکزگنابادمرکزمشهد2427 15:30lila-1399.10.2113:30بیات مختاری لیال392941بامنبع18روانشناسي تجربي01 _ bm7@ yahoo .com9153225069

_1217025مرکزگنابادمرکزمشهد2428 15:30lila-1399.10.2113:30بیات مختاری لیال392941بامنبع18روانشناسي تجربي01 _ bm7@ yahoo .com9153225069

_1217226مرکزگنابادمرکزمشهد2429 10:30lila-1399.10.1808:30بیات مختاری لیال392941بامنبع2380روانشناسي تحولي 01 _ bm7@ yahoo .comاز طریق سامانه 2شیوه ارزشیابي پایان ترم درس روانشناسي تحولي بله LMS میباشد99/10/18 در تاریخ .

_1217042مرکزگنابادمرکزمشهد2430 10:30lila-1399.10.1808:30بیات مختاری لیال392941بامنبع1(روانشناسي )2روانشناسي رشد01 _ bm7@ yahoo .comاز طریق سامانه 2شیوه ارزشیابي پایان ترم درس روانشناسي رشد بله LMSانجام میشود99/10/18 در تاریخ .

_1217099مرکزگنابادمرکزمشهد2431 10:30lila-1399.10.1308:30بیات مختاری لیال392941بامنبع1روانشناسي شخصیت01 _ bm7@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم درس روانشناسي شخصیت از طریق سامانه بلهLMS میباشد99/10/13 در تاریخ .

_1217238مرکزگنابادمرکزمشهد2432 10:30lila-1399.10.1308:30بیات مختاری لیال392941بامنبع378روانشناسي شخصیت01 _ bm7@ yahoo .comاز طریق سامانه 1217238شیوه ارزشیابي پایان ترم درس روانشناسي شخصیت با کد بلهLMS میباشد99/10/13 در تاریخ .

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2433 15:30lila-1399.10.1713:30بیات مختاری لیال392941بامنبع297(کمي و کیفي)روش تحقیق 01 _ bm7@ yahoo .com9153225069

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2434 15:30lila-1399.10.1713:30بیات مختاری لیال392941بامنبع297(کمي و کیفي)روش تحقیق 01 _ bm7@ yahoo .com9153225069

_1211352مرکزگنابادمرکزمشهد2435 _13:00m-1399.10.1511:00جعفر زاده زیبا طیبه393684بامنبع15آشنایي با فعالیتهای تربیتي و اجتماعي01 mja farzade@ yahoo .comالصه وبه ایمیل اینجانبخیر m_mjafarzade@yahoo :دانشجویان گرامي جهت امتحان مي بایست کتاب آشنایي بافعالیت های تربیتي واجتماعي نشر پیام نور راخ .comالصه کتاب،اول دی ماه  مهلت.(شیفت وخط تیره باهم گرفته شود)خط تیره آندرالین میباشد. ارسال نمایند _mایمیل...ارسال خ mja fa rzade@ yahoo .com  

_1211414مرکزگنابادمرکزمشهد2436 10:30danae-1399.10.1008:30دانایي شاندیز شیرین393768بامنبع6اصول مدیریت اسالمي01 i_ s h@ yahoo .com9156964314واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211558مرکزگنابادمرکزمشهد2437 10:30danae-1399.10.2108:30دانایي شاندیز شیرین393768بامنبع17تاریخ مطالعات برنامه درسي01 i_ s h@ yahoo .com9156964314واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211415مرکزگنابادمرکزمشهد2438 10:30danae-1399.10.1508:30دانایي شاندیز شیرین393768بامنبع5تجزیه وتحلیل سیستمهاوکاربرد آن در مدیریت آموزشي01 i_ s h@ yahoo .com9156964314واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211280مرکزگنابادمرکزمشهد2439 13:00danae-1399.10.0711:00دانایي شاندیز شیرین393768بامنبع9فلسفه مدیریت آموزشي01 i_ s h@ yahoo .com9156964314واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2440 sسرایي علي اصغر393999بدون منبع32انفرادی-پژوهشهای عملي 03 arae i_ as@ yahoo .comایمیلکار عمليخیرs a ra e i_ a s@ yahoo .c om

_1217239مرکزگنابادمرکزمشهد2441 15:30s-1399.10.2113:30سرایي علي اصغر393999بامنبع343روانشناسي تجربي06 arae i_ as@ yahoo .comکار عمليبلهlms

_1217239مرکزگنابادمرکزمشهد2442 15:30s-1399.10.2113:30سرایي علي اصغر393999بامنبع343روانشناسي تجربي06 arae i_ as@ yahoo .comکار عمليبلهlms

_1217239مرکزگنابادمرکزمشهد2443 15:30s-1399.10.2113:30سرایي علي اصغر393999بامنبع345روانشناسي تجربي01 arae i_ as@ yahoo .com9153194565

_1217239مرکزگنابادمرکزمشهد2444 15:30s-1399.10.2113:30سرایي علي اصغر393999بامنبع345روانشناسي تجربي01 arae i_ as@ yahoo .com9153194565

_1211648مرکزگنابادمرکزمشهد2445 15:30pro-1399.10.1513:30تقدیری رضا394469بامنبع58مباني امور مالي و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش01 ftag h20@ yahoo .comاریخ بله ان ترم این درس به صورت تستي در ت ای ا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار مي شود 13:30 دی ماه ساعت 15متحان پ . امتحان گرفته مي شود5در ضمن منبع امتحان کتاب معرفي شده از طرف دانشگاه است که ت

_1211025مرکزگنابادمرکزمشهد2446 15:30mojg-1399.10.0313:30حسابي نامقي مژگان394598بامنبع4اصول برنامه ریزی آموزشي01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120تلگرامخالصه کتابخیر

_1211040مرکزگنابادمرکزمشهد2447 13:00mojg-1399.10.0611:00حسابي نامقي مژگان394598بامنبع14اصول برنامه ریزی درسي01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120صفحه15 الي 10روش ارزشیابي خالصه کل کتاب در خیر

_1211041مرکزگنابادمرکزمشهد2448 15:30mojg-1399.10.1613:30حسابي نامقي مژگان394598بامنبع1بهداشت مدارس01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120صفحه15 الي 10روش ارزشیابي خالصه کل کتاب در خیر

_1211659مرکزگنابادمرکزمشهد2449 mojgحسابي نامقي مژگان394598بدون منبع35پروژه01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120خالصه کتابخیر

_1211694مرکزگنابادمرکزمشهد2450 15:30mojg-1399.10.0313:30حسابي نامقي مژگان394598بامنبع244روش تدریس فارسي و آموزش کودکان دو زبانه01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120تلگرامخالصه کتابخیر

_1211079مرکزگنابادمرکزمشهد2451 15:30mojg-1399.10.0313:30حسابي نامقي مژگان394598بامنبع28روش تدریس مهارت خواندن دردبستان01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120تلگرامخالصه کتابخیر

_1211079مرکزگنابادمرکزمشهد2452 15:30mojg-1399.10.0313:30حسابي نامقي مژگان394598بامنبع28روش تدریس مهارت خواندن دردبستان01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120تلگرامخالصه کتابخیر

_1211650مرکزگنابادمرکزمشهد2453 13:00mojg-1399.10.1511:00حسابي نامقي مژگان394598بامنبع324سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120تلگرامخالصه کتابخیر

_1211081مرکزگنابادمرکزمشهد2454 mojgحسابي نامقي مژگان394598بدون منبع13کارآموزی 01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120تلگرامخالصه کتابخیر

_1211451مرکزگنابادمرکزمشهد2455 mojgحسابي نامقي مژگان394598بدون منبع22کارورزی 01 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120خالصه کتابخیر

_1211644مرکزگنابادمرکزمشهد2456 15:30mojg-1399.10.1613:30حسابي نامقي مژگان394598بامنبع360نظارت و راهنمایي آموزشي07 an_ hes ab@ yahoo .com9305430120صفحه15 الي 10روش ارزشیابي خالصه کل کتاب در خیر

_1211641مرکزگنابادمرکزمشهد2457 13:00khodabande-1399.10.1011:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع278کلیات فلسفه01 .m@ gmail.comمتن کتاب درسي خود را خالصه کنید و واتساپ یا به ادرس زیر ایمیل کنیدخیر:khodabande.m@gmail.comواتساپkhodabande .m@ gmail.com

_1217043مرکزگنابادمرکزمشهد2458 13:00khodabande-1399.10.1011:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع2(روانشناسي )کلیات فلسفه 01 .m@ gmail.comمتن کتاب درسي خود را خالصه کنید و واتساپ یا به ادرس زیر ایمیل کنیدخیر:khodabande.m@gmail.comkhodabande .m@ gmail.com

_1217214مرکزگنابادمرکزمشهد2459 13:00khodabande-1399.10.1411:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع905معرفت شناسي01 .m@ gmail.comمتن کتاب درسي خود را خالصه کنید و واتساپ یا به ادرس زیر ایمیل کنیدخیر:khodabande.m@gmail.comkhodabande .m@ gmail.com

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2460 m.mohadesمحدثي مریم395758بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 18 s y@ yahoo .com9153281628واتس اپکار عمليخیر

_1217253مرکزگنابادمرکزمشهد2461 m.mohadesمحدثي مریم395758بامنبع100توانبخشي افراد با نیازهای خاص20 s y@ yahoo .com9153281628واتس اپشیوه ارزشیابي بصورت انجام پژوهش مي باشدخیر

_1217238مرکزگنابادمرکزمشهد2462 10:30m.mohades-1399.10.1308:30محدثي مریم395758بامنبع271روانشناسي شخصیت06 s y@ yahoo .comشیوه ارزشیابي به صورت امتحان تستي است بله.

_1217232مرکزگنابادمرکزمشهد2463 10:30m.mohades-1399.10.0408:30محدثي مریم395758بامنبع1345متون روانشناسي 05 s y@ yahoo .comشیوه ارزشیابي به صورت امتحان تستي است بله.

_1217049مرکزگنابادمرکزمشهد2464 10:30m.mohades-1399.10.0408:30محدثي مریم395758بامنبع48متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربیتي01 s y@ yahoo .comشیوه ارزشیابي به صورت امتحان تستي است بله.

_1217395مرکزگنابادمرکزمشهد2465 10:30m.mohades-1399.10.1308:30محدثي مریم395758بامنبع157متون مشاوره انگلیسي 01 s y@ yahoo .com9153281628واتس اپ.شیوه ارزشیابي به صورت انجام دادن ترجمه است خیر

_1211085مرکزگنابادمرکزمشهد2466 hasطحان حسن396244بدون منبع2پروژه تحقیقاتي01 antahan54@ yahoo .com9159305950تلگرامکار عمليخیر

_1211351مرکزگنابادمرکزمشهد2467 10:30has-1399.10.0408:30طحان حسن396244بامنبع5حرکات ورزشي و سرود های خاص01 antahan54@ yahoo .com9159305950تلگرامکار عمليخیر

_1211351مرکزگنابادمرکزمشهد2468 10:30has-1399.10.0408:30طحان حسن396244بامنبع5حرکات ورزشي و سرود های خاص01 antahan54@ yahoo .com9159305950تلگرامکار عمليخیر

_1211095مرکزگنابادمرکزمشهد2469 10:30has-1399.10.2008:30طحان حسن396244بامنبع3خانواده نابسامان01 antahan54@ yahoo .comبله

_1211625مرکزگنابادمرکزمشهد2470 @15:30rt1389-1399.10.1313:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع207آمار توصیفي06 yahoo .comد شما برای این درس اعالم شده است  که در برگه  در تاریخ و ساعتي  امتحان میان ترم و پایان ترم به صورت تستيبله rt1401@yahoo    اگر سوالي هست به ایمیل. برگزار مي شود  pm.pnu.ac.ir   :   به آدرس  در نرم افزار پیام من  انتخاب واح .com   با تشكر . نمایید   اعالم.  rt1401@yahoo.com

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2471 @15:30rt1389-1399.10.1713:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع69(کمي و کیفي)روش تحقیق 09 yahoo .comد شما برای این درس اعالم شده است  که در برگه  در تاریخ و ساعتي  امتحان میان ترم و پایان ترم به صورت تستيبله rt1401@yahoo    اگر سوالي هست به ایمیل. برگزار مي شود  pm.pnu.ac.ir   :   به آدرس  در نرم افزار پیام من  انتخاب واح .com   نمایید   اعالم.rt1401@yahoo.com 

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2472 @15:30rt1389-1399.10.1713:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع69(کمي و کیفي)روش تحقیق 09 yahoo .comد شما برای این درس اعالم شده است  که در برگه  در تاریخ و ساعتي  امتحان میان ترم و پایان ترم به صورت تستيبله rt1401@yahoo    اگر سوالي هست به ایمیل. برگزار مي شود  pm.pnu.ac.ir   :   به آدرس  در نرم افزار پیام من  انتخاب واح .com   نمایید   اعالم.rt1401@yahoo.com 

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2473 10:30a-1399.10.0908:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع62آمار استنباطي03 farahnaz2000@ yahoo .comبله  برگزار خواهد شد    8:30       راس ساعت         دی ماه9       امتحان پایان ترم . - 

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2474 10:30a-1399.10.0908:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع62آمار استنباطي03 farahnaz2000@ yahoo .comبله  برگزار خواهد شد    8:30       راس ساعت         دی ماه9       امتحان پایان ترم . - 

_1211625مرکزگنابادمرکزمشهد2475 15:30a-1399.10.1313:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع69آمار توصیفي02 farahnaz2000@ yahoo .comبرگزار خواهد شد11راس ساعت   99/10/13امتحان پایان ترم - امتحان میان ترم نداریم بله - .

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2476 15:30a-1399.10.1713:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع69(کمي و کیفي)روش تحقیق 06 farahnaz2000@ yahoo .comبله  راس ساعت         دی ماه17       امتحان پایان ترم . -  برگزار خواهد شد10 اذر ماه تستي راس ساعت 24امتحان میان ترم نداریم امتحان عملي      ...

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2477 15:30a-1399.10.1713:30اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع69(کمي و کیفي)روش تحقیق 06 farahnaz2000@ yahoo .comبله  راس ساعت         دی ماه17       امتحان پایان ترم . -  برگزار خواهد شد10 اذر ماه تستي راس ساعت 24امتحان میان ترم نداریم امتحان عملي      ...

_1217252مرکزگنابادمرکزمشهد2478 @13:00shokhmgar0188-1399.10.0811:00شخمگر زهرا400168بامنبع276انگیزش و هیجان01 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس انگیزش وهیجان درگروه تلگرامي زیرخیرhttps://t.me/joinchat/OkerEhg2iyAiXbUInCEHVAآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/Oke rEhg2iyAiX bU InCEHVA

_1217256مرکزگنابادمرکزمشهد2479 @10:30shokhmgar0188-1399.10.1808:30شخمگر زهرا400168بامنبع2414آزمون های روان شناختي 01 yahoo .comدرگروه تلگرامي زیر2ارائه کارتحقیقي دردرس آزمون های روان شناختيخیر @karbordazmonmehr99آیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@@karbordazmonmehr99

_1217256مرکزگنابادمرکزمشهد2480 @10:30shokhmgar0188-1399.10.1808:30شخمگر زهرا400168بامنبع2414آزمون های روان شناختي 01 yahoo .comدرگروه تلگرامي زیر2ارائه کارتحقیقي دردرس آزمون های روان شناختيخیر @karbordazmonmehr99آیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@@karbordazmonmehr99

_1217246مرکزگنابادمرکزمشهد2481 @15:30shokhmgar0188-1399.10.0213:30شخمگر زهرا400168بامنبع1273آزمونهای روان شناختي 01 yahoo .comدرگروه تلگرامي زیر1ارائه کارتحقیقي دردرس آزمونهای روانشناختيخیرhttps://t.me/joinchat/JeKgMh1_RBcBmsFOTBqUYQآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/J eKgM h1_ R BcBmsFOTBqUYQ

_1217246مرکزگنابادمرکزمشهد2482 @15:30shokhmgar0188-1399.10.0213:30شخمگر زهرا400168بامنبع1273آزمونهای روان شناختي 01 yahoo .comدرگروه تلگرامي زیر1ارائه کارتحقیقي دردرس آزمونهای روانشناختيخیرhttps://t.me/joinchat/JeKgMh1_RBcBmsFOTBqUYQآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/J eKgM h1_ R BcBmsFOTBqUYQ

_1217222مرکزگنابادمرکزمشهد2483 @10:30shokhmgar0188-1399.10.0708:30شخمگر زهرا400168بامنبع345آموزه های روانشناسي در قرآن01 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس آموزه های روانشناسي درقرآن درگروه تلگرامي زیرخیرhttps://t.me/amozehghoranmehr99آیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /amozehghora nmehr99

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2484 @shokhmgar0188شخمگر زهرا400168بدون منبع32انفرادی-پژوهشهای عملي 04 yahoo .comانفرادی درگروه تلگرامي زیر-ارائه کار تحقیقي در درس پژوهشهای عملي خیرhttps://t.me/joinchat/FNnoKxzleLeGnSYoj3IESwآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/FNnoKxzle LeG nS Yoj3IE S w

_1217015مرکزگنابادمرکزمشهد2485 @15:30shokhmgar0188-1399.10.0213:30شخمگر زهرا400168بامنبع67روان سنجي01 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس روانسنجي درگروه تلگرامي زیرخیرhttps://t.me/joinchat/BLsnoxX8iqEV82bYsp8BiAآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/BLsnoxX8iqEV82bYsp8BiA

_1217235مرکزگنابادمرکزمشهد2486 @15:30shokhmgar0188-1399.10.1013:30شخمگر زهرا400168بامنبع1276روانشناسي افراد با نیازهای خاص 01 yahoo .comدرگروه تلگرامي زیر1ارائه کارتحقیقي دردرس روانشناسي افرادبانیازخاصخیر @niazhayeآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@@ niazhaye

_1217251مرکزگنابادمرکزمشهد2487 @13:00shokhmgar0188-1399.10.0211:00شخمگر زهرا400168بامنبع276روانشناسي خانواده01 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس روانشناسي خانواده درگروه تلگرامي زیرخیر@khanevadehmehr99آیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@@ khanevadehmehr99

_1217237مرکزگنابادمرکزمشهد2488 @10:30shokhmgar0188-1399.10.1808:30شخمگر زهرا400168بامنبع276روانشناسي سالمندی01 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس روانشناسي سالمندی درگروه تلگرامي زیرخیرhttps://t.me/joinchat/JeKgMhxWFcgEKmLxdnsELQگروه:maryam_behrouzi78https ://t.me /jo incha t/J eKgM hxWFcgEKmLxdnsELQ

_1217220مرکزگنابادمرکزمشهد2489 @15:30shokhmgar0188-1399.10.0313:30شخمگر زهرا400168بامنبع277سازماني-روانشناسي صنعتي 01 yahoo .comسازماني درگروه تلگرامي_رائه کارتحقیقي دردرس روانشناسي صنعتيخیرhttps://t.me/joinchat/TKaenk2YBipzwBdOF-9etQآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78https ://t.me /jo incha t/TKaenk2YBipzwBdOF-9e tQ

_1211623مرکزگنابادمرکزمشهد2490 @15:30shokhmgar0188-1399.10.1013:30شخمگر زهرا400168بامنبع276روانشناسي و آموزش کودکان با نیازهای ویژه01 yahoo .com9153630188

_1211623مرکزگنابادمرکزمشهد2491 @15:30shokhmgar0188-1399.10.1013:30شخمگر زهرا400168بامنبع292روانشناسي و آموزش کودکان با نیازهای ویژه05 yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/P9L-IFdDQx9aG-iZmh01Cw آیدی ادمین گروهارائه کارتحقیقي دردرس روانشناسي وآموزش کودکان بانیازهای ویژه درگروه تلگرامي زیر:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/P9L-IFdDQx9aG -iZmh01Cw

_1217051مرکزگنابادمرکزمشهد2492 @13:00shokhmgar0188-1399.10.1011:00شخمگر زهرا400168بامنبع32روانشناسي وآموزش کودکان استثنایي01 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس روانشناسي و آموزش کودکان استثنایي درگروه تلگرامي زیرخیرhttps://t.me/joinchat/RhBi5xtOefLDEjo1MXZsNgآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/R hBi5xtO e fLDE jo1MXZsNg

_1217051مرکزگنابادمرکزمشهد2493 @13:00shokhmgar0188-1399.10.1011:00شخمگر زهرا400168بامنبع32روانشناسي وآموزش کودکان استثنایي01 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس روانشناسي و آموزش کودکان استثنایي درگروه تلگرامي زیرخیرhttps://t.me/joinchat/RhBi5xtOefLDEjo1MXZsNgآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/R hBi5xtO e fLDE jo1MXZsNg

_1217221مرکزگنابادمرکزمشهد2494 @15:30shokhmgar0188-1399.10.1513:30شخمگر زهرا400168بامنبع304روانشناسي یادگیری03 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس روانشناسي یادگیری درگروه تلگرامي زیرخیرhttps://t.me/joinchat/MiQF2xwPr0k4Ulr0u2DIbgآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/M iQF2xwP r0k4U lr0u2D Ibg

_1217261مرکزگنابادمرکزمشهد2495 @13:00shokhmgar0188-1399.10.2111:00شخمگر زهرا400168بامنبع179شیوه های اصالح و تغییر رفتار01 yahoo .comرائه کارتحقیقي دردرس شیوه های اصالح وتغییررفتاردرگروه تلگرامي زیرخیر@ravesheslahvataghirraftarmehr99آیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@@ravesheslahvataghirraftarmehr99

_1217261مرکزگنابادمرکزمشهد2496 @13:00shokhmgar0188-1399.10.2111:00شخمگر زهرا400168بامنبع243شیوه های اصالح و تغییر رفتار01 yahoo .comرائه کارتحقیقي دردرس شیوه های اصالح وتغییررفتاردرگروه تلگرامي زیرخیر@ravesheslahvataghirraftarmehr99آیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@@ravesheslahvataghirraftarmehr99

_1217259مرکزگنابادمرکزمشهد2497 @13:00shokhmgar0188-1399.10.0811:00شخمگر زهرا400168بامنبع248نظریه ها و فنون مشاوره و روان درماني01 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس نظریه هاوفنون مشاوره وروان درماني درگروه تلگرامي زیرخیرhttps://t.me/joinchat/JeKgMh0ugfsEQDHNlgdLGgآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/J eKgM h0ug fsEQDHNlgdLG g

_1217259مرکزگنابادمرکزمشهد2498 @13:00shokhmgar0188-1399.10.0811:00شخمگر زهرا400168بامنبع248نظریه ها و فنون مشاوره و روان درماني01 yahoo .comارائه کارتحقیقي دردرس نظریه هاوفنون مشاوره وروان درماني درگروه تلگرامي زیرخیرhttps://t.me/joinchat/JeKgMh0ugfsEQDHNlgdLGgآیدی ادمین گروه:maryam_behrouzi78@https ://t.me /jo incha t/J eKgM h0ug fsEQDHNlgdLG g

_1218455مرکزگنابادمرکزگناباد2499 dadmandدادمند فاطمه400174بدون منبع1سمینار در مسائل بازاریابي و بازاریابي اسالمي06 .fa@ gmail.com9153771713

_1235019مرکزگنابادمرکزگناباد2500 dadmandدادمند فاطمه400174بدون منبع1کارورزی05 .fa@ gmail.com9153771713

_1217263مرکزگنابادمرکزمشهد2501 13:00nakhae-1399.10.1011:00نخعي علي400515بامنبع66فناوری اطالعات در روانشناسي04 i.a@ skpnu .ac .ir9151608984

_1217263مرکزگنابادمرکزمشهد2502 13:00nakhae-1399.10.1011:00نخعي علي400515بامنبع66فناوری اطالعات در روانشناسي04 i.a@ skpnu .ac .ir9151608984

_1217263مرکزگنابادمرکزمشهد2503 13:00nakhae-1399.10.1011:00نخعي علي400515بامنبع68فناوری اطالعات در روانشناسي03 i.a@ skpnu .ac .ir9151608984

_1217263مرکزگنابادمرکزمشهد2504 13:00nakhae-1399.10.1011:00نخعي علي400515بامنبع68فناوری اطالعات در روانشناسي03 i.a@ skpnu .ac .ir9151608984

_1217263مرکزگنابادمرکزمشهد2505 13:00nakhae-1399.10.1011:00نخعي علي400515بامنبع206فناوری اطالعات در روانشناسي01 i.a@ skpnu .ac .ir9151608984بله

_1217263مرکزگنابادمرکزمشهد2506 13:00nakhae-1399.10.1011:00نخعي علي400515بامنبع206فناوری اطالعات در روانشناسي01 i.a@ skpnu .ac .ir9151608984بله

_1211642مرکزگنابادمرکزمشهد2507 15:30s-1399.10.0413:30سلطاني مریم401893بامنبع290ادبیات کودکان01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irبه نام خدا باسالم و خداقوت امتحان پایان ترم از کتاب درسي است و امتحان در فضای   بله lmsبرگزار مي شود.

_1217375مرکزگنابادمرکزمشهد2508 10:30s-1399.10.2108:30سلطاني مریم401893بامنبع413انسان شناسي در اسالم01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irم کتاب درسي است. نمره محاسبه مي شود و میانترم گرفته نمي شود20امتحان پایان ترم از بله م در فضای .منبع امتحان ه ه انتخاب واحد مي باشد.برگزار مي شودLMSامتحان ه تاریخ و ساعت امتحان طبق برگ

_1217381مرکزگنابادمرکزمشهد2509 10:30s-1399.10.0408:30سلطاني مریم401893بامنبع138آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irم کتاب درسي است. نمره محاسبه مي شود و میانترم گرفته نمي شود20امتحان پایان ترم از بله م در فضای .منبع امتحان ه ه انتخاب واحد مي باشد .برگزار مي شودLMSامتحان ه تاریخ و ساعت امتحان طبق برگ

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2510 sسلطاني مریم401893بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 08 o ltani.my@ pnurazavi.ac .ir9155003360تلگرامکار عمليخیر

_1217382مرکزگنابادمرکزمشهد2511 15:30s-1399.10.0813:30سلطاني مریم401893بامنبع1108راهنمایي و مشاوره تحصیلي 01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irم کتاب درسي است. نمره محاسبه مي شود و میانترم گرفته نمي شود20امتحان پایان ترم از بله م در فضای .منبع امتحان ه ه انتخاب واحد مي باشد .برگزار مي شودLMSامتحان ه تاریخ و ساعت امتحان طبق برگ

_1211691مرکزگنابادمرکزمشهد2512 13:00s-1399.10.1311:00سلطاني مریم401893بامنبع206روان شناسي بازی01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irامتحان هم در فضای .منبع امتحان هم کتاب درسي است. نمره محاسبه مي شود و میانترم گرفته نمي شود20پایان ترم از بلهLMSبرگزار مي شود.

_1211608مرکزگنابادمرکزمشهد2513 15:30s-1399.10.2213:30سلطاني مریم401893بامنبع207روان شناسي عمومي01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irامتحان هم در فضای .منبع امتحان هم کتاب درسي است. نمره محاسبه مي شود و میانترم گرفته نمي شود20امتحان پایان ترم از بلهLMSموفق باشید. برگزار مي شود

_1217114مرکزگنابادمرکزمشهد2514 13:00s-1399.10.0211:00سلطاني مریم401893بامنبع1روانشناسي عمومي01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irامتحان هم در فضای .منبع امتحان هم کتاب درسي است. نمره محاسبه مي شود و میانترم گرفته نمي شود20امتحان پایان ترم از بلهLMSبرگزار مي شود. 

_1211628مرکزگنابادمرکزمشهد2515 13:00s-1399.10.0111:00سلطاني مریم401893بامنبع345قصه گویي و نمایش خالق01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irامتحان پایان ترم از کتاب درسي است و امتحان در فضای بلهlmsبرگزار مي شود.

_1217374مرکزگنابادمرکزمشهد2516 10:30s-1399.10.0308:30سلطاني مریم401893بامنبع69مباني راهنمایي و مشاوره01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irم کتاب درسي است. نمره محاسبه مي شود و میانترم گرفته نمي شود20امتحان پایان ترم از بله م در فضای .منبع امتحان ه ه انتخاب واحد مي باشد.برگزار مي شودLMSامتحان ه تاریخ و ساعت امتحان طبق برگ

_1217401مرکزگنابادمرکزمشهد2517 15:30s-1399.10.0813:30سلطاني مریم401893بامنبع23مشاوره ازدواج01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irم کتاب درسي است. نمره محاسبه مي شود و میانترم گرفته نمي شود20امتحان پایان ترم از بله م در فضای .منبع امتحان ه ه انتخاب واحد مي باشد.برگزار مي شودLMSامتحان ه تاریخ و ساعت امتحان طبق برگ

_1217383مرکزگنابادمرکزمشهد2518 13:00s-1399.10.2111:00سلطاني مریم401893بامنبع107مشاوره اصالح رفتار01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irبه نام خدا باسالم و خداقوت امتحان پایان ترم از کتاب درسي است و امتحان در فضای بلهlmsتاریخ و ساعت امتحان طبق برگه انتخاب واحد مي باشد .برگزار مي شود

_1217383مرکزگنابادمرکزمشهد2519 13:00s-1399.10.2111:00سلطاني مریم401893بامنبع107مشاوره اصالح رفتار01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irبه نام خدا باسالم و خداقوت امتحان پایان ترم از کتاب درسي است و امتحان در فضای بلهlmsتاریخ و ساعت امتحان طبق برگه انتخاب واحد مي باشد .برگزار مي شود

_1217391مرکزگنابادمرکزمشهد2520 13:00s-1399.10.2111:00سلطاني مریم401893بامنبع98مشاوره خانواده01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irم کتاب درسي است. نمره محاسبه مي شود و میانترم گرفته نمي شود20امتحان پایان ترم از بله م در فضای .منبع امتحان ه ه انتخاب واحد مي باشد .برگزار مي شودLMSامتحان ه  تاریخ و ساعت امتحان طبق برگ

_1217403مرکزگنابادمرکزمشهد2521 10:30s-1399.10.1608:30سلطاني مریم401893بامنبع44اسالمي- مشاوره و روان درماني معنوی02 o ltani.my@ pnurazavi.ac .ir9155003360

_1217403مرکزگنابادمرکزمشهد2522 10:30s-1399.10.1608:30سلطاني مریم401893بامنبع69اسالمي- مشاوره و روان درماني معنوی01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irمتحان پایان ترم از کتاب درسي است و امتحان در فضای بلهlmsتاریخ و ساعت امتحان طبق برگه انتخاب واحد مي باشد .برگزار مي شود

_1217403مرکزگنابادمرکزمشهد2523 10:30s-1399.10.1608:30سلطاني مریم401893بامنبع113اسالمي- مشاوره و روان درماني معنوی01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .irمتحان پایان ترم از کتاب درسي است و امتحان در فضای بلهlmsتاریخ و ساعت امتحان طبق برگه انتخاب واحد مي باشد .برگزار مي شود

_1217149مرکزگنابادمرکزمشهد2524 13:00mojtaba-1399.10.2211:00جعفریان شهری سیدمجتبي404785بامنبع15بزهكاری اطفال 01 .ja fa riyan@ yahoo .com9153770915

_1217223مرکزگنابادمرکزمشهد2525 13:00ahmad-1399.10.1411:00عباسي احمد405240بامنبع345احساس و ادراك01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217035مرکزگنابادمرکزمشهد2526 15:30ahmad-1399.10.1113:30عباسي احمد405240بامنبع14اختالالت یادگیری01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217242مرکزگنابادمرکزمشهد2527 10:30ahmad-1399.10.0808:30عباسي احمد405240بامنبع207اصول روانشناسي بالیني03 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217060مرکزگنابادمرکزمشهد2528 13:00ahmad-1399.10.1111:00عباسي احمد405240بامنبع111آسیب شناسي رواني 01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2529 ahmadعباسي احمد405240بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 09 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217007مرکزگنابادمرکزمشهد2530 15:30ahmad-1399.10.1813:30عباسي احمد405240بامنبع11روان شناسي رشد01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217224مرکزگنابادمرکزمشهد2531 15:30ahmad-1399.10.0213:30عباسي احمد405240بامنبع276روانسنجي01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217224مرکزگنابادمرکزمشهد2532 15:30ahmad-1399.10.0213:30عباسي احمد405240بامنبع345روانسنجي01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217218مرکزگنابادمرکزمشهد2533 13:00ahmad-1399.10.0611:00عباسي احمد405240بامنبع364روانشناسي از دیدگاه اندیشمندان مسلمان01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217216مرکزگنابادمرکزمشهد2534 15:30ahmad-1399.10.1813:30عباسي احمد405240بامنبع1147روانشناسي تحولي01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217186مرکزگنابادمرکزمشهد2535 15:30ahmad-1399.10.1513:30عباسي احمد405240بامنبع33روانشناسي یادگیری01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217221مرکزگنابادمرکزمشهد2536 15:30ahmad-1399.10.1513:30عباسي احمد405240بامنبع277روانشناسي یادگیری01 .abas i54@ yahoo .com9151339642

_1217261مرکزگنابادمرکزمشهد2537 13:00ahmad-1399.10.2111:00عباسي احمد405240بامنبع276شیوه های اصالح و تغییر رفتار04 .abas i54@ yahoo .com9151339642جواب نمي دهد

_1217261مرکزگنابادمرکزمشهد2538 13:00ahmad-1399.10.2111:00عباسي احمد405240بامنبع276شیوه های اصالح و تغییر رفتار04 .abas i54@ yahoo .com9151339642جواب نمي دهد

_1211042مرکزگنابادمرکزمشهد2539 10:30abbas-1399.10.2208:30ابهری عباس405241بامنبع39فناوری آموزشي01 abhari@ yahoo .comامتحان با پیام رسان ایتا، سروش و بلهlmsخواهد بود 

_1211042مرکزگنابادمرکزمشهد2540 10:30abbas-1399.10.2208:30ابهری عباس405241بامنبع39فناوری آموزشي01 abhari@ yahoo .comمتحان با پیام رسان ایتا، سروش و بلهlmsخواهد بود 

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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https://t.me/joinchat/P9L-IFdDQx9aG-iZmh01Cw ارائه کارتحقیقی دردرس روانشناسی وآموزش کودکان بانیازهای ویژه درگروه تلگرامی زیر


شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1224281مرکزگنابادمرکزمشهد2541 15:30fde-1399.10.0413:30دلقندی فائزه405268بامنبع3ارزشیابي نظامها و خدمات اطالعاتي01 lg handi@ gmail.comبله

_1224281مرکزگنابادمرکزمشهد2542 15:30fde-1399.10.0413:30دلقندی فائزه405268بامنبع3ارزشیابي نظامها و خدمات اطالعاتي01 lg handi@ gmail.comبله

_1224260مرکزگنابادمرکزمشهد2543 10:30fde-1399.10.2108:30دلقندی فائزه405268بامنبع9ارزشیابي نظامها و خدمات اطالعاتي01 lg handi@ gmail.comبله

_1224260مرکزگنابادمرکزمشهد2544 10:30fde-1399.10.2108:30دلقندی فائزه405268بامنبع9ارزشیابي نظامها و خدمات اطالعاتي01 lg handi@ gmail.comبله

_1224212مرکزگنابادمرکزمشهد2545 15:30fde-1399.10.0813:30دلقندی فائزه405268بامنبع3اصول طراحي نرم افزارهای کتابخانه ای01 lg handi@ gmail.comبله

_1224212مرکزگنابادمرکزمشهد2546 15:30fde-1399.10.0813:30دلقندی فائزه405268بامنبع3اصول طراحي نرم افزارهای کتابخانه ای01 lg handi@ gmail.comبله

_1224235مرکزگنابادمرکزمشهد2547 13:00fde-1399.10.0911:00دلقندی فائزه405268بامنبع1بازیابي خدمات اطالعاتي01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224229مرکزگنابادمرکزمشهد2548 fdeدلقندی فائزه405268بدون منبع1خدمات اطالعات اجتماعي01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224274مرکزگنابادمرکزمشهد2549 13:00fde-1399.10.1011:00دلقندی فائزه405268بامنبع1ذخیره و بازیابي اطالعات01 lg handi@ gmail.comبله

_1224273مرکزگنابادمرکزمشهد2550 13:00fde-1399.10.1011:00دلقندی فائزه405268بامنبع13(آموزش محور)ذخیره و بازیابي اطالعات 01 lg handi@ gmail.comبله

_1224273مرکزگنابادمرکزمشهد2551 13:00fde-1399.10.1011:00دلقندی فائزه405268بامنبع23(آموزش محور)ذخیره و بازیابي اطالعات 01 lg handi@ gmail.comبله

_1224127مرکزگنابادمرکزمشهد2552 13:00fde-1399.10.1011:00دلقندی فائزه405268بامنبع9ذخیره وبازیابي اطالعات01 lg handi@ gmail.comبله

_1224206مرکزگنابادمرکزمشهد2553 15:30fde-1399.10.0413:30دلقندی فائزه405268بامنبع4سازماندهي رایانه ای منابع01 lg handi@ gmail.comبله

_1224206مرکزگنابادمرکزمشهد2554 15:30fde-1399.10.0413:30دلقندی فائزه405268بامنبع6سازماندهي رایانه ای منابع01 lg handi@ gmail.comبله

_1224070مرکزگنابادمرکزمشهد2555 13:00fde-1399.10.1611:00دلقندی فائزه405268بامنبع2سازماندهي مواد01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224070مرکزگنابادمرکزمشهد2556 13:00fde-1399.10.1611:00دلقندی فائزه405268بامنبع2سازماندهي مواد01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224118مرکزگنابادمرکزمشهد2557 13:00fde-1399.10.1611:00دلقندی فائزه405268بامنبع4سازماندهي مواد01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224191مرکزگنابادمرکزمشهد2558 13:00fde-1399.10.0711:00دلقندی فائزه405268بامنبع4(رده بندی دیویي)2سازماندهي مواد01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224191مرکزگنابادمرکزمشهد2559 13:00fde-1399.10.0711:00دلقندی فائزه405268بامنبع5(رده بندی دیویي)2سازماندهي مواد01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224202مرکزگنابادمرکزمشهد2560 15:30fde-1399.10.2213:30دلقندی فائزه405268بامنبع1(رده بندی کنگره)3سازماندهي01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224202مرکزگنابادمرکزمشهد2561 15:30fde-1399.10.2213:30دلقندی فائزه405268بامنبع1(رده بندی کنگره)3سازماندهي01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224182مرکزگنابادمرکزمشهد2562 fdeدلقندی فائزه405268بدون منبع8طبقه بندی و توسعه علوم01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224223مرکزگنابادمرکزمشهد2563 13:00fde-1399.10.0911:00دلقندی فائزه405268بامنبع4طراحي و مدیریت و بگاه کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني01 lg handi@ gmail.comبله

_1224223مرکزگنابادمرکزمشهد2564 13:00fde-1399.10.0911:00دلقندی فائزه405268بامنبع4طراحي و مدیریت و بگاه کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني01 lg handi@ gmail.comبله

_1224210مرکزگنابادمرکزمشهد2565 13:00fde-1399.10.1311:00دلقندی فائزه405268بامنبع3کتابخانه های تخصصي و توسعه سازماني01 lg handi@ gmail.comبله

_1224154مرکزگنابادمرکزمشهد2566 10:30fde-1399.10.0108:30دلقندی فائزه405268بامنبع6مباني اخالق حرفه ای01 lg handi@ gmail.comبله

_1224163مرکزگنابادمرکزمشهد2567 13:00fde-1399.10.0911:00دلقندی فائزه405268بامنبع4مباني نرم افزار و سیستم عامل01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224163مرکزگنابادمرکزمشهد2568 13:00fde-1399.10.0911:00دلقندی فائزه405268بامنبع4مباني نرم افزار و سیستم عامل01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224196مرکزگنابادمرکزمشهد2569 13:00fde-1399.10.2211:00دلقندی فائزه405268بامنبع23متون اختصاصي انگلیسي01 lg handi@ gmail.comبله

_1224183مرکزگنابادمرکزمشهد2570 fdeدلقندی فائزه405268بدون منبع1مدیریت دانش سازماني01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224254مرکزگنابادمرکزمشهد2571 13:00fde-1399.10.0611:00دلقندی فائزه405268بامنبع3مدیریت دانش سازماني01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224158مرکزگنابادمرکزمشهد2572 13:00fde-1399.10.0411:00دلقندی فائزه405268بامنبع1مدیریت مجموعه سازی01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224158مرکزگنابادمرکزمشهد2573 13:00fde-1399.10.0411:00دلقندی فائزه405268بامنبع1مدیریت مجموعه سازی01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224282مرکزگنابادمرکزمشهد2574 10:30fde-1399.10.2208:30دلقندی فائزه405268بامنبع3مدیریت منابع انساني01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224052مرکزگنابادمرکزمشهد2575 10:30fde-1399.10.1708:30دلقندی فائزه405268بامنبع2مرجع شناسي01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224052مرکزگنابادمرکزمشهد2576 10:30fde-1399.10.1708:30دلقندی فائزه405268بامنبع2مرجع شناسي01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224119مرکزگنابادمرکزمشهد2577 10:30fde-1399.10.1708:30دلقندی فائزه405268بامنبع5مرجع شناسي01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224194مرکزگنابادمرکزمشهد2578 15:30fde-1399.10.1013:30دلقندی فائزه405268بامنبع2مرجع شناسي تخصصي01 lg handi@ gmail.comبله

_1224194مرکزگنابادمرکزمشهد2579 15:30fde-1399.10.1013:30دلقندی فائزه405268بامنبع2مرجع شناسي تخصصي01 lg handi@ gmail.comبله

_1224117مرکزگنابادمرکزمشهد2580 15:30fde-1399.10.1413:30دلقندی فائزه405268بامنبع18منابع و خدمات اطالعاتي علوم اسالمي و انساني01 lg handi@ gmail.comبله

_1224259مرکزگنابادمرکزمشهد2581 13:00fde-1399.10.1311:00دلقندی فائزه405268بامنبع9نظامهای اطالعات مدیریت01 lg handi@ gmail.comبله

_1224259مرکزگنابادمرکزمشهد2582 13:00fde-1399.10.1311:00دلقندی فائزه405268بامنبع9نظامهای اطالعات مدیریت01 lg handi@ gmail.comبله

_1224222مرکزگنابادمرکزمشهد2583 15:30fde-1399.10.0713:30دلقندی فائزه405268بامنبع4نمایه های تخصصي الكترونیكي01 lg handi@ gmail.comبله

_1224222مرکزگنابادمرکزمشهد2584 15:30fde-1399.10.0713:30دلقندی فائزه405268بامنبع4نمایه های تخصصي الكترونیكي01 lg handi@ gmail.comبله

_1224268مرکزگنابادمرکزمشهد2585 fdeدلقندی فائزه405268بدون منبع1وب معنایي و هستي شناسي01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1224268مرکزگنابادمرکزمشهد2586 fdeدلقندی فائزه405268بدون منبع1وب معنایي و هستي شناسي01 lg handi@ gmail.com9155713067واتس آپ و ایمیلارائه تحقیقخیر

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2587 15:30a-1399.10.1313:30مظهری سید علي405429بامنبع69آمار توصیفي04 li54894@ yahoo .comاین امتحانات در گوگل فرم برگزار خواهد شد و لینك ورود به آزمون در ساعت مشخص شده بر روی اخبار سامانه خیرlmsدت زمان در نظر گرفته شده برای آزمون میان ترم یك ساعت مي باشد و بعد از . البته خانم صیقل زنان لینك را در کانال تلگرام هم خواهد گذاشت.  نشان داده خواهد شد تلگرام م

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2588 15:30a-1399.10.1313:30مظهری سید علي405429بامنبع69آمار توصیفي05 li54894@ yahoo .comاین امتحانات در گوگل فرم برگزار خواهد شد و لینك ورود به آزمون در ساعت مشخص شده بر روی اخبار سامانه خیرlmsدت زمان در نظر گرفته شده برای آزمون میان ترم یك ساعت مي باشد و بعد از . البته خانم صیقل زنان لینك را در کانال تلگرام هم خواهد گذاشت.  نشان داده خواهد شد تلگرام م

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2589 15:30a-1399.10.1313:30مظهری سید علي405429بامنبع69آمار توصیفي07 li54894@ yahoo .comاین امتحانات در گوگل فرم برگزار خواهد شد و لینك ورود به آزمون در ساعت مشخص شده بر روی اخبار سامانه خیرlmsدت زمان در نظر گرفته شده برای آزمون میان ترم یك ساعت مي باشد و بعد از . البته خانم صیقل زنان لینك را در کانال تلگرام هم خواهد گذاشت.  نشان داده خواهد شد تلگرام م

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2590 15:30a-1399.10.1313:30مظهری سید علي405429بامنبع69آمار توصیفي08 li54894@ yahoo .comاین امتحانات در گوگل فرم برگزار خواهد شد و لینك ورود به آزمون در ساعت مشخص شده بر روی اخبار سامانه خیرlmsدت زمان در نظر گرفته شده برای آزمون میان ترم یك ساعت مي باشد و بعد از . البته خانم صیقل زنان لینك را در کانال تلگرام هم خواهد گذاشت.  نشان داده خواهد شد تلگرام م

_1211625مرکزگنابادمرکزمشهد2591 15:30a-1399.10.1313:30مظهری سید علي405429بامنبع69آمار توصیفي09 li54894@ yahoo .comه ۱۸ آذر ماه ساعت ۲۸امتحان پایان ترم در روز جمعه خیر ه آزمون در ساعت مشخص شده بر روی اخبار سامان . نشان داده خواهد شدlmsاین امتحانات در گوگل فرم برگزار خواهد شد و لینك ورود ب

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2592 15:30a-1399.10.1313:30مظهری سید علي405429بامنبع138آمار توصیفي02 li54894@ yahoo .comاین امتحانات در گوگل فرم برگزار خواهد شد و لینك ورود به آزمون در ساعت مشخص شده بر روی اخبار سامانه خیرlmsدت زمان در نظر گرفته شده برای آزمون میان ترم یك ساعت مي باشد و بعد از . البته خانم صیقل زنان لینك را در کانال تلگرام هم خواهد گذاشت.  نشان داده خواهد شد تلگرام م

_1217105مرکزگنابادمرکزمشهد2593 15:30hos-1399.10.2013:30حسین نژاد حسین406271بامنبع84روانشناسي اجتماعي01 s e inne jad2007@ yahoo .comهشت صبح ازکل مطالب طبق شرح پیوست تستي ازطریق سامانه 20/10/1399مورخ .. امتحان پایان ترم روانشناسي اجتماعي انشاابله lmsبرگزارخواهد شد. 

_1224279مرکزگنابادمرکزمشهد2594 Pپاشائي زاد حسین406479بدون منبع3برنامه ریزی در کتابخانه های دانشگاهي01 ashae izad@ gmail.comاز طریق ایمیلکار تحقیقيخیرPashae izad@gmail.com

_1224116مرکزگنابادمرکزمشهد2595 15:30P-1399.10.0613:30پاشائي زاد حسین406479بامنبع13طراحي و برنامه ریزی خدمات فرانهادی01 ashae izad@ gmail.comاز طریق ایمیلکار تحقیقيخیرPashae izad@gmail.com

_1224121مرکزگنابادمرکزمشهد2596 15:30P-1399.10.1813:30پاشائي زاد حسین406479بامنبع13اجتماعي الكترونیكي –منابع اطالعات عمومي 01 ashae izad@ gmail.comاز طریق ایمیلکار تحقیقيخیرPashae izad@gmail.com

_1224121مرکزگنابادمرکزمشهد2597 15:30P-1399.10.1813:30پاشائي زاد حسین406479بامنبع13اجتماعي الكترونیكي –منابع اطالعات عمومي 01 ashae izad@ gmail.comاز طریق ایمیلکار تحقیقيخیرPashae izad@gmail.com

_1217210مرکزگنابادمرکزمشهد2598 13:00hag-1399.10.1811:00حقاني فر معصومه409778بامنبع138مباني جامعه شناسي05 hanifa r@ yahoo .com9159778797

_1211632مرکزگنابادمرکزمشهد2599 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.0908:30خنده رو مهدی410436بامنبع69آمار استنباطي01 gmail.com9159031226تلگراماز هر آزمون آماری سه مثال از کتاب های آمار به صورت دستنویس نوشته و حداکثر تا تاریخ سي ام آذرماه انجام شود: شیوه ارزیابي پایان ترم خیر

_1217262مرکزگنابادمرکزمشهد2600 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.0108:30خنده رو مهدی410436بامنبع263پویایي گروه07 gmail.com9159031226

_1217262مرکزگنابادمرکزمشهد2601 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.0108:30خنده رو مهدی410436بامنبع276پویایي گروه03 gmail.com9159031226

_1217113مرکزگنابادمرکزمشهد2602 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.1308:30خنده رو مهدی410436بامنبع7روانشناسي اجتماعي01 gmail.com9159031226

_1217225مرکزگنابادمرکزمشهد2603 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.2013:30خنده رو مهدی410436بامنبع392روانشناسي اجتماعي01 gmail.com9159031226

_1217233مرکزگنابادمرکزمشهد2604 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.0313:30خنده رو مهدی410436بامنبع73روانشناسي اجتماعي کاربردی03 gmail.com9159031226

_1217019مرکزگنابادمرکزمشهد2605 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.0108:30خنده رو مهدی410436بامنبع1روانشناسي پویایي گروه01 gmail.com9159031226

_1217019مرکزگنابادمرکزمشهد2606 @10:30mahdi.khandehru-1399.10.0108:30خنده رو مهدی410436بامنبع1روانشناسي پویایي گروه01 gmail.com9159031226

_1217426مرکزگنابادمرکزمشهد2607 @13:00mahdi.khandehru-1399.10.1011:00خنده رو مهدی410436بامنبع10کابرد کامپیوتر در مشاوره01 gmail.com9159031226

_1217182مرکزگنابادمرکزمشهد2608 @13:00mahdi.khandehru-1399.10.1011:00خنده رو مهدی410436بامنبع29کاربرد کامپیوتر در روانشناسي01 gmail.com9159031226

_1217182مرکزگنابادمرکزمشهد2609 @13:00mahdi.khandehru-1399.10.1011:00خنده رو مهدی410436بامنبع29کاربرد کامپیوتر در روانشناسي01 gmail.com9159031226

_1211679مرکزگنابادمرکزمشهد2610 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.0913:30خنده رو مهدی410436بامنبع1مدد کاری اجتماعي01 gmail.com9159031226تلگرامپاسخ به سواالت زیر و ارایه تا تاریخ سي ام آذرماه نود و نه موجود در صفحه اخبار ال ام اس: شیوه ارزیابي پایان ترم خیر

_1211679مرکزگنابادمرکزمشهد2611 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.0913:30خنده رو مهدی410436بامنبع1مدد کاری اجتماعي01 gmail.com9159031226تلگرامپاسخ به سواالت زیر و ارایه تا تاریخ سي ام آذرماه نود و نه موجود در صفحه اخبار ال ام اس: شیوه ارزیابي پایان ترم خیر

_1217108مرکزگنابادمرکزمشهد2612 @15:30mahdi.khandehru-1399.10.0913:30خنده رو مهدی410436بامنبع7مددکاری اجتماعي01 gmail.com9159031226

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2613 _10:30monazzam-1399.10.0908:30منظم علي411591بامنبع56آمار استنباطي06 pnu_ 2012@ yahoo .comطفا هرچه سریعتر کار تحقیق را انجام داده و به ایمیل ارسال نمایید . برای ثبت نمره میان ترم وپایان ترم کارتحقیقي وپژوهشي که در طول ترم به شما ارایه شده است مبنا مي باشدخیر _monazzamل pnu_ 2012@yahoo .com

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2614 _10:30monazzam-1399.10.0908:30منظم علي411591بامنبع56آمار استنباطي06 pnu_ 2012@ yahoo .comطفا هرچه سریعتر کار تحقیق را انجام داده و به ایمیل ارسال نمایید . برای ثبت نمره میان ترم وپایان ترم کارتحقیقي وپژوهشي که در طول ترم به شما ارایه شده است مبنا مي باشدخیر _monazzamل pnu_ 2012@yahoo .com

_1211625مرکزگنابادمرکزمشهد2615 _15:30monazzam-1399.10.1313:30منظم علي411591بامنبع69آمار توصیفي05 pnu_ 2012@ yahoo .com9155320309

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2616 _15:30monazzam-1399.10.1313:30منظم علي411591بامنبع69آمار توصیفي09 pnu_ 2012@ yahoo .comبرای ثبت نمره میان ترم وپایان ترم کارتحقیقي وپژوهشي که در طول ترم به شما ارایه شده است مبنا مي باشدخیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1211661مرکزگنابادمرکزمشهد2617 @15:30vsm.mehr-1399.10.1313:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع257ارتباط انساني01 gmail.com9364600482

_1211661مرکزگنابادمرکزمشهد2618 @15:30vsm.mehr-1399.10.1313:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع276ارتباط انساني04 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپ ارسال نمایید09364600482نمون

_1211010مرکزگنابادمرکزمشهد2619 @13:00vsm.mehr-1399.10.1711:00حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع10آموزش بزرگساالن01 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپ ارسال نمایید09364600482نمون

_1211016مرکزگنابادمرکزمشهد2620 @10:30vsm.mehr-1399.10.0708:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع2آموزش وپرورش تطبیقي01 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپ ارسال نمایید09364600482نمون

_1211044مرکزگنابادمرکزمشهد2621 @10:30vsm.mehr-1399.10.0708:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع11آموزش وپرورش تطبیقي01 gmail.comطفا خیر ربوط به سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را به پي وی واتساپ من به شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم ل ر آذر میباشد و به تكالیف ارسالي بعد این تاریخ کسر -  ارسال نمایید09364600482نمونه سوال م 9364600482واتساپمهلت ارسال تكلیف فقط تا آخ

_1211099مرکزگنابادمرکزمشهد2622 @15:30vsm.mehr-1399.10.0813:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع8بازی درماني01 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482 ارسال نمایید09364600482نمون

_1211099مرکزگنابادمرکزمشهد2623 @15:30vsm.mehr-1399.10.0813:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع8بازی درماني01 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482 ارسال نمایید09364600482نمون

_1211659مرکزگنابادمرکزمشهد2624 @vsm.mehrحسني نسب شجاعي وجیهه411740بدون منبع11پروژه02 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپ ارسال نمایید09364600482نمون

_1211614مرکزگنابادمرکزمشهد2625 @15:30vsm.mehr-1399.10.1413:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع357تعلیم و تربیت اسالمي02 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپ ارسال نمایید09364600482نمون

_1211616مرکزگنابادمرکزمشهد2626 @15:30vsm.mehr-1399.10.0913:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع483تكنولوژی آموزشي01 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپ ارسال نمایید09364600482نمون

_1211612مرکزگنابادمرکزمشهد2627 @15:30vsm.mehr-1399.10.1813:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع300روان شناسي رشد01 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3ایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپتا پایان آذر-  ارسال نمایید 09364600482نمون

_1211620مرکزگنابادمرکزمشهد2628 @10:30vsm.mehr-1399.10.1308:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع231روان شناسي شخصیت01 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپ ارسال نمایید09364600482نمون

_1211563مرکزگنابادمرکزمشهد2629 @10:30vsm.mehr-1399.10.0408:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع11فلسفه تعلیم و تربیت01 gmail.com9364600482واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211639مرکزگنابادمرکزمشهد2630 @15:30vsm.mehr-1399.10.1513:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع276متون تخصصي02 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپ ارسال نمایید09364600482نمون

_1211011مرکزگنابادمرکزمشهد2631 @15:30vsm.mehr-1399.10.0913:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع22مقدمات تكنولوژی آموزشي01 gmail.com9364600482واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211011مرکزگنابادمرکزمشهد2632 @15:30vsm.mehr-1399.10.0913:30حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع22مقدمات تكنولوژی آموزشي01 gmail.com9364600482واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211645مرکزگنابادمرکزمشهد2633 @13:00vsm.mehr-1399.10.1311:00حسني نسب شجاعي وجیهه411740بامنبع250مكتب های فلسفي و نظریه های تربیتي01 gmail.comه شماره  {نیمسال تحصیلي} دوره 3برای نمره میانترم و پایان ترم لطفا خیر ه پي وی واتساپ من ب ه سالهای گذشته را پاسخ داده و فایل یا عكس آن را ب وط ب ه سوال مرب 9364600482واتساپ ارسال نمایید09364600482نمون

_1211640مرکزگنابادمرکزمشهد2634 10:30a-1399.10.2008:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع276اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211640مرکزگنابادمرکزمشهد2635 10:30a-1399.10.2008:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع276اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت04 lireza .zahriban@ yahoo .com9159106840

_1211630مرکزگنابادمرکزمشهد2636 13:00a-1399.10.2211:00ظهریبان علي رضا411914بامنبع133الگوها و روش های تدریس03 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211630مرکزگنابادمرکزمشهد2637 13:00a-1399.10.2211:00ظهریبان علي رضا411914بامنبع133الگوها و روش های تدریس03 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211630مرکزگنابادمرکزمشهد2638 13:00a-1399.10.2211:00ظهریبان علي رضا411914بامنبع183الگوها و روش های تدریس01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211630مرکزگنابادمرکزمشهد2639 13:00a-1399.10.2211:00ظهریبان علي رضا411914بامنبع183الگوها و روش های تدریس01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211654مرکزگنابادمرکزمشهد2640 13:00a-1399.10.0611:00ظهریبان علي رضا411914بامنبع621آرای تربیتي اندیشمندان مسلمان01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211667مرکزگنابادمرکزمشهد2641 aظهریبان علي رضا411914بدون منبع96آموزش در سازمان ها01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1217262مرکزگنابادمرکزمشهد2642 10:30a-1399.10.0108:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع163پویایي گروه01 lireza .zahriban@ yahoo .comه ایمیل من ارسال نماییدخیر وشته وتا اخر اذرماه ب   alireza.zahriban@yahoo.comایمیل  alireza.zahriban@yahoo.com/ ارزشیابي پایان ترم در همه دروس بغیراز زبان تخصصي خالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب ن

_1211660مرکزگنابادمرکزمشهد2643 10:30a-1399.10.1808:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع276تربیت رسانه ای01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211660مرکزگنابادمرکزمشهد2644 10:30a-1399.10.1808:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع314تربیت رسانه ای04 lireza .zahriban@ yahoo .com9159106840

_1211655مرکزگنابادمرکزمشهد2645 aظهریبان علي رضا411914بدون منبع522تولید محتوای الكترونیكي02 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211666مرکزگنابادمرکزمشهد2646 10:30a-1399.10.2008:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع139کار آفریني آموزشي01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211606مرکزگنابادمرکزمشهد2647 15:30a-1399.10.0813:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع276مباني و اصول تعلیم و تربیت01 lireza .zahriban@ yahoo .comبله

_1211639مرکزگنابادمرکزمشهد2648 15:30a-1399.10.1513:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع138متون تخصصي01 lireza .zahriban@ yahoo .comقاالت بكار رفته باشد همراه با خط کشیدن زیر واژه ،ان قسمت را ترجمه فارسي نماییدخیر قاله در زمینه علوم تربیتي جستجو نمایید که لغات واصطالخات کتابتان در ان م رین مهلت پذیرش ت.ر منبع درسي ،در هر درس تعدادی لغات واصطالحات تخصصي معرفي شده است در اینترنت یك یا دو م alirezaآخ .zahriban@yahoo .com

_1211665مرکزگنابادمرکزمشهد2649 13:00a-1399.10.0111:00ظهریبان علي رضا411914بامنبع76متون تخصصي علوم تربیتي01 lireza .zahriban@ yahoo .comمراه با خط کشیدن خیر ید که لغات واصطالخات کتابتان در ان مقاالت بكار رفته باشد ه لوم تربیتي جستجو نمای ا دو مقاله در زمینه ع نترنت یك ی خصصي معرفي شده است در ای عدادی لغات واصطالحات ت alireza...در منبع درسي ،در هر درس ت .zahriban@yahoo .com

_1211692مرکزگنابادمرکزمشهد2650 15:30a-1399.10.1013:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع174متون تخصصي علوم تربیتي01 lireza .zahriban@ yahoo .comبله
_1211635مرکزگنابادمرکزمشهد2651 10:30a-1399.10.1808:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع92مسائل آموزش و پرورش01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211047مرکزگنابادمرکزمشهد2652 10:30a-1399.10.1808:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع19مسائل آموزش وپرورش ایران01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211047مرکزگنابادمرکزمشهد2653 10:30a-1399.10.1808:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع19مسائل آموزش وپرورش ایران01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211653مرکزگنابادمرکزمشهد2654 13:00a-1399.10.0411:00ظهریبان علي رضا411914بامنبع444مشاوره تحصیلي و شغلي01 lireza .zahriban@ yahoo .comایمیلخالصه تمام مطالب کتاب بعد از مطالعه ودرك مطالب نوشته وتا اخر اذرماه به ایمیل من ارسال نماییدخیرalireza .zahriban@yahoo .com

_1211644مرکزگنابادمرکزمشهد2655 15:30a-1399.10.1613:30ظهریبان علي رضا411914بامنبع414نظارت و راهنمایي آموزشي01 lireza .zahriban@ yahoo .comخیرkhodabande .m@ gmail.comایمیلalireza .zahriban@yahoo .com

_1215062مرکزگنابادمرکزمشهد2656 eکریمي طرقبه الهام413038بدون منبع1اردوهای تربیتي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215274مرکزگنابادمرکزمشهد2657 13:00e-1399.10.0611:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1اصول و مباني مدیریت01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215457مرکزگنابادمرکزمشهد2658 13:00e-1399.10.0611:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع76آناتومي انسان01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215285مرکزگنابادمرکزمشهد2659 13:00e-1399.10.1511:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع3بیومكانیك ورزشي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215058مرکزگنابادمرکزمشهد2660 eکریمي طرقبه الهام413038بدون منبع5پروژه01 .karimi.pnum@ gmail.com9025025008واتس آپارائه تحقیقخیر

_1215429مرکزگنابادمرکزمشهد2661 eکریمي طرقبه الهام413038بامنبع9تربیت بدني ویژه04 .karimi.pnum@ gmail.com9025025008واتس آپآزمون عمليخیر
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1215429مرکزگنابادمرکزمشهد2662 eکریمي طرقبه الهام413038بامنبع25تربیت بدني ویژه01 .karimi.pnum@ gmail.com9025025008واتس آپآزمون عمليخیر

_1215429مرکزگنابادمرکزمشهد2663 eکریمي طرقبه الهام413038بامنبع25تربیت بدني ویژه03 .karimi.pnum@ gmail.comواتس آپآزمون عمليخیر

_1215238مرکزگنابادمرکزمشهد2664 10:30e-1399.10.0108:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1ترکیب بدن و کنترل وزن01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215286مرکزگنابادمرکزمشهد2665 13:00e-1399.10.1511:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع3تكنیكهای آزمایشگاهي در علوم ورزشي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215011مرکزگنابادمرکزمشهد2666 10:30e-1399.10.1808:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1حرکات اصالحي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215473مرکزگنابادمرکزمشهد2667 10:30e-1399.10.1808:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع80حرکات اصالحي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215044مرکزگنابادمرکزمشهد2668 13:00e-1399.10.1611:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1حقوق ورزشي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215240مرکزگنابادمرکزمشهد2669 10:30e-1399.10.1008:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع70رشد حرکتي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215012مرکزگنابادمرکزمشهد2670 10:30e-1399.10.1008:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1رشدوتكامل حرکتي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215244مرکزگنابادمرکزمشهد2671 15:30e-1399.10.1713:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع2روش تحقیق در تربیت بدني01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215052مرکزگنابادمرکزمشهد2672 13:00e-1399.10.1611:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع13زبان تخصصي 01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215247مرکزگنابادمرکزمشهد2673 15:30e-1399.10.0713:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع3سنجش و اندازه گیری در تربیت بدني01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215049مرکزگنابادمرکزمشهد2674 13:00e-1399.10.2211:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1سنجش واندازه گیری کاربردی01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215234مرکزگنابادمرکزمشهد2675 15:30e-1399.10.1813:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1سیستم اطالعاتي و تكنولوژی در ورزش آیتي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215485مرکزگنابادمرکزمشهد2676 10:30e-1399.10.0108:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع68فعالیت بدني و تندرستي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215002مرکزگنابادمرکزمشهد2677 13:00e-1399.10.0411:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1فیزیولوژی انساني01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215051مرکزگنابادمرکزمشهد2678 13:00e-1399.10.1811:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع31فیزیولوژی ورزشي 01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215475مرکزگنابادمرکزمشهد2679 eکریمي طرقبه الهام413038بدون منبع21کارورزی ورزش های انفرادی03 .karimi.pnum@ gmail.com9025025008واتس اپارائه تحقیقخیر

_1215475مرکزگنابادمرکزمشهد2680 eکریمي طرقبه الهام413038بدون منبع24کارورزی ورزش های انفرادی02 .karimi.pnum@ gmail.com9025025008واتس اپارائه تحقیقخیر

_1215474مرکزگنابادمرکزمشهد2681 eکریمي طرقبه الهام413038بدون منبع23کارورزی ورزش های پایه01 .karimi.pnum@ gmail.com9025025008واتس اپارائه تحقیقخیر

_1215478مرکزگنابادمرکزمشهد2682 eکریمي طرقبه الهام413038بدون منبع18کارورزی ورزش های گروهي03 .karimi.pnum@ gmail.com9025025008واتس اپارائه تحقیقخیر

_1215478مرکزگنابادمرکزمشهد2683 eکریمي طرقبه الهام413038بدون منبع24کارورزی ورزش های گروهي02 .karimi.pnum@ gmail.com9025025008واتس اپارائه تحقیقخیر

_1215459مرکزگنابادمرکزمشهد2684 13:00e-1399.10.1811:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع69مباني مدیریت01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215253مرکزگنابادمرکزمشهد2685 15:30e-1399.10.2013:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع4متون خارجه در مباني علوم انساني ورزش01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215262مرکزگنابادمرکزمشهد2686 10:30e-1399.10.2008:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215479مرکزگنابادمرکزمشهد2687 10:30e-1399.10.2008:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع104مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215252مرکزگنابادمرکزمشهد2688 13:00e-1399.10.0611:00کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1مدیریت سازمانهای ورزشي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215486مرکزگنابادمرکزمشهد2689 15:30e-1399.10.1313:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع78مدیریت سازمانهای ورزشي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215036مرکزگنابادمرکزمشهد2690 15:30e-1399.10.1613:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع1مقدمات بیومكانیك ورزشي01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1215248مرکزگنابادمرکزمشهد2691 15:30e-1399.10.1113:30کریمي طرقبه الهام413038بامنبع57ورزش معلولین01 .karimi.pnum@ gmail.comبله

_1211104مرکزگنابادمرکزمشهد2692 aمعدني علي413096بدون منبع2پروژه کارعملي01 limadeni90@ yahoo .irتكلیفخیرa limadeni90@ yahoo .ir

_1211361مرکزگنابادمرکزمشهد2693 15:30a-1399.10.0213:30معدني علي413096بامنبع7راهنمایي و مشاوره شغلي و نظریه های مربوط به آن01 limadeni90@ yahoo .irتكلیفخیرa limadeni90@ yahoo .ir

_1211409مرکزگنابادمرکزمشهد2694 10:30a-1399.10.2108:30معدني علي413096بامنبع14راهنمایي و مشاوره گروهي01 limadeni90@ yahoo .irتكلیفخیرa limadeni90@ yahoo .ir

_1211102مرکزگنابادمرکزمشهد2695 10:30a-1399.10.1608:30معدني علي413096بامنبع8مدیریت مراکزراهنمایي ومشاوره01 limadeni90@ yahoo .irتكلیفخیرa limadeni90@ yahoo .ir

_1211018مرکزگنابادمرکزمشهد2696 15:30a-1399.10.0113:30معدني علي413096بامنبع1مقدمات مشاوره وراهنمایي01 limadeni90@ yahoo .irتكلیفخیرa limadeni90@ yahoo .ir

_1211103مرکزگنابادمرکزمشهد2697 15:30a-1399.10.2213:30معدني علي413096بامنبع1نهادخانواده دراسالم وایران01 limadeni90@ yahoo .irتكلیفخیرa limadeni90@ yahoo .ir

_1224124مرکزگنابادمرکزمشهد2698 sضیائي ثریا413366بدون منبع6(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 01 oraya .z iae i@ gmail.comاز طریق ایمیلارائه تحقیقخیرsoraya .ziae i@gmail.com

_1224090مرکزگنابادمرکزمشهد2699 sضیائي ثریا413366بدون منبع1آموزش محور(تحقیق وتتبع نظری)سمینار 01 oraya .z iae i@ gmail.comاز طریق ایمیلارائه تحقیقخیرsoraya .ziae i@gmail.com

_1224126مرکزگنابادمرکزمشهد2700 sضیائي ثریا413366بدون منبع5سمینار تحقیق04 oraya .z iae i@ gmail.comاز طریق ایمیلارائه تحقیقخیرsoraya .ziae i@gmail.com

_1224126مرکزگنابادمرکزمشهد2701 sضیائي ثریا413366بدون منبع10سمینار تحقیق02 oraya .z iae i@ gmail.comاز طریق ایمیلارائه تحقیقخیرsoraya .ziae i@gmail.com

_1224067مرکزگنابادمرکزمشهد2702 sضیائي ثریا413366بدون منبع9کارورزی02 oraya .z iae i@ gmail.comاز طریق ایمیلارائه تحقیقخیرsoraya .ziae i@gmail.com

_1224067مرکزگنابادمرکزمشهد2703 sضیائي ثریا413366بدون منبع12کارورزی01 oraya .z iae i@ gmail.comاز طریق ایمیلارائه تحقیقخیرsoraya .ziae i@gmail.com

_1224120مرکزگنابادمرکزمشهد2704 13:00s-1399.10.1711:00ضیائي ثریا413366بامنبع7مدیریت کتابخانه های عمومي01 oraya .z iae i@ gmail.comاز طریق ایمیلشفاهي و مكتوبخیرsoraya .ziae i@gmail.com

_1224175مرکزگنابادمرکزمشهد2705 sضیائي ثریا413366بدون منبع8نظریه های اطالعات و دانش01 oraya .z iae i@ gmail.comاز طریق ایمیلشفاهي و مكتوبخیرsoraya .ziae i@gmail.com

_1215276مرکزگنابادمرکزمشهد2706 10:30rezae-1399.10.1108:30رضائیان فرزانه413550بامنبع12حرکات موزون خواهران 01 in58@ yahoo .com9153155559

_1215275مرکزگنابادمرکزمشهد2707 13:00rezae-1399.10.1711:00رضائیان فرزانه413550بامنبع25حرکات موزون خواهران 01 in58@ yahoo .com9153155559

_1215266مرکزگنابادمرکزمشهد2708 15:30rezae-1399.10.1113:30رضائیان فرزانه413550بامنبع2روانشناسي ورزشي مقدماتي01 in58@ yahoo .com9153155559

_1215467مرکزگنابادمرکزمشهد2709 13:00rezae-1399.10.1711:00رضائیان فرزانه413550بامنبع6(ویژه خواهران)1فعالیت موزون 01 in58@ yahoo .com9153155559

_1215233مرکزگنابادمرکزمشهد2710 13:00rezae-1399.10.1111:00رضائیان فرزانه413550بامنبع118والیبال 01 in58@ yahoo .com9153155559

_1215257مرکزگنابادمرکزمشهد2711 10:30rezae-1399.10.0908:30رضائیان فرزانه413550بامنبع215والیبال 01 in58@ yahoo .com9153155559

_1215257مرکزگنابادمرکزمشهد2712 10:30rezae-1399.10.0908:30رضائیان فرزانه413550بامنبع224والیبال 02 in58@ yahoo .com9153155559

_1215476مرکزگنابادمرکزمشهد2713 13:00rezae-1399.10.2211:00رضائیان فرزانه413550بامنبع25ذهني-ورزش های جسمي 01 in58@ yahoo .com9153155559

_1211731مرکزگنابادمرکزمشهد2714 13:00meska-1399.10.0311:00اسكافي نوغاني مریم413557بامنبع10پژوهش های کمي01 fi@ yahoo .com9153221003

_1217290مرکزگنابادمرکزمشهد2715 10:30meska-1399.10.1508:30اسكافي نوغاني مریم413557بامنبع11روش تحقیق پیشرفته01 fi@ yahoo .com9153221003

_1217404مرکزگنابادمرکزمشهد2716 hosبراتي پور حسین414527بدون منبع32تمرین راهنمایي و مشاوره گروهي01 s e inbara typoor@ yahoo .com9159079614

_1217393مرکزگنابادمرکزمشهد2717 hosبراتي پور حسین414527بدون منبع61تمرین فنون راهنمایي و مشاوره01 s e inbara typoor@ yahoo .com9159079614

_1224186مرکزگنابادمرکزمشهد2718 پیام منآزمونبليMousaviaf@gmail.com                13:00-1399.10.2211:00موسوی چلك افشین415757بامنبع1اقتصاد اطالعات01

_1224114مرکزگنابادمرکزمشهد2719 15:30Mousavia-1399.10.1013:30موسوی چلك افشین415757بامنبع6آمار در کتابداری وعلم اطالعات01 f@ gmail.comپیام منآزمونبلي

_1224187مرکزگنابادمرکزمشهد2720 13:00Mousavia-1399.10.2111:00موسوی چلك افشین415757بامنبع1بازاریابي اطالعات01 f@ gmail.comپیام منآزمونبلي

_1224280مرکزگنابادمرکزمشهد2721 Mousaviaموسوی چلك افشین415757بدون منبع2خدمات اطالعاتي پیشرفته01 f@ gmail.comپیام منآزمونبلي

_1224174مرکزگنابادمرکزمشهد2722 Mousaviaموسوی چلك افشین415757بدون منبع8روش شناسي تحقیق01 f@ gmail.comپیام منآزمونبلي

_1224266مرکزگنابادمرکزمشهد2723 10:30Mousavia-1399.10.0308:30موسوی چلك افشین415757بامنبع1کتابخانه دیجتالي01 f@ gmail.comپیام منآزمونبلي

_1224185مرکزگنابادمرکزمشهد2724 10:30Mousavia-1399.10.1408:30موسوی چلك افشین415757بامنبع1کتابخانه ها و جامعه اطالعاتي01 f@ gmail.comپیام منآزمونبلي

_1224184مرکزگنابادمرکزمشهد2725 10:30Mousavia-1399.10.0708:30موسوی چلك افشین415757بامنبع1مباني علم اطالعات و دانش شناسي01 f@ gmail.comپیام منآزمونبلي

_1224091مرکزگنابادمرکزمشهد2726 10:30Mousavia-1399.10.1808:30موسوی چلك افشین415757بامنبع1(آموزش محور)نظریه و روشهای خدمات مرجع 01 f@ gmail.comپیام منآزمونبلي

_1215239مرکزگنابادمرکزمشهد2727 _15:30badakhshan-1399.10.1413:30بدخشان سید محمد416143بامنبع21دو و میداني 03 mohamad@ yahoo .com9151045012

_1215477مرکزگنابادمرکزمشهد2728 _10:30badakhshan-1399.10.0808:30بدخشان سید محمد416143بامنبع3ورزش ها وبازی های بومي و سنتي03 mohamad@ yahoo .com9151045012

_1215272مرکزگنابادمرکزمشهد2729 _13:00badakhshan-1399.10.0111:00بدخشان سید محمد416143بامنبع6ورزشهای رزمي03 mohamad@ yahoo .com9151045012

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2730 @hadirazmyarرزم یار هادی416789بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 11 yahoo .comو ترجمه و انجام تكلیف در طول ترم انجام مي گردد  ارزشیابي بصورت تحقیق  خیر 9392125195تلگرام- واتساپ.

_1217245مرکزگنابادمرکزمشهد2731 @15:30hadirazmyar-1399.10.1713:30رزم یار هادی416789بامنبع294علوم اعصاب شناختي04 yahoo .comخیر   ارزیابي بر اساس فعالیت طول ترم خواهد بود. امتحان کتبي انجام نمي شود  9392125195تلگرام- واتساپ .

_1217259مرکزگنابادمرکزمشهد2732 @13:00hadirazmyar-1399.10.0811:00رزم یار هادی416789بامنبع276نظریه ها و فنون مشاوره و روان درماني04 yahoo .comو ترجمه و انجام تكلیف در طول ترم انجام مي گردد  ارزشیابي بصورت تحقیق  خیر 9392125195تلگرام- واتساپ.

_1217259مرکزگنابادمرکزمشهد2733 @13:00hadirazmyar-1399.10.0811:00رزم یار هادی416789بامنبع276نظریه ها و فنون مشاوره و روان درماني04 yahoo .comو ترجمه و انجام تكلیف در طول ترم انجام مي گردد  ارزشیابي بصورت تحقیق  خیر 9392125195تلگرام- واتساپ.

_1217067مرکزگنابادمرکزمشهد2734 @13:00hadirazmyar-1399.10.0811:00رزم یار هادی416789بامنبع21نظریه های مشاوره وروان درماني01 yahoo .comارزیابي بر اساس فعالیت طول ترم خواهد بود. امتحان کتبي انجام نمي شود   خیر 9392125195تلگرام- واتساپ .

_1217067مرکزگنابادمرکزمشهد2735 @13:00hadirazmyar-1399.10.0811:00رزم یار هادی416789بامنبع21نظریه های مشاوره وروان درماني01 yahoo .comارزیابي بر اساس فعالیت طول ترم خواهد بود. امتحان کتبي انجام نمي شود   خیر 9392125195تلگرام- واتساپ .

_1217392مرکزگنابادمرکزمشهد2736 @15:30poorakbaran-1399.10.2013:30پور اکبران الهه417607بامنبع101آشنایي با قوانین کار و کار آفریني در ایران01 rocke tma il.com9155136708

_1217147مرکزگنابادمرکزمشهد2737 @10:30poorakbaran-1399.10.1308:30پور اکبران الهه417607بامنبع1روانشناسي کار01 rocke tma il.com9155136708

_1217422مرکزگنابادمرکزمشهد2738 @15:30poorakbaran-1399.10.0313:30پور اکبران الهه417607بامنبع3سازماندهي و اداره خدمات راهنمایي و مشاوره01 rocke tma il.comبله

_1217429مرکزگنابادمرکزمشهد2739 @poorakbaranپور اکبران الهه417607بدون منبع1فلسفه علم در علوم انساني01 rocke tma il.com9155136708

_1215219مرکزگنابادمرکزمشهد2740 15:30g-1399.10.0913:30خرمي خرم آبادی غالمرضا417817بامنبع17آمادگي جسماني 03 ho lamrezakhorrami@ yahoo .com9154730917

_1215484مرکزگنابادمرکزمشهد2741 10:30g-1399.10.0208:30خرمي خرم آبادی غالمرضا417817بامنبع21آمادگي جسماني 03 ho lamrezakhorrami@ yahoo .com9154730917

_1215250مرکزگنابادمرکزمشهد2742 _10:30hariri-1399.10.0308:30حریری الهه417842بامنبع113بدمینتون 01 e@ yahoo .com9153027650

_1215264مرکزگنابادمرکزمشهد2743 _13:00hariri-1399.10.2111:00حریری الهه417842بامنبع215بدمینتون 01 e@ yahoo .com9153027650

_1215431مرکزگنابادمرکزمشهد2744 _10:30hariri-1399.10.1108:30حریری الهه417842بامنبع25تربیت بدني01 e@ yahoo .com9153027650

_1217023مرکزگنابادمرکزمشهد2745 15:30ahang-1399.10.0913:30آهنگي اکرم417967بامنبع1(سبب شناسي ودرمان آن )اعتیاد01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217246مرکزگنابادمرکزمشهد2746 15:30ahang-1399.10.0213:30آهنگي اکرم417967بامنبع1202آزمونهای روان شناختي 02 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217246مرکزگنابادمرکزمشهد2747 15:30ahang-1399.10.0213:30آهنگي اکرم417967بامنبع1202آزمونهای روان شناختي 02 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217231مرکزگنابادمرکزمشهد2748 10:30ahang-1399.10.0208:30آهنگي اکرم417967بامنبع1208آسیب شناسي رواني 01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217243مرکزگنابادمرکزمشهد2749 13:00ahang-1399.10.0411:00آهنگي اکرم417967بامنبع138آسیب شناسي رواني کودك و نوجوان01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217107مرکزگنابادمرکزمشهد2750 13:00ahang-1399.10.1111:00آهنگي اکرم417967بامنبع2بهداشت رواني01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2751 ahangآهنگي اکرم417967بدون منبع48انفرادی-پژوهشهای عملي 13 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1211629مرکزگنابادمرکزمشهد2752 15:30ahang-1399.10.1513:30آهنگي اکرم417967بامنبع387روان شناسي یادگیری02 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217064مرکزگنابادمرکزمشهد2753 15:30ahang-1399.10.0913:30آهنگي اکرم417967بامنبع6روانشناسي اعتیاد01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217248مرکزگنابادمرکزمشهد2754 15:30ahang-1399.10.0913:30آهنگي اکرم417967بامنبع207روانشناسي اعتیاد01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217234مرکزگنابادمرکزمشهد2755 15:30ahang-1399.10.0713:30آهنگي اکرم417967بامنبع270روانشناسي شناختي01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217390مرکزگنابادمرکزمشهد2756 15:30ahang-1399.10.1313:30آهنگي اکرم417967بامنبع113کاربرد آزمونهای رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217390مرکزگنابادمرکزمشهد2757 15:30ahang-1399.10.1313:30آهنگي اکرم417967بامنبع113کاربرد آزمونهای رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217373مرکزگنابادمرکزمشهد2758 15:30ahang-1399.10.2213:30آهنگي اکرم417967بامنبع69مباحث اساسي در روانشناسي01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217380مرکزگنابادمرکزمشهد2759 15:30ahang-1399.10.1713:30آهنگي اکرم417967بامنبع108مباني نظری روش تحقیق در مشاوره01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217232مرکزگنابادمرکزمشهد2760 10:30ahang-1399.10.0408:30آهنگي اکرم417967بامنبع1311متون روانشناسي 01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217255مرکزگنابادمرکزمشهد2761 15:30ahang-1399.10.2013:30آهنگي اکرم417967بامنبع2276متون روانشناسي 01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1217407مرکزگنابادمرکزمشهد2762 10:30ahang-1399.10.1508:30آهنگي اکرم417967بامنبع2103متون مشاوره انگلیسي 01 i_ akram@ yahoo .comتستي بلهlms

_1215431مرکزگنابادمرکزگناباد2763 _10:30y-1399.10.1108:30قاسم زاده بیدختي یاسر418145بامنبع1تربیت بدني01 yas eri@ yahoo .com9155333468

_1211727مرکزگنابادمرکزمشهد2764 @15:30hadi.m2008-1399.10.1013:30محمدپور هادی418665بامنبع10ارزشیابي آموزشي01 gmail.comشیوه ارزشیابي بصورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ اعالم شده سامانه گلستان مي باشدبله

_1211486مرکزگنابادمرکزمشهد2765 @15:30hadi.m2008-1399.10.1813:30محمدپور هادی418665بامنبع2فرایند برنامه ریزی آموزشي01 gmail.com9155335517تلگرامکار عمليخیر

_1211485مرکزگنابادمرکزمشهد2766 @13:00hadi.m2008-1399.10.0111:00محمدپور هادی418665بامنبع2مدیریت فرآیند آموزش01 gmail.com9155335517تلگرامکار عمليخیر

_1211281مرکزگنابادمرکزمشهد2767 @15:30hadi.m2008-1399.10.0413:30محمدپور هادی418665بامنبع39مكاتب فلسفي و آراء تربیتي01 gmail.comبله

_1215219مرکزگنابادمرکزمشهد2768 بله15:30Nakhaie.pnu@gmail.com-1399.10.0913:30نخعي نیازی اعظم419326بامنبع116آمادگي جسماني 02

_1215219مرکزگنابادمرکزمشهد2769 15:30Nakha-1399.10.0913:30نخعي نیازی اعظم419326بامنبع125آمادگي جسماني 01 ie .pnu@ gmail.comبله

_1215484مرکزگنابادمرکزمشهد2770 10:30Nakha-1399.10.0208:30نخعي نیازی اعظم419326بامنبع215آمادگي جسماني 01 ie .pnu@ gmail.comبله

_1215461مرکزگنابادمرکزمشهد2771 10:30Nakha-1399.10.0808:30نخعي نیازی اعظم419326بامنبع89تاریخ تربیت بدني و ورزش01 ie .pnu@ gmail.comبله

_1215471مرکزگنابادمرکزمشهد2772 15:30Nakha-1399.10.1713:30نخعي نیازی اعظم419326بامنبع48روش تحقیق در علوم ورزشي01 ie .pnu@ gmail.comبله

_1215475مرکزگنابادمرکزمشهد2773 Nakhaنخعي نیازی اعظم419326بدون منبع10کارورزی ورزش های انفرادی04 ie .pnu@ gmail.com9150407357واتساپکار تحقیقيخیر

_1215475مرکزگنابادمرکزمشهد2774 Nakhaنخعي نیازی اعظم419326بدون منبع24کارورزی ورزش های انفرادی01 ie .pnu@ gmail.com9150407357واتساپکار تحقیقيخیر

_1215474مرکزگنابادمرکزمشهد2775 Nakhaنخعي نیازی اعظم419326بدون منبع15کارورزی ورزش های پایه03 ie .pnu@ gmail.com9150407357واتساپکار تحقیقيخیر

_1215478مرکزگنابادمرکزمشهد2776 Nakhaنخعي نیازی اعظم419326بدون منبع10کارورزی ورزش های گروهي04 ie .pnu@ gmail.com9150407357واتساپکار تحقیقيخیر

_1215478مرکزگنابادمرکزمشهد2777 Nakhaنخعي نیازی اعظم419326بدون منبع23کارورزی ورزش های گروهي01 ie .pnu@ gmail.com9150407357واتساپکار تحقیقيخیر

_1215456مرکزگنابادمرکزمشهد2778 15:30Nakha-1399.10.1513:30نخعي نیازی اعظم419326بامنبع75مباني و فلسفه تربیت بدني و ورزش01 ie .pnu@ gmail.comبله

_1215465مرکزگنابادمرکزمشهد2779 15:30Nakha-1399.10.1113:30نخعي نیازی اعظم419326بامنبع64مقدمات روان شناسي ورزشي01 ie .pnu@ gmail.comبله

_1215477مرکزگنابادمرکزمشهد2780 10:30Nakha-1399.10.0808:30نخعي نیازی اعظم419326بامنبع15ورزش ها وبازی های بومي و سنتي02 ie .pnu@ gmail.comبله

_1215477مرکزگنابادمرکزمشهد2781 10:30Nakha-1399.10.0808:30نخعي نیازی اعظم419326بامنبع25ورزش ها وبازی های بومي و سنتي01 ie .pnu@ gmail.comبله

_1215430مرکزگنابادمرکزمشهد2782 Nakhaنخعي نیازی اعظم419326بامنبع3ورزش ویژه06 ie .pnu@ gmail.com9150407357واتساپکار تحقیقيخیر

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1215430مرکزگنابادمرکزمشهد2783 Nakhaنخعي نیازی اعظم419326بامنبع6ورزش ویژه04 ie .pnu@ gmail.com9150407357واتساپکار تحقیقيخیر

_1215430مرکزگنابادمرکزمشهد2784 Nakhaنخعي نیازی اعظم419326بامنبع21ورزش ویژه03 ie .pnu@ gmail.com9150407357واتساپکار تحقیقيخیر

_1215430مرکزگنابادمرکزمشهد2785 Nakhaنخعي نیازی اعظم419326بامنبع24ورزش ویژه01 ie .pnu@ gmail.com9150407357واتساپکار تحقیقيخیر

_1215237مرکزگنابادمرکزمشهد2786 13:00Nakha-1399.10.0411:00نخعي نیازی اعظم419326بامنبع59یادگیری حرکتي01 ie .pnu@ gmail.comبله

_1217235مرکزگنابادمرکزمشهد2787 15:30g-1399.10.1013:30قرباني سیدعلي425211بامنبع1242روانشناسي افراد با نیازهای خاص 06 horbanis ayedhas an@ yahoo .com9153350767تلگرامکار عمليخیر

_1211083مرکزگنابادمرکزمشهد2788 10:30ahmadreza-1399.10.0108:30شرفي احمد رضا425803بامنبع19مفاهیم وروش تدریس علوم قرآن درپیش دبستان ودبستان01 .shara fi@ yahoo .com9157130236تلگرامتكلیفخیر

_1211083مرکزگنابادمرکزمشهد2789 10:30ahmadreza-1399.10.0108:30شرفي احمد رضا425803بامنبع19مفاهیم وروش تدریس علوم قرآن درپیش دبستان ودبستان01 .shara fi@ yahoo .com9157130236تلگرامتكلیفخیر

_1217256مرکزگنابادمرکزمشهد2790 10:30hashemmirs-1399.10.1808:30میرثاني مندی هاشم427096بامنبع284آزمون های روان شناختي 07 ani@ gmail.com9153779232تلگرامارائه و کیفیت کارعملي خواهد بود: ارزشیابي پایان ترم درس مذکور خیر

_1217256مرکزگنابادمرکزمشهد2791 10:30hashemmirs-1399.10.1808:30میرثاني مندی هاشم427096بامنبع284آزمون های روان شناختي 07 ani@ gmail.com9153779232تلگرامارائه و کیفیت کارعملي خواهد بود: ارزشیابي پایان ترم درس مذکور خیر

_1217425مرکزگنابادمرکزمشهد2792 hashemmirsمیرثاني مندی هاشم427096بدون منبع14آشنایي با روش های جدید درمان01 ani@ gmail.com9153779232تلگرامارائه و کیفیت کارعملي خواهد بود: ارزشیابي پایان ترم درس مذکور خیر

_1217420مرکزگنابادمرکزمشهد2793 10:30hashemmirs-1399.10.0708:30میرثاني مندی هاشم427096بامنبع58آشنایي با مشاوره طالق01 ani@ gmail.com9153779232تلگرامارائه و کیفیت کارعملي خواهد بود: ارزشیابي پایان ترم درس مذکور خیر

_1217230مرکزگنابادمرکزمشهد2794 10:30hashemmirs-1399.10.0608:30میرثاني مندی هاشم427096بامنبع220روانشناسي سیاسي01 ani@ gmail.com9153779232تلگرامارائه و کیفیت کارعملي خواهد بود: ارزشیابي پایان ترم درس مذکور خیر

_1211673مرکزگنابادمرکزمشهد2795 10:30hashemmirs-1399.10.1308:30میرثاني مندی هاشم427096بامنبع1روانشناسي و آموزش کودکان با آسیب شنوایي01 ani@ gmail.com9151779232

_1211673مرکزگنابادمرکزمشهد2796 10:30hashemmirs-1399.10.1308:30میرثاني مندی هاشم427096بامنبع1روانشناسي و آموزش کودکان با آسیب شنوایي01 ani@ gmail.com9151779232

_1217414مرکزگنابادمرکزمشهد2797 15:30hashemmirs-1399.10.2113:30میرثاني مندی هاشم427096بامنبع37مشاوره ی توان بخشي افراد با نیازهای خاص01 ani@ gmail.com9153779232تلگرامارائه و کیفیت کارعملي خواهد بود: ارزشیابي پایان ترم درس مذکور خیر

_1211677مرکزگنابادمرکزمشهد2798 13:00hashemmirs-1399.10.1511:00میرثاني مندی هاشم427096بامنبع1ناتواني های یادگیری01 ani@ gmail.com9151779232

_1211677مرکزگنابادمرکزمشهد2799 13:00hashemmirs-1399.10.1511:00میرثاني مندی هاشم427096بامنبع1ناتواني های یادگیری01 ani@ gmail.com9151779232

_1215279مرکزگنابادمرکزمشهد2800 @15:30mhzadehsport-1399.10.2013:30حسین زاده محمد427653بامنبع3متون خارجه در مباني علوم زیستي ورزش01 gmail.com9151084436تلگرامارائه پروژهخیر

_1215483مرکزگنابادمرکزمشهد2801 @13:00mhzadehsport-1399.10.1611:00حسین زاده محمد427653بامنبع95متون خارجي در علوم ورزشي01 gmail.com9151084436تلگرامارائه پروژهخیر

_1215433مرکزگنابادمرکزمشهد2802 @13:00mhzadehsport-1399.10.2111:00حسین زاده محمد427653بامنبع2متون زبان خارجه در علوم ورزشي01 gmail.com9151084436تلگرامارائه پروژهخیر

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2803 10:30a-1399.10.0908:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع69آمار استنباطي05 lavipnu@ gmail.comاطالعات تكمیلي قبل از ارائه سواالت داده خواهد شد.  در همین سامانه برگزار میشود10 آذر ساعت 15آزمون پایان ترم روز بله

_1217272مرکزگنابادمرکزمشهد2804 10:30a-1399.10.0908:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع69آمار استنباطي05 lavipnu@ gmail.comاطالعات تكمیلي قبل از ارائه سواالت داده خواهد شد.  در همین سامانه برگزار میشود10 آذر ساعت 15آزمون پایان ترم روز بله

_1211625مرکزگنابادمرکزمشهد2805 15:30a-1399.10.1313:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع69آمار توصیفي04 lavipnu@ gmail.comدر همین سامانه برگزار میشود10 آذر ساعت 13آزمون پایان ترم روز بله .

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2806 15:30a-1399.10.1713:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع35(کمي و کیفي)روش تحقیق 07 lavipnu@ gmail.comاطالعات تكمیلي قبل از ارائه سواالت داده خواهد شد.  در همین سامانه برگزار میشود8 آذر ساعت 15آزمون پایان ترم روز بله

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد2807 15:30a-1399.10.1713:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع35(کمي و کیفي)روش تحقیق 07 lavipnu@ gmail.comاطالعات تكمیلي قبل از ارائه سواالت داده خواهد شد.  در همین سامانه برگزار میشود8 آذر ساعت 15آزمون پایان ترم روز بله

_1211730مرکزگنابادمرکزمشهد2808 13:00yag-1399.10.0711:00یعقوبي مریم430538بامنبع7آمار استنباطي در پژوهش های تربیتي01 hoobim@ yahoo .comمي باشد13-11در ساعت 1399/10/07شیوه ارزشیابي به صورت ازمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله.

_1211625مرکزگنابادمرکزمشهد2809 15:30yag-1399.10.1313:30یعقوبي مریم430538بامنبع69آمار توصیفي01 hoobim@ yahoo .comمي باشد13:30-15:30در ساعت 1399/10/13شیوه ارزشیابي به صورت ازمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله.

_1217211مرکزگنابادمرکزمشهد2810 15:30yag-1399.10.1313:30یعقوبي مریم430538بامنبع285آمار توصیفي13 hoobim@ yahoo .comمي باشد13:30-15:30در ساعت 1399/10/13شیوه ارزشیابي به صورت ازمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله.

_1211695مرکزگنابادمرکزمشهد2811 10:30yag-1399.10.1508:30یعقوبي مریم430538بامنبع255روش تدریس ریاضیات01 hoobim@ yahoo .comتلگرام.مي باشد8:30-10:30در ساعت 1399/10/15شیوه ارزشیابي به صورت ازمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله

_1211695مرکزگنابادمرکزمشهد2812 10:30yag-1399.10.1508:30یعقوبي مریم430538بامنبع255روش تدریس ریاضیات01 hoobim@ yahoo .comتلگرام.مي باشد8:30-10:30در ساعت 1399/10/15شیوه ارزشیابي به صورت ازمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله

_1211743مرکزگنابادمرکزمشهد2813 10:30yag-1399.10.0708:30یعقوبي مریم430538بامنبع7(ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  )ریاضیات پایه 01 hoobim@ yahoo .comمي باشد8:30-10:30در ساعت 1399/10/07شیوه ارزشیابي به صورت ازمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله.

_1111250مرکزگنابادمرکزگناباد2814 yagیعقوبي مریم430538بدون منبع1سمینار01 hoobim@ yahoo .com9153759835

_1224234مرکزگنابادمرکزمشهد2815 15:30g-1399.10.1713:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع6آشنایي با علم سنجي01 h-ehs anian@ yahoo .com9393185272واتس آپآزمون تستي و تشریحيخیر

_1211657مرکزگنابادمرکزمشهد2816 10:30g-1399.10.0208:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع286آشنایي با کتابخانه و مهارت های سواد اطالعاتي06 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936

_1211657مرکزگنابادمرکزمشهد2817 10:30g-1399.10.0208:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع345آشنایي با کتابخانه و مهارت های سواد اطالعاتي01 h-ehs anian@ yahoo .comبله

_1224215مرکزگنابادمرکزمشهد2818 13:00g-1399.10.0411:00احسانیان قاسم علي431621بامنبع2آیین نگارش و ویراستاری علمي01 h-ehs anian@ yahoo .com9393185272واتس آپآزمون تستي و تشریحيخیر

_1224215مرکزگنابادمرکزمشهد2819 13:00g-1399.10.0411:00احسانیان قاسم علي431621بامنبع2آیین نگارش و ویراستاری علمي01 h-ehs anian@ yahoo .com9393185272واتس آپآزمون تستي و تشریحيخیر

_1224199مرکزگنابادمرکزمشهد2820 10:30g-1399.10.0808:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع3تاریخ علم01 h-ehs anian@ yahoo .com9393185272واتس آپآزمون تستي و تشریحيخیر

_1224197مرکزگنابادمرکزمشهد2821 10:30g-1399.10.0108:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع1مباني شبكه و سخت افزار01 h-ehs anian@ yahoo .com9393185272واتس آپآزمون تستي و تشریحيخیر

_1224197مرکزگنابادمرکزمشهد2822 10:30g-1399.10.0108:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع1مباني شبكه و سخت افزار01 h-ehs anian@ yahoo .com9393185272واتس آپآزمون تستي و تشریحيخیر

_1215245مرکزگنابادمرکزمشهد2823 10:30mahnoosh-1399.10.1508:30منتظریان مهنوش431653بامنبع1اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدني01 .montazeriyan@ yahoo .com9367181814واتس آپآزمون، پروژه و حضور در کالسبله

_1215487مرکزگنابادمرکزمشهد2824 15:30mahnoosh-1399.10.1313:30منتظریان مهنوش431653بامنبع56اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدني01 .montazeriyan@ yahoo .com9367181814واتس آپآزمون، پروژه و حضور در کالسبله

_1215431مرکزگنابادمرکزمشهد2825 10:30mahnoosh-1399.10.1108:30منتظریان مهنوش431653بامنبع25تربیت بدني05 .montazeriyan@ yahoo .com9367181814واتس آپارائه کار عمليخیر

_1215466مرکزگنابادمرکزمشهد2826 13:00mahnoosh-1399.10.0811:00منتظریان مهنوش431653بامنبع106مباني کار آفریني و اشتغال زایي ورزشي01 .montazeriyan@ yahoo .com9367181814واتس آپآزمون، پروژه و حضور در کالسبله

_1215472مرکزگنابادمرکزمشهد2827 15:30mahnoosh-1399.10.1613:30منتظریان مهنوش431653بامنبع79مقدمات جامعه شناسي ورزشي01 .montazeriyan@ yahoo .com9367181814واتس آپآزمون، پروژه و حضور در کالسبله

_1211082مرکزگنابادمرکزمشهد2828 10:30shi.ja-1399.10.1108:30جالیری الئین شیوا431668بامنبع19مفاهیم وروش تدریس علوم تجربي درپیش دبستان ودبستان01 l448@ yahoo .com9157955696

_1211082مرکزگنابادمرکزمشهد2829 10:30shi.ja-1399.10.1108:30جالیری الئین شیوا431668بامنبع19مفاهیم وروش تدریس علوم تجربي درپیش دبستان ودبستان01 l448@ yahoo .com9157955696

_1211022مرکزگنابادمرکزمشهد2830 10:30shi.ja-1399.10.1108:30جالیری الئین شیوا431668بامنبع19مقدمات برنامه ریزی آموزشي ودرسي01 l448@ yahoo .com9157955696

_1215246مرکزگنابادمرکزمشهد2831 15:30hag-1399.10.2013:30حقیقي کیانوش431989بامنبع14ژیمناستیك 03 hig hi320@ mailfa .com9153009848

_1215256مرکزگنابادمرکزمشهد2832 10:30hag-1399.10.0108:30حقیقي کیانوش431989بامنبع22ژیمناستیك 03 hig hi320@ mailfa .com9153009848

_1215431مرکزگنابادمرکزمشهد2833 10:30barjas-1399.10.1108:30برجسته یزدی آسیه433258بامنبع13تربیت بدني07 te _ yazdi@ yahoo .com9156452862

_1215022مرکزگنابادمرکزمشهد2834 13:00barjas-1399.10.0111:00برجسته یزدی آسیه433258بامنبع2مباني رواني واجتماعي تربیت بدني01 te _ yazdi@ yahoo .com9156452862

_1215424مرکزگنابادمرکزمشهد2835 10:30baharekhos-1399.10.1408:30خسروی راد بهاره433292بامنبع4تمرین درماني01 ravirad@ yahoo .com9394158931

_1215046مرکزگنابادمرکزمشهد2836 10:30baharekhos-1399.10.1408:30خسروی راد بهاره433292بامنبع2حرکت درماني01 ravirad@ yahoo .com9394158931

_1215057مرکزگنابادمرکزمشهد2837 15:30baharekhos-1399.10.0113:30خسروی راد بهاره433292بامنبع11علم تمرین 01 ravirad@ yahoo .com9394158931

_1215231مرکزگنابادمرکزمشهد2838 13:00baharekhos-1399.10.1011:00خسروی راد بهاره433292بامنبع11فوتبال 01 ravirad@ yahoo .com9394158931

_1215268مرکزگنابادمرکزمشهد2839 15:30baharekhos-1399.10.1013:30خسروی راد بهاره433292بامنبع23فوتبال 01 ravirad@ yahoo .com9394158931

_1215482مرکزگنابادمرکزمشهد2840 13:00baharekhos-1399.10.1011:00خسروی راد بهاره433292بامنبع117فوتسال /فوتبال01 ravirad@ yahoo .com9394158931

_1215235مرکزگنابادمرکزمشهد2841 10:30zahra-1399.10.0708:30ترابي زهرا433558بامنبع124هندبال 01 torabizz@ gmail.com9153108019

_1215019مرکزگنابادمرکزمشهد2842 10:30zahra-1399.10.0708:30ترابي زهرا433558بامنبع2عملي-1هندبال 01 torabizz@ gmail.com9153108019

_1215258مرکزگنابادمرکزمشهد2843 15:30zahra-1399.10.2213:30ترابي زهرا433558بامنبع24هندبال 01 torabizz@ gmail.com9153108019

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2844 @bahari.sبهاری صونا434237بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 17 hotmail.com9351987899کار عمليخیر

_1217253مرکزگنابادمرکزمشهد2845 @bahari.sبهاری صونا434237بامنبع50توانبخشي افراد با نیازهای خاص19 hotmail.com9351987899کار عمليخیر

_1211691مرکزگنابادمرکزمشهد2846 @13:00bahari.s-1399.10.1311:00بهاری صونا434237بامنبع282روان شناسي بازی04 hotmail.comتستيبلهlms9351987899

_1217036مرکزگنابادمرکزمشهد2847 @15:30bahari.s-1399.10.1713:30بهاری صونا434237بامنبع11روانشناسي جنایي01 hotmail.comتستيبلهlms9351987899

_1217234مرکزگنابادمرکزمشهد2848 @15:30bahari.s-1399.10.0713:30بهاری صونا434237بامنبع345روانشناسي شناختي05 hotmail.comتستيبلهlms9351987899

_1217396مرکزگنابادمرکزمشهد2849 @13:00bahari.s-1399.10.2211:00بهاری صونا434237بامنبع35مهارتهای زندگي و فنون آموزش آن01 hotmail.comتستيبلهlms9351987899

_1217396مرکزگنابادمرکزمشهد2850 @13:00bahari.s-1399.10.2211:00بهاری صونا434237بامنبع35مهارتهای زندگي و فنون آموزش آن01 hotmail.comتستيبلهlms9351987899

_1224041مرکزگنابادمرکزمشهد2851 13:00s-1399.10.1511:00سالمي مریم438097بامنبع1اداره کتابخانه01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپامتحان شفاهيخیر

_1224123مرکزگنابادمرکزمشهد2852 10:30s-1399.10.1708:30سالمي مریم438097بامنبع19اطالعات و انتشارات دولتي01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224226مرکزگنابادمرکزمشهد2853 10:30s-1399.10.1408:30سالمي مریم438097بامنبع6آشنایي با مطبوعات و رسانه ها01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224045مرکزگنابادمرکزمشهد2854 13:00s-1399.10.0311:00سالمي مریم438097بامنبع2تاریخ تمدن01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپامتحان شفاهيخیر

_1224272مرکزگنابادمرکزمشهد2855 10:30s-1399.10.2008:30سالمي مریم438097بامنبع13تاریخ و ادبیات شفاهي و محلي01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224192مرکزگنابادمرکزمشهد2856 13:00s-1399.10.0211:00سالمي مریم438097بامنبع7جامعه شناسي اوقات فراغت و مطالعه01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224218مرکزگنابادمرکزمشهد2857 10:30s-1399.10.2108:30سالمي مریم438097بامنبع3خدمات فرانهادی کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپامتحان شفاهيخیر

_1224218مرکزگنابادمرکزمشهد2858 10:30s-1399.10.2108:30سالمي مریم438097بامنبع3خدمات فرانهادی کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپامتحان شفاهيخیر

_1224049مرکزگنابادمرکزمشهد2859 15:30s-1399.10.0913:30سالمي مریم438097بامنبع8روش تحقیق01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224189مرکزگنابادمرکزمشهد2860 15:30s-1399.10.1613:30سالمي مریم438097بامنبع3روش تحقیق مقدماتي در علم اطالعات و دانش شناسي01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپامتحان شفاهيخیر

_1224189مرکزگنابادمرکزمشهد2861 15:30s-1399.10.1613:30سالمي مریم438097بامنبع4روش تحقیق مقدماتي در علم اطالعات و دانش شناسي01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپامتحان شفاهيخیر

_1224190مرکزگنابادمرکزمشهد2862 10:30s-1399.10.2108:30سالمي مریم438097بامنبع7ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224190مرکزگنابادمرکزمشهد2863 10:30s-1399.10.2108:30سالمي مریم438097بامنبع7ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224126مرکزگنابادمرکزمشهد2864 sسالمي مریم438097بدون منبع10سمینار تحقیق03 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپکار تحقیقيخیر

_1224176مرکزگنابادمرکزمشهد2865 sسالمي مریم438097بدون منبع10سیبرنتیك و ارتباطات01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپکار تحقیقيخیر

_1224216مرکزگنابادمرکزمشهد2866 15:30s-1399.10.0113:30سالمي مریم438097بامنبع1سیستم های اطالعاتي مدیریت مقدماتي01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپامتحان شفاهيخیر

_1224153مرکزگنابادمرکزمشهد2867 15:30s-1399.10.2113:30سالمي مریم438097بامنبع4صنعت چاپ و نشر01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224205مرکزگنابادمرکزمشهد2868 sسالمي مریم438097بدون منبع13کار آموزی01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224225مرکزگنابادمرکزمشهد2869 sسالمي مریم438097بدون منبع23کار آموزی01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224224مرکزگنابادمرکزمشهد2870 sسالمي مریم438097بامنبع6کارگاه رایانه01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224113مرکزگنابادمرکزمشهد2871 10:30s-1399.10.1408:30سالمي مریم438097بامنبع14کتابخانه ها وجامعه اطالعاتي01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224159مرکزگنابادمرکزمشهد2872 15:30s-1399.10.0813:30سالمي مریم438097بامنبع6مباني ارتباط شناسي01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224112مرکزگنابادمرکزمشهد2873 10:30s-1399.10.0708:30سالمي مریم438097بامنبع11مباني کتابداری وعلم اطالعات01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224208مرکزگنابادمرکزمشهد2874 10:30s-1399.10.0108:30سالمي مریم438097بامنبع5مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224122مرکزگنابادمرکزمشهد2875 13:00s-1399.10.0411:00سالمي مریم438097بامنبع20مدیریت منابع چند رسانه ای01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224122مرکزگنابادمرکزمشهد2876 13:00s-1399.10.0411:00سالمي مریم438097بامنبع20مدیریت منابع چند رسانه ای01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224152مرکزگنابادمرکزمشهد2877 15:30s-1399.10.0213:30سالمي مریم438097بامنبع9مقدمه ای بر علم اطالعات و دانش شناسي01 a lamilib@ yahoo .comبله

_1224227مرکزگنابادمرکزمشهد2878 13:00s-1399.10.1811:00سالمي مریم438097بامنبع3نسخه های خطي و آثار کمیاب01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپامتحان شفاهيخیر

_1224160مرکزگنابادمرکزمشهد2879 sسالمي مریم438097بامنبع2(فارسي و التین)واژه پردازی01 a lamilib@ yahoo .com9105009013واتس آپامتحان شفاهيخیر

_1217291مرکزگنابادمرکزمشهد2880 10:30s-1399.10.2008:30سرابیان سعید444666بامنبع16انگیزش دروني01 arabians@ yahoo .comبله

_1217240مرکزگنابادمرکزمشهد2881 13:00s-1399.10.0411:00سرابیان سعید444666بامنبع2276آسیب شناسي رواني 02 arabians@ yahoo .comبله

_1217312مرکزگنابادمرکزمشهد2882 10:30s-1399.10.0908:30سرابیان سعید444666بامنبع23بازسازی مثبت ، مشاوره و روان درماني مثبت گرا01 arabians@ yahoo .comبله

_1217244مرکزگنابادمرکزمشهد2883 13:00s-1399.10.1111:00سرابیان سعید444666بامنبع292بهداشت رواني01 arabians@ yahoo .comبله

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2884 sسرابیان سعید444666بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 16 arabians@ yahoo .comایمیلکار عمليخیر

_1217253مرکزگنابادمرکزمشهد2885 sسرابیان سعید444666بامنبع100توانبخشي افراد با نیازهای خاص12 arabians@ yahoo .comایمیلکار عمليخیر

_1217280مرکزگنابادمرکزمشهد2886 13:00s-1399.10.2211:00سرابیان سعید444666بامنبع17روانشناسي اجتماعي01 arabians@ yahoo .comبله

_1217284مرکزگنابادمرکزمشهد2887 15:30s-1399.10.0213:30سرابیان سعید444666بامنبع21روانشناسي شخصیت پیشرفته01 arabians@ yahoo .comبله

_1217443مرکزگنابادمرکزمشهد2888 sسرابیان سعید444666بدون منبع17در مشاوره1کارورزی 01 arabians@ yahoo .comانجام تكلیف خواسته شدهخیر.aliakbarajam1387@gmail.com

_1217298مرکزگنابادمرکزمشهد2889 15:30s-1399.10.0613:30سرابیان سعید444666بامنبع20نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش01 arabians@ yahoo .comبله

_1211449مرکزگنابادمرکزمشهد2890 13:00s-1399.10.0811:00سرابیان سعید444666بامنبع174نظریه های مشاوره و روان درماني 01 arabians@ yahoo .comبله

_1211363مرکزگنابادمرکزمشهد2891 13:00s-1399.10.0611:00سرابیان سعید444666بامنبع252نظریه های مشاوره و روان درماني 01 arabians@ yahoo .comبله

_1217287مرکزگنابادمرکزمشهد2892 13:00s-1399.10.0811:00سرابیان سعید444666بامنبع7هوش هیجاني01 arabians@ yahoo .comبله

_1217222مرکزگنابادمرکزمشهد2893 10:30ans-1399.10.0708:30صدری نیا مصطفي445211بامنبع378آموزه های روانشناسي در قرآن06 ar110ms@ chmail.ir9151280443تلگرامکار عمليخیر

_1217062مرکزگنابادمرکزمشهد2894 10:30ans-1399.10.2208:30صدری نیا مصطفي445211بامنبع9تفكر و زبان01 ar110ms@ chmail.ir9151280443تلگرامکار عمليخیر

_1217227مرکزگنابادمرکزمشهد2895 10:30ans-1399.10.1308:30صدری نیا مصطفي445211بامنبع220روانشناسي دین01 ar110ms@ chmail.ir9151280443تلگرامکار عمليخیر

_1217228مرکزگنابادمرکزمشهد2896 10:30ans-1399.10.0908:30صدری نیا مصطفي445211بامنبع417فلسفه علم روانشناسي02 ar110ms@ chmail.ir9151280443تلگرامکار عمليخیر

_1217412مرکزگنابادمرکزمشهد2897 15:30ans-1399.10.0913:30صدری نیا مصطفي445211بامنبع40مباني مشاوره پیشگیری از اعتیاد01 ar110ms@ chmail.ir9151280443تلگرامکار عمليخیر

_1215246مرکزگنابادمرکزمشهد2898 15:30barg-1399.10.2013:30برقیان آسیه447359بامنبع16ژیمناستیك 01 hiyan90@ yahoo .com9374585924

_1215256مرکزگنابادمرکزمشهد2899 10:30barg-1399.10.0108:30برقیان آسیه447359بامنبع210ژیمناستیك 01 hiyan90@ yahoo .com9374585924

_1215239مرکزگنابادمرکزمشهد2900 @15:30arashnet80-1399.10.1413:30خطیب زهرا447360بامنبع223دو و میداني 01 yahoo .com915309585

_1215476مرکزگنابادمرکزمشهد2901 13:00s-1399.10.2211:00سلطاني مهدی447518بامنبع6ذهني-ورزش های جسمي 03 o ltani.meh@ gmail.com9155247140

_1211697مرکزگنابادمرکزمشهد2902 13:00sus-1399.10.0211:00سوسني انسیه447968بامنبع393بهداشت و تغذیه مادر و کودك01 ani_ un@ yahoo .com9034635623تلگرام...صفحه نباشد را به صورت ویس کنفرانس داده 12برای امتحان پایان ترم هم یك فصل که کمتر از خیر

_1217103مرکزگنابادمرکزمشهد2903 10:30sus-1399.10.2208:30سوسني انسیه447968بامنبع10روانشناسي آموزش خواندن01 ani_ un@ yahoo .com9034635623تلگرام...صفحه نباشد را به صورت ویس کنفرانس داده 12برای امتحان پایان ترم هم یك فصل که کمتر از خیر
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1211628مرکزگنابادمرکزمشهد2904 13:00sus-1399.10.0111:00سوسني انسیه447968بامنبع287قصه گویي و نمایش خالق07 ani_ un@ yahoo .com9034635623تلگرامصفحه نباشد را به صورت ویس کنفرانس داده12برای امتحان پایان ترم هم یك فصل که کمتر از خیر

_1211050مرکزگنابادمرکزمشهد2905 13:00sus-1399.10.1711:00سوسني انسیه447968بامنبع11مدیریت کالس01 ani_ un@ yahoo .com9034635623تلگرامصفحه نباشد را به صورت ویس کنفرانس داده12برای امتحان پایان ترم هم یك فصل که کمتر از خیر

_1211050مرکزگنابادمرکزمشهد2906 13:00sus-1399.10.1711:00سوسني انسیه447968بامنبع11مدیریت کالس01 ani_ un@ yahoo .com9034635623تلگرامصفحه نباشد را به صورت ویس کنفرانس داده12برای امتحان پایان ترم هم یك فصل که کمتر از خیر

_1211076مرکزگنابادمرکزمشهد2907 10:30sus-1399.10.0108:30سوسني انسیه447968بامنبع15مدیریت مراکزپیش دبستاني ودبستاني01 ani_ un@ yahoo .com9034635623تلگرامصفحه نباشد را به صورت ویس کنفرانس داده12برای امتحان پایان ترم هم یك فصل که کمتر از خیر

_1211031مرکزگنابادمرکزمشهد2908 13:00sus-1399.10.0111:00سوسني انسیه447968بامنبع92مسائل نوجوانان وجوانان01 ani_ un@ yahoo .com9034635623تلگرام.صفحه نباشد را به صورت ویس کنفرانس داده ارسال کنید12امتحان پایان ترم هم یك فصل که کمتر از خیر

_1211658مرکزگنابادمرکزمشهد2909 @13:00amahdavi.shakib-1399.10.0411:00مهدوی شكیب علي448405بامنبع157اختالل های رفتاری و هیجاني04 gmail.comای بله ان ترم از فصل ه ای وسط دانشگاه +  کتاب درسي 11 و 9-7-6-4-2آزمون پ اریخ و ساعت مشخص شده ت ماه 4)جزوه کالسي در ت اسخ- (99 دی اه پ amahdavi.shakib@gmail.com( نمره9)نه نمره   -lmsاز طریق سامانه - به صورت تستي و کوت

_1211647مرکزگنابادمرکزمشهد2910 @15:30amahdavi.shakib-1399.10.1313:30مهدوی شكیب علي448405بامنبع49آشنایي با آزمون های روان شناختي01 gmail.comبله  ه صورت تستي، کوتاه پاسخ  ه پرسشهای کالسي و حضور فعال در کالس  -(1399/10/13)در زمان تعیین شده توسط دانشگاه - آزمون پایان ترم ب ) نمره 3کلیه فصل های کتاب و جزوه کالسي پاسخ ب amahdavi.shakib@gmail.com( نمره9

_1211052مرکزگنابادمرکزمشهد2911 @10:30amahdavi.shakib-1399.10.0708:30مهدوی شكیب علي448405بامنبع14حرفه ای-برنامه ریزی آموزش فني 01 gmail.comبله

_1211052مرکزگنابادمرکزمشهد2912 @10:30amahdavi.shakib-1399.10.0708:30مهدوی شكیب علي448405بامنبع14حرفه ای-برنامه ریزی آموزش فني 01 gmail.comبله

_1211028مرکزگنابادمرکزمشهد2913 @15:30amahdavi.shakib-1399.10.2113:30مهدوی شكیب علي448405بامنبع1روابط انساني درسازمانهای آموزشي01 gmail.comبله

_1217053مرکزگنابادمرکزمشهد2914 @13:00amahdavi.shakib-1399.10.2111:00مهدوی شكیب علي448405بامنبع22روش های تغییرواصالح رفتار01 gmail.comبله  21 )آزمون پایان ترم در تاریخ و زمان تعیین شده توسط دانشگاه   ...

_1211068مرکزگنابادمرکزمشهد2915 @10:30amahdavi.shakib-1399.10.0708:30مهدوی شكیب علي448405بامنبع15زبان آموزی01 gmail.comبله

_1211004مرکزگنابادمرکزمشهد2916 @10:30amahdavi.shakib-1399.10.0308:30مهدوی شكیب علي448405بامنبع45کاربردآزمونهای رواني01 gmail.com( نمره8)کلیه فصل های کتاب و جزوه کالسي - (1399/10/03)در زمان تعیین شده توسط دانشگاه - آزمون پایان ترم به صورت تستي و تشریحيبله

_1211004مرکزگنابادمرکزمشهد2917 @10:30amahdavi.shakib-1399.10.0308:30مهدوی شكیب علي448405بامنبع45کاربردآزمونهای رواني01 gmail.com( نمره8)کلیه فصل های کتاب و جزوه کالسي - (1399/10/03)در زمان تعیین شده توسط دانشگاه - آزمون پایان ترم به صورت تستي و تشریحيبله

_1211043مرکزگنابادمرکزمشهد2918 @13:00amahdavi.shakib-1399.10.2011:00مهدوی شكیب علي448405بامنبع15مدیریت آموزشي01 gmail.comل برگزار خواهد شدبله نها از طریق برگزرای آزمون به شرح ذی ان ترم این درس ت ای اریخ  (مباحث مطرح شده در کالس آنالین)جزه کالسي+ فصل اول کتاب 10آزمون میان ترم از - 1. میان ترم و پ ... از طریق 18 آذرماه ساعت 19در ت

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2919 @nedahamidyحمیدی ندا449021بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 21 gmail.com9153820616تلگرام تلگرام99/9/27انجام ارزشیابي و امتحان روز پنجشنبه خیر

_1217235مرکزگنابادمرکزمشهد2920 @15:30nedahamidy-1399.10.1013:30حمیدی ندا449021بامنبع1276روانشناسي افراد با نیازهای خاص 08 gmail.comربوط در شبكه مجازی ملحق شدهخیر طفا به گروه درس م 9153820616...چون تا االن چندین بار از ابتدای ترم کار کالسي و امتحان برگزار شده و در ادامه مي شود توجه نمایید نمره نهایي شما مجموعه کارهای ..دانشجویان گرامي در این درس میان ترم و پایان ترم باهم در نظر گرفته شده است،ل

_1217237مرکزگنابادمرکزمشهد2921 @10:30nedahamidy-1399.10.1808:30حمیدی ندا449021بامنبع276روانشناسي سالمندی06 gmail.com9153820616تلگرام تلگرام99/9/27انجام ارزشیابي و امتحان روز پنجشنبه خیر

_1211693مرکزگنابادمرکزمشهد2922 بله15:30-1399.10.1613:30مكبریان مهدی450976بامنبع234آموزش هنر01

_1211693مرکزگنابادمرکزمشهد2923 بله15:30-1399.10.1613:30مكبریان مهدی450976بامنبع234آموزش هنر01

_1211053مرکزگنابادمرکزمشهد2924 بله15:30-1399.10.1613:30مكبریان مهدی450976بامنبع4درآمدی برنقش هنردرمدارس01

_1217409مرکزگنابادمرکزمشهد2925 aعلیمرادیان عباس454840بدون منبع91اخالق حرفه ای در مشاوره01 .amoradian52@ gmail.com9100164501تلگرامکار عمليخیر

_1217054مرکزگنابادمرکزمشهد2926 15:30a-1399.10.0213:30علیمرادیان عباس454840بامنبع17اصول وفنون راهنمایي ومشاوره تحصیلي01 .amoradian52@ gmail.com9100164501تلگرامکار عمليخیر

_1217054مرکزگنابادمرکزمشهد2927 15:30a-1399.10.0213:30علیمرادیان عباس454840بامنبع17اصول وفنون راهنمایي ومشاوره تحصیلي01 .amoradian52@ gmail.com9100164501تلگرامکار عمليخیر

_1217445مرکزگنابادمرکزمشهد2928 aعلیمرادیان عباس454840بدون منبع43پروژه تحقیقاتي در مشاوره01 .amoradian52@ gmail.com9100164501تلگرامکار عمليخیر

_1217413مرکزگنابادمرکزمشهد2929 aعلیمرادیان عباس454840بدون منبع27تمرین عملي مشاوره شغلي01 .amoradian52@ gmail.com9100164501تلگرامکار عمليخیر

_1217379مرکزگنابادمرکزمشهد2930 13:00a-1399.10.0711:00علیمرادیان عباس454840بامنبع68روشها و فنون راهنمایي و مشاوره01 .amoradian52@ gmail.com9100164501تلگرامکار عمليخیر

_1217385مرکزگنابادمرکزمشهد2931 15:30a-1399.10.1413:30علیمرادیان عباس454840بامنبع94سنجش و ارزیابي در مشاوره01 .amoradian52@ gmail.com9100164501تلگرامکار عمليخیر

_1217260مرکزگنابادمرکزمشهد2932 13:00a-1399.10.1611:00علیمرادیان عباس454840بامنبع336مشاوره شغلي و حرفه ا ی06 .amoradian52@ gmail.com9100164501

_1217260مرکزگنابادمرکزمشهد2933 13:00a-1399.10.1611:00علیمرادیان عباس454840بامنبع345مشاوره شغلي و حرفه ا ی01 .amoradian52@ gmail.comبله

_1211599مرکزگنابادمرکزمشهد2934 @10:30hnehar2010-1399.10.1008:30نهارداني حمید458772بامنبع27برنامه ریزی درسي در آموزش عالي01 yahoo .comبله

_1215242مرکزگنابادمرکزمشهد2935 @15:30mohammadz1962-1399.10.1313:30زینل فامیله محمدحسین458997بامنبع14تنیس روی میز03 yahoo .com9155042327

_1224207مرکزگنابادمرکزمشهد2936 _13:00mansoori-1399.10.2211:00منصوری فهیمه464771بامنبع5آمار مقدماتي در علم اطالعات و دانش شناسي01 fahimeh@ yahoo .com9151250482واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224207مرکزگنابادمرکزمشهد2937 _13:00mansoori-1399.10.2211:00منصوری فهیمه464771بامنبع5آمار مقدماتي در علم اطالعات و دانش شناسي01 fahimeh@ yahoo .com9151250482واتس آپارائه کار عمليخیر

_1217223مرکزگنابادمرکزمشهد2938 13:00m.ros-1399.10.1411:00رستمي حاجي آباد معصومه473596بامنبع307احساس و ادراك05 tami34@ yahoo .com9919517041تلگرامارائه مقاله و طرح سوالخیر

_1217004مرکزگنابادمرکزمشهد2939 13:00ze-1399.10.0211:00هاشم زاده زینب474434بامنبع6(جهانگردی )روانشناسي عمومي 01 .hashemzade@ gmail.comباسالم خدمت دانشجویان گرامي ارزیابي میان ترم به صورت ارائه کار تحقیقاتي خواهد بود ارزیابي پایان ترم به صورت امتحان تستي خواهد بودبله

_1217419مرکزگنابادمرکزمشهد2940 10:30ze-1399.10.0808:30هاشم زاده زینب474434بامنبع9مشاوره با بیماران خاص01 .hashemzade@ gmail.comارزیابي میان ترم به صورت ارائه کارتحقیقاتي وارزیابي میان ترم به صورت امتحان تستي خواهد بودبله

_1217418مرکزگنابادمرکزمشهد2941 zeهاشم زاده زینب474434بدون منبع30مشاوره در بحران01 .hashemzade@ gmail.comدی ماه۱۵ارزیابي پایان ترم به صورت تستي مبتني بر کتاب هنر مشاوره تلفیقي ترجمه اعتمادی وهاشمي تاریخ امتحان یكشنبهبله 

_1215242مرکزگنابادمرکزمشهد2942 15:30maryam.z-1399.10.1313:30زینل فامیله مریم475766بامنبع113تنیس روی میز01 f67@ yahoo .com9153000613

_1215005مرکزگنابادمرکزمشهد2943 15:30maryam.z-1399.10.1313:30زینل فامیله مریم475766بامنبع1عملي-1تنیس روی میز01 f67@ yahoo .com9153000613

_1215265مرکزگنابادمرکزمشهد2944 13:00maryam.z-1399.10.0211:00زینل فامیله مریم475766بامنبع22تنیس روی میز03 f67@ yahoo .com9153000613

_1215265مرکزگنابادمرکزمشهد2945 13:00maryam.z-1399.10.0211:00زینل فامیله مریم475766بامنبع26تنیس روی میز02 f67@ yahoo .com9153000613

_1215265مرکزگنابادمرکزمشهد2946 13:00maryam.z-1399.10.0211:00زینل فامیله مریم475766بامنبع225تنیس روی میز01 f67@ yahoo .com9153000613

_1215250مرکزگنابادمرکزمشهد2947 @10:30mohammadnia62-1399.10.0308:30محمدنیا علي476653بامنبع14بدمینتون 03 yahoo .com9132501402

_1215264مرکزگنابادمرکزمشهد2948 @13:00mohammadnia62-1399.10.2111:00محمدنیا علي476653بامنبع26بدمینتون 03 yahoo .com9132501402

_1215268مرکزگنابادمرکزمشهد2949 @15:30mohammadnia62-1399.10.1013:30محمدنیا علي476653بامنبع21فوتبال 03 yahoo .com9132501402

_1215482مرکزگنابادمرکزمشهد2950 @13:00mohammadnia62-1399.10.1011:00محمدنیا علي476653بامنبع13فوتسال /فوتبال03 yahoo .com9132501402

_1215235مرکزگنابادمرکزمشهد2951 @10:30mohammadnia62-1399.10.0708:30محمدنیا علي476653بامنبع16هندبال 03 yahoo .com9132501402

_1211024مرکزگنابادمرکزمشهد2952 @10:30zohoory2002-1399.10.1708:30ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع1اصول مدیریت آموزشي01 yahoo .comایمیلهفته اخر دی ماه ایمیل شود.  صفحه به طور دقیق30خالصه کل کتاب در خیر :zohoory2002@yahoo.com

_1211420مرکزگنابادمرکزمشهد2953 @13:00zohoory2002-1399.10.0111:00ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع24اصول مدیریت آموزشي01 yahoo .comهفته اخر دی ماه ایمیل شود .  صفحه به طور دقیق30خالصه کل کتاب در خیر  zohoory2002@ yahoo .c om

_1211413مرکزگنابادمرکزمشهد2954 @15:30zohoory2002-1399.10.2113:30ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع4تئوریهای سازماني مدیریت01 yahoo .comایمیلکار عمليخیر :zohoory2002@yahoo.com

_1211416مرکزگنابادمرکزمشهد2955 @15:30zohoory2002-1399.10.1713:30ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع14رفتار و روابط انساني در سازمانهای آموزشي01 yahoo .comهفته اخر دی ماه ایمیل شود .  صفحه به طور دقیق30خالصه کل کتاب در خیر  zohoory2002@ yahoo .c om

_1211422مرکزگنابادمرکزمشهد2956 @10:30zohoory2002-1399.10.1408:30ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع30روشهای تحقیق در مدیریت آموزشي01 yahoo .comهفته اخر دی ماه ایمیل شود .  صفحه به طور دقیق30خالصه کل کتاب در خیر  zohoory2002@ yahoo .c om

_1211422مرکزگنابادمرکزمشهد2957 @10:30zohoory2002-1399.10.1408:30ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع30روشهای تحقیق در مدیریت آموزشي01 yahoo .comهفته اخر دی ماه ایمیل شود .  صفحه به طور دقیق30خالصه کل کتاب در خیر  zohoory2002@ yahoo .c om

_1211465مرکزگنابادمرکزمشهد2958 @zohoory2002ظهور پرونده وجیهه478365بدون منبع1(آموزش محور) (تحقیق وتتبع نظری)سمینار01 yahoo .comکار عمليخیرzohoory2002@ yahoo .c om

_1211049مرکزگنابادمرکزمشهد2959 @zohoory2002ظهور پرونده وجیهه478365بدون منبع15کارآموزی 01 yahoo .comایمیلکار عمليخیر :zohoory2002@yahoo.com

_1211086مرکزگنابادمرکزمشهد2960 @zohoory2002ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع21کارورزی 01 yahoo .comایمیلکار عمليخیر :zohoory2002@yahoo.com

_1211617مرکزگنابادمرکزمشهد2961 @10:30zohoory2002-1399.10.1708:30ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع369مباني و اصول مدیریت آموزشي01 yahoo .comهفته اخر دی ماه ایمیل شود .  صفحه به طور دقیق30خالصه کل کتاب در خیر  zohoory2002@ yahoo .c om

_1211021مرکزگنابادمرکزمشهد2962 @13:00zohoory2002-1399.10.2011:00ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع2مدیریت عمومي01 yahoo .comایمیلهفته اخر دی ماه ایمیل شود.  صفحه به طور دقیق30خالصه کل کتاب در خیر :zohoory2002@yahoo.com

_1211609مرکزگنابادمرکزمشهد2963 @13:00zohoory2002-1399.10.2011:00ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع276مدیریت عمومي01 yahoo .comهفته اخر دی ماه ایمیل شود .  صفحه به طور دقیق30خالصه کل کتاب در خیر  zohoory2002@ yahoo .c om

_1211421مرکزگنابادمرکزمشهد2964 @15:30zohoory2002-1399.10.0813:30ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع26مدیریت نیروی انساني01 yahoo .comهفته اخر دی ماه ایمیل شود .  صفحه به طور دقیق30خالصه کل کتاب در خیر  zohoory2002@ yahoo .c om

_1211626مرکزگنابادمرکزمشهد2965 @15:30zohoory2002-1399.10.1713:30ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع138مقدمات روش های تحقیق کمي و کیفي01 yahoo .comایمیلکار عمليخیر :zohoory2002@yahoo.com

_1211626مرکزگنابادمرکزمشهد2966 @15:30zohoory2002-1399.10.1713:30ظهور پرونده وجیهه478365بامنبع138مقدمات روش های تحقیق کمي و کیفي01 yahoo .comایمیلکار عمليخیر :zohoory2002@yahoo.com

_1215431مرکزگنابادمرکزمشهد2967 10:30zamanie-1399.10.1108:30زماني الیاس481959بامنبع25تربیت بدني04 lyas e@ gmail.com9192733107

_1215267مرکزگنابادمرکزمشهد2968 15:30s-1399.10.0613:30کاربر جعفرآبادی سعید483120بامنبع2فعالیت رسانه ای در ورزش01 ae idkarbar@ yahoo .com9151088347

_1215255مرکزگنابادمرکزمشهد2969 15:30s-1399.10.1813:30کاربر جعفرآبادی سعید483120بامنبع5 برادران1کشتي 01 ae idkarbar@ yahoo .com9151088347

_1215269مرکزگنابادمرکزمشهد2970 15:30s-1399.10.1313:30کاربر جعفرآبادی سعید483120بامنبع2- برادران2کشتي 01 ae idkarbar@ yahoo .com9151088347

_1211758مرکزگنابادمرکزمشهد2971 @10:30aarab24-1399.10.0808:30عرب عباس485428بامنبع15سیاست گذاری آموزشي01 yahoo .comتكلیفخیرlms

_1211418مرکزگنابادمرکزمشهد2972 @13:00aarab24-1399.10.0711:00عرب عباس485428بامنبع20کاربرد آمار استنباطي در مدیریت آموزشي01 yahoo .comتكلیفخیرlms

_1211760مرکزگنابادمرکزمشهد2973 @10:30aarab24-1399.10.1008:30عرب عباس485428بامنبع15نظارت و توسعه حرفه ای01 yahoo .comآذر27سوال تستي تا تاریخ 20خیر  lms

_1215431مرکزگنابادمرکزمشهد2974 @10:30rahimi1823-1399.10.1108:30رحیمي چیتگر مریم489541بامنبع25تربیت بدني03 yahoo .com9351818526

_1211078مرکزگنابادمرکزمشهد2975 _13:00majid-1399.10.0611:00علیجان نوده پشنگي مجید491153بامنبع21(اصلي)اخالق اسالمي 01 a lijan@ yahoo .comدر سامانه ... ارزشیابي از این درس بر اساس پژوهش های کالسي و امتحان پایاني کتبي شامل تستي، تشریحي، کوتاه جواب و بلهlms  خواهد بود.

_1211753مرکزگنابادمرکزمشهد2976 _10:30majid-1399.10.0608:30علیجان نوده پشنگي مجید491153بامنبع5آمار چندمتغیری در پژوهش های تربیتي01 a lijan@ yahoo .comدر سامانه ... ارزشیابي از این درس بر اساس پژوهش های کالسي و امتحان پایاني کتبي شامل تستي، تشریحي، کوتاه جواب و بلهlms  خواهد بود.

_1211663مرکزگنابادمرکزمشهد2977 _10:30majid-1399.10.1608:30علیجان نوده پشنگي مجید491153بامنبع43رفتار سازماني و روابط انساني در سازمان های آموزشي01 a lijan@ yahoo .comدر سامانه ... رزشیابي از این درس بر اساس پژوهش های کالسي و امتحان پایاني کتبي شامل تستي، تشریحي، کوتاه جواب و بلهlms  خواهد بود.

_1211733مرکزگنابادمرکزمشهد2978 _15:30majid-1399.10.2113:30علیجان نوده پشنگي مجید491153بامنبع21روش های آماری در طرح های آزمایشي01 a lijan@ yahoo .comدر سامانه ... ارزشیابي از این درس بر اساس پژوهش های کالسي و امتحان پایاني کتبي شامل تستي، تشریحي، کوتاه جواب و بلهlms  خواهد بود.

_1211633مرکزگنابادمرکزمشهد2979 _13:00majid-1399.10.1411:00علیجان نوده پشنگي مجید491153بامنبع141طراحي آموزشي07 a lijan@ yahoo .comدر سامانه ... ارزشیابي از این درس بر اساس پژوهش های کالسي و امتحان پایاني کتبي شامل تستي، تشریحي، کوتاه جواب و بلهlms  خواهد بود.

_1211735مرکزگنابادمرکزمشهد2980 _10:30majid-1399.10.1008:30علیجان نوده پشنگي مجید491153بامنبع24نمونه گیری در پژوهش های تربیتي01 a lijan@ yahoo .comدر سامانه ... ارزشیابي از این درس بر اساس پژوهش های کالسي و امتحان پایاني کتبي شامل تستي، تشریحي، کوتاه جواب و بلهlms  خواهد بود.

_1211728مرکزگنابادمرکزمشهد2981 _13:00majid-1399.10.1111:00علیجان نوده پشنگي مجید491153بامنبع9نیازسنجي آموزشي و پژوهشي01 a lijan@ yahoo .comدر سامانه ... ارزشیابي از این درس بر اساس پژوهش های کالسي و امتحان پایاني کتبي شامل تستي، تشریحي، کوتاه جواب و بلهlms  خواهد بود.

_1217240مرکزگنابادمرکزمشهد2982 13:00azadeh-1399.10.0411:00محوالتي آزاده491345بامنبع2344آسیب شناسي رواني 07 .mahve la ty@ gmail.comبله

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد2983 hagحقیقي منش حمید492890بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 27 hig himanesh_ ps y@ yahoo .com9017027200

_1211417مرکزگنابادمرکزمشهد2984 15:30rzra-1399.10.1813:30رافتي رضا492893بامنبع5اصول برنامه ریزی آموزشي01 fa ti@ yahoo .com9151337336واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211054مرکزگنابادمرکزمشهد2985 rzraرافتي رضا492893بدون منبع4پروژه کارعملي01 fa ti@ yahoo .com9151337336واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211362مرکزگنابادمرکزمشهد2986 10:30rzra-1399.10.1608:30رافتي رضا492893بامنبع3روابط انساني و بهبود آن در سازمانها01 fa ti@ yahoo .com9151337336واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211036مرکزگنابادمرکزمشهد2987 15:30rzra-1399.10.0313:30رافتي رضا492893بامنبع7روشهای ارزشیابي آموزشي01 fa ti@ yahoo .com9151337336واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211055مرکزگنابادمرکزمشهد2988 rzraرافتي رضا492893بامنبع23کارورزی 01 fa ti@ yahoo .com9151337336واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211662مرکزگنابادمرکزمشهد2989 10:30rzra-1399.10.2108:30رافتي رضا492893بامنبع35مباني مدیریت اسالمي01 fa ti@ yahoo .com9151337336واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1211447مرکزگنابادمرکزمشهد2990 10:30rzra-1399.10.1108:30رافتي رضا492893بامنبع1مقدمات برنامه ریزی آموزشي01 fa ti@ yahoo .com9151337336واتساپتحقیق و کار عمليخیر

_1215283مرکزگنابادمرکزمشهد2991 _13:00manijheh-1399.10.1411:00عربي سیده منیژه493706بامنبع4اصول ارزیابي مهارتهای حرکتي01 arabi@ yahoo .com9307674085

_1215236مرکزگنابادمرکزمشهد2992 _15:30manijheh-1399.10.0613:30عربي سیده منیژه493706بامنبع121بسكتبال 01 arabi@ yahoo .com9307674085

_1215273مرکزگنابادمرکزمشهد2993 _13:00manijheh-1399.10.0611:00عربي سیده منیژه493706بامنبع22بسكتبال 01 arabi@ yahoo .com9307674085

_1215035مرکزگنابادمرکزمشهد2994 _13:00manijheh-1399.10.0611:00عربي سیده منیژه493706بامنبع1عملي-2بسكتبال 01 arabi@ yahoo .com9307674085

_1211360مرکزگنابادمرکزمشهد2995 10:30a-1399.10.1408:30عجم نجمه494662بامنبع3آسیب شناسي اجتماعي01 jam1359@ yahoo .comشیوه ارزشیابي درس آسیب شناسي اجتماعي به صورت تستي و در سامانه ال ام اس در تاریخ اعالم شده در سایت گلستان خواهد بودبله.

_1217250مرکزگنابادمرکزمشهد2996 10:30a-1399.10.1408:30عجم نجمه494662بامنبع134آسیب شناسي اجتماعي10 jam1359@ yahoo .comشیوه ارزشیابي درس آسیب شناسي اجتماعي به صورت تستي و در سامانه ال ام اس در تاریخ اعالم شده در سایت گلستان خواهد بودبله.

_1211607مرکزگنابادمرکزمشهد2997 15:30a-1399.10.0613:30عجم نجمه494662بامنبع131جامعه شناسي آموزش و پرورش13 jam1359@ yahoo .comشیوه ارزشیابي درس جامعه شناسي آموزش و پرورش به صورت تستي و در سامانه ال ام اس در تاریخ اعالم شده در سایت گلستان خواهد بودبله.

_1211607مرکزگنابادمرکزمشهد2998 15:30a-1399.10.0613:30عجم نجمه494662بامنبع621جامعه شناسي آموزش و پرورش04 jam1359@ yahoo .comشیوه ارزشیابي درس جامعه شناسي آموزش و پرورش به صورت تستي و در سامانه ال ام اس در تاریخ اعالم شده در سایت گلستان خواهد بودبله.

_1211619مرکزگنابادمرکزمشهد2999 15:30a-1399.10.2013:30عجم نجمه494662بامنبع134روان شناسي اجتماعي02 jam1359@ yahoo .comشیوه ارزشیابي درس روانشناسي اجتماعي به صورت تستي و در سامانه ال ام اس در تاریخ اعالم شده در سایت گلستان خواهد بودبله.

_1222039مرکزگنابادمرکزگناباد3000 aعجم نجمه494662بدون منبع1کارتحقیقي20 jam1359@ yahoo .com9158362453

_1217210مرکزگنابادمرکزمشهد3001 13:00a-1399.10.1811:00عجم نجمه494662بامنبع552مباني جامعه شناسي07 jam1359@ yahoo .comشیوه ارزشیابي درس مباني جامعه شناسي به صورت تستي و در سامانه ال ام اس در تاریخ اعالم شده در سایت گلستان خواهد بودبله.

_1211005مرکزگنابادمرکزمشهد3002 15:30ha-1399.10.1313:30علي محمدی حسن494663بامنبع34اصول وفنون راهنمایي ومشاوره خانواده01 limohammadi56@ yahoo .comآزمون پایان ترم درس اصول و فنون راهنمایي و مشاوره خانواده به صورت تستي در سامانه ال ام اس و در تاریخ تعیین شده در سیستم گلستان خواهد بودبله.

_1211005مرکزگنابادمرکزمشهد3003 15:30ha-1399.10.1313:30علي محمدی حسن494663بامنبع34اصول وفنون راهنمایي ومشاوره خانواده01 limohammadi56@ yahoo .comآزمون پایان ترم درس اصول و فنون راهنمایي و مشاوره خانواده به صورت تستي در سامانه ال ام اس و در تاریخ تعیین شده در سیستم گلستان خواهد بودبله.

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد3004 haعلي محمدی حسن494663بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 29 limohammadi56@ yahoo .com9159342022تلگرام.با توجه به عملي بودن این درس نمره پایان ترم بر اساس کار عملي دانشجویان ارزشیابي خواهد گردیدخیر

_1211608مرکزگنابادمرکزمشهد3005 15:30ha-1399.10.2213:30علي محمدی حسن494663بامنبع572روان شناسي عمومي04 limohammadi56@ yahoo .comپایان ترم درس روانشناسي عمومي رشته علوم تربیتي به صورت تستي در سامانه ال ام اس و در تاریخ تعیین شده در سیستم گلستان خواهد بود آزمونبله.

_1211365مرکزگنابادمرکزمشهد3006 15:30ha-1399.10.0113:30علي محمدی حسن494663بامنبع11روانشناسي تربیتي01 limohammadi56@ yahoo .com9159342022تلگرام.با توجه به تعداد دانشجویان این درس برای آزمون پایان ترم کار عملي ارائه خواهد گردیدخیر

_1211646مرکزگنابادمرکزمشهد3007 13:00ha-1399.10.2111:00علي محمدی حسن494663بامنبع76روش های اصالح رفتار01 limohammadi56@ yahoo .comپایان ترم درس روشهای اصالح رفتار رشته علوم تربیتي به صورت تستي در سامانه ال ام اس و در تاریخ تعیین شده در سیستم گلستان خواهد بود آزمونبله.

_1217040مرکزگنابادمرکزمشهد3008 haعلي محمدی حسن494663بدون منبع7(عملي )سمیناردرمسائل روانشناسي عمومي 01 limohammadi56@ yahoo .com9159342022تلگرام.با توجه به عملي بودن درس، نمره این درس بر اساس ارائه کار عملي توسط دانشجو ارزشیابي خواهد گردیدخیر

_1217208مرکزگنابادمرکزمشهد3009 15:30ha-1399.10.2213:30علي محمدی حسن494663بامنبع1734مباحث اساسي در روانشناسي05 limohammadi56@ yahoo .comبه صورت تستي در سامانه ال ام اس و در تاریخ تعیین شده در سیستم گلستان خواهد بود1پایان ترم درس مباحث اساسي در روانشناسي  آزمونبله .

_1211269مرکزگنابادمرکزمشهد3010 10:30yooso-1399.10.0408:30یوسفي محمدرضا505139بامنبع1اصول وفلسفه آموزش وپرورش01 fi@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم کارعملي وآزمون مجازی درسایتبلهlms

_1217378مرکزگنابادمرکزمشهد3011 10:30yooso-1399.10.1708:30یوسفي محمدرضا505139بامنبع135آموزش و پرورش ابتدایي و متوسطه اول و دوم01 fi@ yahoo .com9388484163تلگرام شیوه ارزشیابي پایان ترم کارعمليخیر

_1211690مرکزگنابادمرکزمشهد3012 10:30yooso-1399.10.2108:30یوسفي محمدرضا505139بامنبع124برنامه ریزی درسي دوره های تحصیلي پیش دبستاني و دبستان01 fi@ yahoo .com9388484163تلگرام شیوه ارزشیابي پایان ترم کارعمليخیر

_1211006مرکزگنابادمرکزمشهد3013 13:00yooso-1399.10.1311:00یوسفي محمدرضا505139بامنبع27فلسفه آموزش وپرورش01 fi@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم کارعملي وآزمون مجازی درسایتبلهlms

_1211610مرکزگنابادمرکزمشهد3014 10:30yooso-1399.10.1708:30یوسفي محمدرضا505139بامنبع614مباني و اصول برنامه ریزی آموزشي05 fi@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم کارعملي وآزمون مجازی درسایتبلهlms

_1211606مرکزگنابادمرکزمشهد3015 15:30yooso-1399.10.0813:30یوسفي محمدرضا505139بامنبع621مباني و اصول تعلیم و تربیت05 fi@ yahoo .comشیوه ارزشیابي پایان ترم کارعملي وآزمون مجازی درسایتبلهlms

_1215229مرکزگنابادمرکزمشهد3016 10:30g-1399.10.0308:30سلطاني فرهاد508316بامنبع1استعداد یابي در ورزش01 h .s o ltani2012@ gmail.com9358379116تلگرام و واتس آپارائه پروژهخیر

_1215470مرکزگنابادمرکزمشهد3017 15:30g-1399.10.2013:30سلطاني فرهاد508316بامنبع101ایمني وبهداشت فردی01 h .s o ltani2012@ gmail.com9358379116تلگرام و واتس آپارائه پروژهخیر

_1215008مرکزگنابادمرکزمشهد3018 10:30g-1399.10.2108:30سلطاني فرهاد508316بامنبع3حرکت شناسي ورزشي01 h .s o ltani2012@ gmail.com9358379116تلگرام و واتس آپارائه پروژهخیر

_1215480مرکزگنابادمرکزمشهد3019 10:30g-1399.10.0308:30سلطاني فرهاد508316بامنبع76مباني استعداد یابي ورزشي01 h .s o ltani2012@ gmail.com9358379116تلگرام و واتس آپارائه پروژهخیر

_1215233مرکزگنابادمرکزمشهد3020 13:00g-1399.10.1111:00سلطاني فرهاد508316بامنبع12والیبال 03 h .s o ltani2012@ gmail.com9358379116تلگرام و واتس آپارائه کار عمليخیر

_1215257مرکزگنابادمرکزمشهد3021 10:30g-1399.10.0908:30سلطاني فرهاد508316بامنبع25والیبال 03 h .s o ltani2012@ gmail.com9358379116تلگرام و واتس آپارائه کار عمليخیر

_1211101مرکزگنابادمرکزمشهد3022 10:30s-1399.10.1808:30صفرزاده سمیه509488بامنبع15اصول وفنون راهنمایي ومشاوره سالمندان01 omayeh .s a farzade@ yahoo .comبله

_1217386مرکزگنابادمرکزمشهد3023 13:00s-1399.10.2211:00صفرزاده سمیه509488بامنبع57نظریه ها و فنون راهنمایي و مشاوره شغلي01 omayeh .s a farzade@ yahoo .comبله

_1322095مرکزگنابادمرکزگناباد3024 hanieصفری هانیه509494بدون منبع1آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلي43 .s a fari2010@ gmai.com9153754399

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1115209مرکزگنابادمرکزگناباد3025 hanieصفری هانیه509494بامنبع1آزمایشگاه شبكه های کامپیوتری43 .s a fari2010@ gmai.com9153754399

_1511011مرکزگنابادمرکزگناباد3026 hanieصفری هانیه509494بدون منبع1کارآموزی40 .s a fari2010@ gmai.com9153754399

_1322090مرکزگنابادمرکزگناباد3027 hanieصفری هانیه509494بدون منبع1کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 .s a fari2010@ gmai.com9153754399

_1211757مرکزگنابادمرکزمشهد3028 10:30s-1399.10.0208:30سلیماني الهام سادات510216بامنبع16رهبری آموزشي01 o le imanie lham92@ yahoo .comایمیلتكلبفخیرsole imanie lham92@yahoo .com

_1211534مرکزگنابادمرکزمشهد3029 10:30s-1399.10.1408:30سلیماني الهام سادات510216بامنبع8روش های تحقیق در برنامه درسي01 o le imanie lham92@ yahoo .comایمیلتكلبفخیرsole imanie lham92@yahoo .com

_1211412مرکزگنابادمرکزمشهد3030 13:00s-1399.10.0211:00سلیماني الهام سادات510216بامنبع4نظارت وراهنمایي آموزشي01 o le imanie lham92@ yahoo .comایمیلتكلبفخیرsole imanie lham92@yahoo .com

_1217400مرکزگنابادمرکزمشهد3031 faمیرتوکلي فریناز511773بدون منبع61آشنایي با مباني فلسفه ذهن و روان01 rideh .tavako li.60@ gmail.comبله

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد3032 faمیرتوکلي فریناز511773بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 24 rideh .tavako li.60@ gmail.comارسال کار عملي در گروه تلگراميبله

_1217384مرکزگنابادمرکزمشهد3033 faمیرتوکلي فریناز511773بدون منبع9تمرین عملي روش تحقیق در مشاوره01 rideh .tavako li.60@ gmail.comبله

_1217005مرکزگنابادمرکزمشهد3034 15:30fa-1399.10.2213:30میرتوکلي فریناز511773بامنبع11روانشناسي عمومي 01 rideh .tavako li.60@ gmail.comحضور در امتحان اجباری13:30 ساعت 99/10/22در تاریخ بله 

_1217212مرکزگنابادمرکزمشهد3035 10:30fa-1399.10.0608:30میرتوکلي فریناز511773بامنبع2366مباحث اساسي در روانشناسي 01 rideh .tavako li.60@ gmail.comحضور در امتحان اجباری  صبح9 در ساعت 99/10/06تاریخ آزمون بله

_1217208مرکزگنابادمرکزمشهد3036 15:30fa-1399.10.2213:30میرتوکلي فریناز511773بامنبع1291مباحث اساسي در روانشناسي01 rideh .tavako li.60@ gmail.comحضور در امتحان اجباری 14 ساعت 99/10/22تاریخ امتحان بله

_1217001مرکزگنابادمرکزمشهد3037 15:30fa-1399.10.1613:30میرتوکلي فریناز511773بامنبع69مفاهیم اساسي-مباني روانشناسي 01 rideh .tavako li.60@ gmail.comحضور در امتحان اجباری 13:30 ساعت 99/10/16در تاریخ بله

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد3038 @ebi.hokmabadyحكم آبادی محمدابراهیم511776بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 30 gmail.com9359499657واتساپتستي در واتساپخیر

_1217226مرکزگنابادمرکزمشهد3039 @10:30ebi.hokmabady-1399.10.1808:30حكم آبادی محمدابراهیم511776بامنبع2264روانشناسي تحولي 05 gmail.com9359499657واتساپتستي در واتساپخیر

_1217216مرکزگنابادمرکزمشهد3040 @15:30ebi.hokmabady-1399.10.1813:30حكم آبادی محمدابراهیم511776بامنبع1157روانشناسي تحولي03 gmail.com9359499657واتساپتستي در واتساپخیر

_1211656مرکزگنابادمرکزمشهد3041 @15:30ebi.hokmabady-1399.10.1513:30حكم آبادی محمدابراهیم511776بامنبع144روانشناسي سالمت05 gmail.com9359499657واتساپتستي در واتساپخیر

_1217258مرکزگنابادمرکزمشهد3042 @15:30ebi.hokmabady-1399.10.1513:30حكم آبادی محمدابراهیم511776بامنبع317روانشناسي سالمت01 gmail.com9359499657واتساپتستي در واتساپخیر

_1217229مرکزگنابادمرکزمشهد3043 @10:30ebi.hokmabady-1399.10.1508:30حكم آبادی محمدابراهیم511776بامنبع253روانشناسي فیزیولوژیك05 gmail.com9359499657

_1217229مرکزگنابادمرکزمشهد3044 @10:30ebi.hokmabady-1399.10.1508:30حكم آبادی محمدابراهیم511776بامنبع276روانشناسي فیزیولوژیك01 gmail.com9359499657واتساپتستي در واتساپخیر

_1217421مرکزگنابادمرکزمشهد3045 @ebi.hokmabadyحكم آبادی محمدابراهیم511776بدون منبع42کاربرد مشاوره در تبلیغات01 gmail.com9359499657واتساپتستي در واتساپخیر

_1217389مرکزگنابادمرکزمشهد3046 @13:00ebi.hokmabady-1399.10.1111:00حكم آبادی محمدابراهیم511776بامنبع120مشاوره بهداشت رواني01 gmail.com9359499657واتساپتستي در واتساپخیر

_1215282مرکزگنابادمرکزمشهد3047 @15:30smasma67-1399.10.1513:30احمدی سیدمهدی517838بامنبع5آنتروپومتری حرکتي01 gmail.comبله

_1215431مرکزگنابادمرکزمشهد3048 @10:30smasma67-1399.10.1108:30احمدی سیدمهدی517838بامنبع2تربیت بدني08 gmail.com9152905517واتس آپکار عمليخیر

_1215431مرکزگنابادمرکزمشهد3049 @10:30smasma67-1399.10.1108:30احمدی سیدمهدی517838بامنبع25تربیت بدني06 gmail.com9152905517واتس آپکار عمليخیر

_1215462مرکزگنابادمرکزمشهد3050 @13:00smasma67-1399.10.1011:00احمدی سیدمهدی517838بامنبع71مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشي01 gmail.comبله

_1215426مرکزگنابادمرکزمشهد3051 @10:30smasma67-1399.10.1508:30احمدی سیدمهدی517838بامنبع3مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشي ،همگاني،قهرماني،حرفه ای01 gmail.comواتس آپارائه کار عمليخیر

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد3052 _maldarمالدار حمیدرضا519462بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 19 hamid@ yahoo .com9155159433تلگرام.ارزشیابي این درس به صورت ارائه کار عملي خواهد بودخیر

_1217213مرکزگنابادمرکزمشهد3053 _13:00maldar-1399.10.2111:00مالدار حمیدرضا519462بامنبع599تاریخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن01 hamid@ yahoo .com9155159433تلگرام.ارزشیابي این درس به صورت ارائه کار عملي خواهد بودخیر

_1217041مرکزگنابادمرکزمشهد3054 _13:00maldar-1399.10.1311:00مالدار حمیدرضا519462بامنبع16(روانشناسي )روانشناسي بازی 01 hamid@ yahoo .com9155159433تلگرامارزشیابي پایان ترم این درس به صورت ارائه کارعملي خواهد بودخیر

_1211087مرکزگنابادمرکزمشهد3055 @15:30badnava1394-1399.10.0813:30بادنوا صدیقه519898بامنبع1اصول ومباني آموزش وپرورش01 gmail.com9156268709تلگرامتلگرام- ارائه تكلیفخیر

_1211611مرکزگنابادمرکزمشهد3056 @15:30badnava1394-1399.10.0113:30بادنوا صدیقه519898بامنبع265روان شناسي تربیتي04 gmail.comتستيبلهlms

_1211611مرکزگنابادمرکزمشهد3057 @15:30badnava1394-1399.10.0113:30بادنوا صدیقه519898بامنبع438روان شناسي تربیتي07 gmail.com9156268709

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد3058 @15:30badnava1394-1399.10.1713:30بادنوا صدیقه519898بامنبع196(کمي و کیفي)روش تحقیق 12 gmail.comتستي بلهlms -9156268709تلگرامکار عملي

_1217254مرکزگنابادمرکزمشهد3059 @15:30badnava1394-1399.10.1713:30بادنوا صدیقه519898بامنبع196(کمي و کیفي)روش تحقیق 12 gmail.comتستي بلهlms -9156268709تلگرامکار عملي

_1211051مرکزگنابادمرکزمشهد3060 @10:30badnava1394-1399.10.0408:30بادنوا صدیقه519898بامنبع35روش تحقیق درعلوم تربیتي01 gmail.com9156268709تلگرامتلگرام- ارائه تكلیفخیر

_1211051مرکزگنابادمرکزمشهد3061 @10:30badnava1394-1399.10.0408:30بادنوا صدیقه519898بامنبع35روش تحقیق درعلوم تربیتي01 gmail.com9156268709تلگرامتلگرام- ارائه تكلیفخیر

_1211627مرکزگنابادمرکزمشهد3062 @13:00badnava1394-1399.10.0611:00بادنوا صدیقه519898بامنبع276سنجش و اندازه گیری06 gmail.comتستيبلهlms

_1211627مرکزگنابادمرکزمشهد3063 @13:00badnava1394-1399.10.0611:00بادنوا صدیقه519898بامنبع345سنجش و اندازه گیری01 gmail.com9156268709

_1217444مرکزگنابادمرکزمشهد3064 @badnava1394بادنوا صدیقه519898بدون منبع22 در مشاوره2کارورزی01 gmail.com9156268709تلگرامتلگرام- ارائه تكلیفخیر

_1211626مرکزگنابادمرکزمشهد3065 @15:30badnava1394-1399.10.1713:30بادنوا صدیقه519898بامنبع153مقدمات روش های تحقیق کمي و کیفي05 gmail.comتستيبلهlms

_1211626مرکزگنابادمرکزمشهد3066 @15:30badnava1394-1399.10.1713:30بادنوا صدیقه519898بامنبع153مقدمات روش های تحقیق کمي و کیفي05 gmail.comتستيبلهlms

_1211354مرکزگنابادمرکزمشهد3067 @13:00zoozani63-1399.10.1311:00زوزني حسن آبادی محمد520760بامنبع20کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشي01 yahoo .com  ملي حقیق)امتحان ع ان جهت عضویت در گروه درسي به شماره ...  سوال بصورت تستي و برگزاری امتحان 5طرح سوال از هر فصل )امتحان نظری (ارایه کنفرانس و ت ند09153314819دانشجوی یام ارسال نمای لگرام پ 9153314819تلگرام از طریق ت

_1211354مرکزگنابادمرکزمشهد3068 @13:00zoozani63-1399.10.1311:00زوزني حسن آبادی محمد520760بامنبع20کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشي01 yahoo .com  ملي حقیق)امتحان ع ان جهت عضویت در گروه درسي به شماره ...  سوال بصورت تستي و برگزاری امتحان 5طرح سوال از هر فصل )امتحان نظری (ارایه کنفرانس و ت ند09153314819دانشجوی یام ارسال نمای لگرام پ 9153314819تلگرام از طریق ت

_1211037مرکزگنابادمرکزمشهد3069 @10:30zoozani63-1399.10.2108:30زوزني حسن آبادی محمد520760بامنبع9مدیریت اسالمي01 yahoo .com9153314819تلگراممي باشد  بصورت تستي  شیوه ارزشیابي پایان ترم

_1211080مرکزگنابادمرکزمشهد3070 @13:00zoozani63-1399.10.1111:00زوزني حسن آبادی محمد520760بامنبع19مفاهیم وروش تدریس ریاضیات درپیش دبستان ودبستان01 yahoo .com9153314819تلگرام(بصورت تستي)و برای امتحان نظری  (ارایه کنفرانس و تحقیق)برای امتحان عملي خیر

_1211080مرکزگنابادمرکزمشهد3071 @13:00zoozani63-1399.10.1111:00زوزني حسن آبادی محمد520760بامنبع19مفاهیم وروش تدریس ریاضیات درپیش دبستان ودبستان01 yahoo .com9153314819تلگرام(بصورت تستي)و برای امتحان نظری  (ارایه کنفرانس و تحقیق)برای امتحان عملي خیر

_1211096مرکزگنابادمرکزمشهد3072 @13:00zoozani63-1399.10.0711:00زوزني حسن آبادی محمد520760بامنبع2مهارتهای ارتباطي کالس01 yahoo .com9153314819تلگرامامتحات تستي برای پایان ترم دانشجویان جهت عضویت در گروه درسيخیر

_1224198مرکزگنابادمرکزمشهد3073 13:00i.maleks-1399.10.0411:00ملك الساداتي سید ایمان521449بامنبع3پایگاه داده01 ada t@ gmail.com9155070053واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224198مرکزگنابادمرکزمشهد3074 13:00i.maleks-1399.10.0411:00ملك الساداتي سید ایمان521449بامنبع3پایگاه داده01 ada t@ gmail.com9155070053واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224213مرکزگنابادمرکزمشهد3075 i.maleksملك الساداتي سید ایمان521449بدون منبع21زبان برنامه نویسي 01 ada t@ gmail.com9155070053واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224213مرکزگنابادمرکزمشهد3076 i.maleksملك الساداتي سید ایمان521449بدون منبع21زبان برنامه نویسي 01 ada t@ gmail.com9155070053واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224209مرکزگنابادمرکزمشهد3077 15:30i.maleks-1399.10.0813:30ملك الساداتي سید ایمان521449بامنبع110زبان برنامه نویسي01 ada t@ gmail.com9155070053واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224209مرکزگنابادمرکزمشهد3078 15:30i.maleks-1399.10.0813:30ملك الساداتي سید ایمان521449بامنبع110زبان برنامه نویسي01 ada t@ gmail.com9155070053واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224188مرکزگنابادمرکزمشهد3079 i.maleksملك الساداتي سید ایمان521449بدون منبع7ساختمان داده01 ada t@ gmail.com9155070053واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224217مرکزگنابادمرکزمشهد3080 15:30i.maleks-1399.10.0913:30ملك الساداتي سید ایمان521449بامنبع2مقدمات پردازش زبان طبیعي01 ada t@ gmail.com9155070053واتس آپارائه کار عمليخیر

_1224217مرکزگنابادمرکزمشهد3081 15:30i.maleks-1399.10.0913:30ملك الساداتي سید ایمان521449بامنبع2مقدمات پردازش زبان طبیعي01 ada t@ gmail.com9155070053واتس آپارائه کار عمليخیر

_1215236مرکزگنابادمرکزمشهد3082 _15:30majid-1399.10.0613:30جلیلي قاضي زاده مجید522585بامنبع16بسكتبال 03 ja lili2000@ yahoo .com9151154251

_1215035مرکزگنابادمرکزمشهد3083 _13:00majid-1399.10.0611:00جلیلي قاضي زاده مجید522585بامنبع1عملي-2بسكتبال 03 ja lili2000@ yahoo .com9151154251

_1217394مرکزگنابادمرکزمشهد3084 @10:30mzahriban-1399.10.2108:30ظهری بان حصاری محمد523393بامنبع63حقوق خانواده در اسالم و ایران و کاربرد آن در مشاوره01 gmail.comپایاني این درس به صورت تستي و در سامانه خواهد بود  شیوه ارزشیابيبله

_1217402مرکزگنابادمرکزمشهد3085 @mzahribanظهری بان حصاری محمد523393بدون منبع284راهنمایي و مشاوره تحصیلي01 gmail.comشیوه ارزشیابي پایاني نیمسال اول این درس به صورت تستي ودرسامانه خواهد بودبله

_1217402مرکزگنابادمرکزمشهد3086 @mzahribanظهری بان حصاری محمد523393بدون منبع284راهنمایي و مشاوره تحصیلي01 gmail.comشیوه ارزشیابي پایاني نیمسال اول این درس به صورت تستي ودرسامانه خواهد بودبله

_1217028مرکزگنابادمرکزمشهد3087 @13:00mzahriban-1399.10.1011:00ظهری بان حصاری محمد523393بامنبع1روانشناسي کودکان استثنایي01 gmail.comایمیلشیوه ارزشیابي این درس به صورت خالصه نویسي فصل ها وطرح سوالخیرmzahriban@ gmail.com

_1217028مرکزگنابادمرکزمشهد3088 @13:00mzahriban-1399.10.1011:00ظهری بان حصاری محمد523393بامنبع1روانشناسي کودکان استثنایي01 gmail.comایمیلشیوه ارزشیابي این درس به صورت خالصه نویسي فصل ها وطرح سوالخیرmzahriban@ gmail.com

_1217247مرکزگنابادمرکزمشهد3089 @10:30mzahriban-1399.10.0308:30ظهری بان حصاری محمد523393بامنبع276مباني مشاوره و راهنمایي01 gmail.com9156291040

_1217247مرکزگنابادمرکزمشهد3090 @10:30mzahriban-1399.10.0308:30ظهری بان حصاری محمد523393بامنبع592مباني مشاوره و راهنمایي05 gmail.comشیوه ارزشیابي پایاني این درس به صورت تستي ودر سامانه خواهد بودبله

_1217405مرکزگنابادمرکزمشهد3091 @10:30mzahriban-1399.10.2108:30ظهری بان حصاری محمد523393بامنبع89مباني نظری راهنمایي و مشاوره گروهي01 gmail.comشیوه ارزشیابي پایاني این درس به صورت تستي ودرسامانه خواهد بودبله

_1217055مرکزگنابادمرکزمشهد3092 @10:30mzahriban-1399.10.0308:30ظهری بان حصاری محمد523393بامنبع12مباني واصول راهنمایي ومشاوره01 gmail.comایمیلشیوه ارزشیابي این درس به صورت خالصه نویسي فصل ها وطراحي سوال خواهد بودخیرmzahriban@ gmail.com

_1217209مرکزگنابادمرکزمشهد3093 10:30ls-1399.10.2108:30اکبری دشت بیاض سیدرضا524064بامنبع643انسان از دیدگاه اسالم05 radb04@ gmail.comبله  خواهدبود به احتمال قوی میان ترم در این سامانه به منظور آشنایي دانشجویان محترم گرفته خواهد شد و در نمره میان ترم فعالیت کالسي... و  صحیح یا غلط- بلي و خیر - تشریحي :  درصد تستي و الباقي 90امتحان در سامانه ال ام اس دانشگاه و زمان دار مانند ترم قبل وسواالت 

_1215431مرکزگنابادمرکزگناباد3094 10:30marz-1399.10.1108:30حیدری مرضیه524073بامنبع2تربیت بدني02 iyeh .heydari2011@ yahoo .com9375764953به صورت ازمون چند گزینه ای در سامانه برگزار مي گرد  که در تاریخ امتحان   نمره10: پایان ترم

_1217388مرکزگنابادمرکزمشهد3095 13:00psy-1399.10.2011:00رفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع65آسیب شناسي خانواده01 .rft95@ gmail.comو در تاریخ امتحان در سامانه به صورت چهار گزینه ای انجام مي گیرد   نمره10: پایان ترم بله 

_1217410مرکزگنابادمرکزمشهد3096 15:30psy-1399.10.1513:30رفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع51آشنایي با اختالالت یادگیری و روش های درمان آن01 .rft95@ gmail.comنمره پایان ترم که در تاریخ امتحان در سامانه برگزار مي گردد 10بله

_1217253مرکزگنابادمرکزمشهد3097 psyرفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع219توانبخشي افراد با نیازهای خاص06 .rft95@ gmail.comا خیر ملي نهایت ت حقیقي  . اذر مي باشد25ارزشیابي این درس به صورت ارائه کار ع ات زیر7حداقل   ارئه یك مقاله: کار ت ي،   اسیب مغزی، ساخنار مغز،سكته مغزی،)   صفحه در مورد هر یك از موضوع ای اجرای مرکز ،کارکرده 9153217041.روان عصب شناختي،حافظه،توجه و ت

_1217398مرکزگنابادمرکزمشهد3098 10:30psy-1399.10.1408:30رفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع37راهنمایي و مشاوره کودك و نوجوان01 .rft95@ gmail.comبه صورت ازمون چند گزینه ای در سامانه برگزار مي گرد  که در تاریخ امتحان   نمره10: پایان ترمبله

_1217398مرکزگنابادمرکزمشهد3099 10:30psy-1399.10.1408:30رفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع37راهنمایي و مشاوره کودك و نوجوان01 .rft95@ gmail.comبه صورت ازمون چند گزینه ای در سامانه برگزار مي گرد  که در تاریخ امتحان   نمره10: پایان ترمبله

_1217251مرکزگنابادمرکزمشهد3100 13:00psy-1399.10.0211:00رفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع331روانشناسي خانواده05 .rft95@ gmail.comنمره که در تاریخ امتحان در سامانه برگزار مي گردد10  :پایان ترمبله .

_1217397مرکزگنابادمرکزمشهد3101 13:00psy-1399.10.1511:00رفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع48کاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاوره01 .rft95@ gmail.comنمره در تاریخ امتحان در سامانه به صورت ازمون چند گزینه ای برگزار مي شود10: پایان ترم بله  

_1217397مرکزگنابادمرکزمشهد3102 13:00psy-1399.10.1511:00رفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع48کاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاوره01 .rft95@ gmail.comنمره در تاریخ امتحان در سامانه به صورت ازمون چند گزینه ای برگزار مي شود10: پایان ترم بله  

_1217411مرکزگنابادمرکزمشهد3103 13:00psy-1399.10.1611:00رفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع63مشاوره بزهكاران و بزه دیدگان01 .rft95@ gmail.comد عملي.  نمره امتحان جند گزینه ای در سامانه در تاریخ امتحان 10و   نمره تهیه پاور از یكي از فصول و ارا ئه به صورت فایل صوتي 10 خیر د است و ارسال برای ادمین گروه تلگرام خانم موسوی یا در همین سام: ارزشیابي واح 9919517041تلگرامانجام کار تحقیقي که موضوعات ان در گروه تلگرام نیز موج

_1217411مرکزگنابادمرکزمشهد3104 13:00psy-1399.10.1611:00رفتار علي آبادی محمدرضا525337بامنبع63مشاوره بزهكاران و بزه دیدگان01 .rft95@ gmail.comد عملي.  نمره امتحان جند گزینه ای در سامانه در تاریخ امتحان 10و   نمره تهیه پاور از یكي از فصول و ارا ئه به صورت فایل صوتي 10 خیر د است و ارسال برای ادمین گروه تلگرام خانم موسوی یا در همین سام: ارزشیابي واح 9919517041تلگرامانجام کار تحقیقي که موضوعات ان در گروه تلگرام نیز موج

_1215431مرکزگنابادمرکزمشهد3105 به صورت ازمون چند گزینه ای در سامانه برگزار مي گرد  که در تاریخ امتحان   نمره10: پایان ترم10:30-1399.10.1108:30متقي حامد525519بامنبع25تربیت بدني02

_1211622مرکزگنابادمرکزمشهد3106 @13:00mtorabi1369-1399.10.0911:00ترابي دلوئي محدثه526664بامنبع207منطق04 gmail.comان ترم ، در مورخه بله ای لگرام برگزار خواهد شد 12- 11 در ساعت 99/ 10/ 9ارزشیابي پ مچنین در ت مین سامانه و ه ا 12 درساعت 99 / 9/ 22ازمون میان ترم هم در مورخه .به صورت تستي در ه مین صورت برگزار خواهد شد13 ت 9369910376تلگرام به ه

_1211622مرکزگنابادمرکزمشهد3107 @13:00mtorabi1369-1399.10.0911:00ترابي دلوئي محدثه526664بامنبع207منطق01 gmail.comان ترم ، در مورخه بله ای لگرام برگزار خواهد شد 12- 11 در ساعت 99/ 10/ 9ارزشیابي پ مچنین در ت مین سامانه و ه ا 12 درساعت 99 / 9/ 22ازمون میان ترم هم در مورخه .به صورت تستي در ه مین صورت برگزار خواهد شد13 ت تلگرام به ه

_1211622مرکزگنابادمرکزمشهد3108 @13:00mtorabi1369-1399.10.0911:00ترابي دلوئي محدثه526664بامنبع207منطق07 gmail.comان ترم ، در مورخه بله ای لگرام برگزار خواهد شد 12- 11 در ساعت 99/ 10/ 9ارزشیابي پ مچنین در ت مین سامانه و ه ا 12 درساعت 99 / 9/ 22ازمون میان ترم هم در مورخه .به صورت تستي در ه مین صورت برگزار خواهد شد13 ت تلگرام به ه

_1211622مرکزگنابادمرکزمشهد3109 @13:00mtorabi1369-1399.10.0911:00ترابي دلوئي محدثه526664بامنبع276منطق10 gmail.comان ترم ، در مورخه بله ای لگرام برگزار خواهد شد 12- 11 در ساعت 99/ 10/ 9ارزشیابي پ مچنین در ت مین سامانه و ه ا 12 درساعت 99 / 9/ 22ازمون میان ترم هم در مورخه .به صورت تستي در ه مین صورت برگزار خواهد شد13 ت 9369910376تلگرام به ه

_1215468مرکزگنابادمرکزمشهد3110 15:30a-1399.10.0913:30قنبر پور علیرضا528381بامنبع32مقدمات بیومكانیك ورزشي01 lirezasport.bio91@ yahoo .comبله

_1215458مرکزگنابادمرکزمشهد3111 13:00a-1399.10.1511:00قنبر پور علیرضا528381بامنبع47مقدمات مكانیك حرکت انسان01 lirezasport.bio91@ yahoo .comبله

_1215241مرکزگنابادمرکزمشهد3112 10:30s-1399.10.0408:30توکلي ثاني محمدصالح528516بامنبع24شنا 03 a leh1tav@ yahoo .com9357812825

_1215271مرکزگنابادمرکزمشهد3113 10:30s-1399.10.2008:30توکلي ثاني محمدصالح528516بامنبع1شنا تخصصي03 a leh1tav@ yahoo .com9357812825

_1215227مرکزگنابادمرکزمشهد3114 10:30s-1399.10.0108:30توکلي ثاني محمدصالح528516بامنبع15شنا03 a leh1tav@ yahoo .com9357812825

_1215263مرکزگنابادمرکزمشهد3115 10:30s-1399.10.2008:30توکلي ثاني محمدصالح528516بامنبع2نجات غریق03 a leh1tav@ yahoo .com9357812825

_1215469مرکزگنابادمرکزمشهد3116 10:30s-1399.10.2008:30توکلي ثاني محمدصالح528516بامنبع4ورزش های آبي03 a leh1tav@ yahoo .com9357812825

_1215056مرکزگنابادمرکزمشهد3117 10:30koohes-1399.10.1308:30کوهستاني زهرا528884بامنبع2تغذیه ورزشي01 tanizahra@ yahoo .com9366478119

_1215241مرکزگنابادمرکزمشهد3118 10:30koohes-1399.10.0408:30کوهستاني زهرا528884بامنبع211شنا 01 tanizahra@ yahoo .com9366478119

_1215271مرکزگنابادمرکزمشهد3119 10:30koohes-1399.10.2008:30کوهستاني زهرا528884بامنبع3شنا تخصصي01 tanizahra@ yahoo .com9366478119

_1215227مرکزگنابادمرکزمشهد3120 10:30koohes-1399.10.0108:30کوهستاني زهرا528884بامنبع115شنا01 tanizahra@ yahoo .com9366478119

_1215280مرکزگنابادمرکزمشهد3121 10:30koohes-1399.10.1408:30کوهستاني زهرا528884بامنبع5فیزیولوژی ورزش کودکان01 tanizahra@ yahoo .com9366478119

_1215015مرکزگنابادمرکزمشهد3122 15:30koohes-1399.10.2213:30کوهستاني زهرا528884بامنبع12فیزیولوژی ورزشي 01 tanizahra@ yahoo .com9366478119

_1215263مرکزگنابادمرکزمشهد3123 10:30koohes-1399.10.2008:30کوهستاني زهرا528884بامنبع4نجات غریق01 tanizahra@ yahoo .com9366478119

_1211631مرکزگنابادمرکزمشهد3124 @13:00mahdizadeh89-1399.10.0611:00مهدی زاده مرتضي528965بامنبع71تربیت اخالقي01 gmail.comضمنا امتحان در سامانه . تاریخ امتحان طبق برنامه امتحاني اعالم شد در سایت دانشگاه در ساعت مشخص شده برگزار خواهد شدبلهlms خواهد بود .

_1211696مرکزگنابادمرکزمشهد3125 @mahdizadeh89مهدی زاده مرتضي528965بامنبع56کارورزی01 gmail.comآذر لطفاً فایل ۲۷لغایت ۲۴از تاریخ: قابل توجه دانشجویان عزیز خیر pdfوشته دکتر حسیني ه نشاني    خالصه کتاب کارورزی ن ه ایمیل بنده ب  mahdizadehmorteza1398@gmail.comایمیل ارسال فرمایید  mahdizadehmorteza1398@gmail.com: رو ب

_1211696مرکزگنابادمرکزمشهد3126 @mahdizadeh89مهدی زاده مرتضي528965بامنبع56کارورزی01 gmail.comآذر لطفاً فایل ۲۷لغایت ۲۴از تاریخ: قابل توجه دانشجویان عزیز خیر pdfوشته دکتر حسیني ه نشاني    خالصه کتاب کارورزی ن ه ایمیل بنده ب  mahdizadehmorteza1398@gmail.comایمیل ارسال فرمایید  mahdizadehmorteza1398@gmail.com: رو ب

_1211609مرکزگنابادمرکزمشهد3127 @13:00mahdizadeh89-1399.10.2011:00مهدی زاده مرتضي528965بامنبع621مدیریت عمومي05 gmail.comاریخ امتحان طبق برنامه امتحاني اعالم شد در سایت دانشگاه در ساعت مشخص شده برگزار خواهد شدبله ا 95از )سواالت از نمونه سواالت سالهای قبل انتخاب خواهد شد . به صورت تستي مي باشد  سواالت .  خواهد بود lmsضمنا امتحان در سامانه . ت ... ت

_1217252مرکزگنابادمرکزمشهد3128 13:00danesh-1399.10.0811:00نجف زاده سروش530489بامنبع183انگیزش و هیجان09 .sn1399@ gmail.comنمره امتحان تستي پایان ترم 12بلهhttps ://t.me /najafzadeangezesh

_1217252مرکزگنابادمرکزمشهد3129 13:00danesh-1399.10.0811:00نجف زاده سروش530489بامنبع276انگیزش و هیجان05 .sn1399@ gmail.comنمره امتحان تستي پایان ترم 12بلهhttps ://t.me /najafzadeangezesh

_1215429مرکزگنابادمرکزمشهد3130 ارزیابي میان ترم به صورت ارائه کارتحقیقاتي وارزیابي میان ترم به صورت امتحان تستي خواهد بودرضایي علي530836بامنبع8تربیت بدني ویژه05

_1215429مرکزگنابادمرکزمشهد3131 ارائه و کیفیت کارعملي خواهد بود: ارزشیابي پایان ترم درس مذکور رضایي علي530836بامنبع25تربیت بدني ویژه02

_1215430مرکزگنابادمرکزمشهد3132 رضایي علي530836بامنبع13ورزش ویژه02

_1215469مرکزگنابادمرکزمشهد3133 10:30-1399.10.2008:30عرب عمارلو اعظم530838بامنبع23ورزش های آبي01

_1215272مرکزگنابادمرکزمشهد3134 13:00-1399.10.0111:00عرب عمارلو اعظم530838بامنبع18ورزشهای رزمي01

_1217069مرکزگنابادمرکزمشهد3135 hamidsسیدی سید حمید531073بدون منبع8(پژوهشهای عملي وانفرادی )پروژه 01 eyedi49@ gmail.comایمیل آذر به پي وی استاد25ارائه پروژه تا خیرhamidse ye di49@ gmail.com

_1217257مرکزگنابادمرکزمشهد3136 hamidsسیدی سید حمید531073بدون منبع14انفرادی-پژوهشهای عملي 31 eyedi49@ gmail.comایمیل آذر به پي وی25ارسال پروژه تا خیرhamidse ye di49@ gmail.com

_1217220مرکزگنابادمرکزمشهد3137 15:30hamids-1399.10.0313:30سیدی سید حمید531073بامنبع147سازماني-روانشناسي صنعتي 09 eyedi49@ gmail.com9153254735

_1217220مرکزگنابادمرکزمشهد3138 15:30hamids-1399.10.0313:30سیدی سید حمید531073بامنبع275سازماني-روانشناسي صنعتي 05 eyedi49@ gmail.comایمیل. تست در تاریخ تعیین شده از سوی دانشگاه در مدت زمان کافي جهت لحاظ مشكالت احتمالي اینترنت30 نمره به امتحان پایاني در قالب ارائه 15تخصیص خیرhamidse ye di49@ gmail.com

_1211689مرکزگنابادمرکزمشهد3139 15:30hamids-1399.10.0713:30سیدی سید حمید531073بامنبع39روش تدریس علوم تجربي و اجتماعي01 eyedi49@ gmail.comخیر  hamidseایمیل. تست در تاریخ تعیین شده از سوی دانشگاه در مدت زمان کافي جهت لحاظ مشكالت احتمالي اینترنت30 نمره به امتحان پایاني در قالب ارائه 15تخصیص  ye di49@ gmail.com

_1211689مرکزگنابادمرکزمشهد3140 15:30hamids-1399.10.0713:30سیدی سید حمید531073بامنبع39روش تدریس علوم تجربي و اجتماعي01 eyedi49@ gmail.comخیر  hamidseایمیل. تست در تاریخ تعیین شده از سوی دانشگاه در مدت زمان کافي جهت لحاظ مشكالت احتمالي اینترنت30 نمره به امتحان پایاني در قالب ارائه 15تخصیص  ye di49@ gmail.com

_1217406مرکزگنابادمرکزمشهد3141 15:30hamids-1399.10.0313:30سیدی سید حمید531073بامنبع69مشاوره در سازمانها01 eyedi49@ gmail.comخیر  hamidseایمیل تست در تاریخ تعیین شده از سوی دانشگاه در مدت زمان کافي جهت لحاظ مشكالت احتمالي اینترنت30 نمره به امتحان پایاني در قالب ارائه 15تخصیص  ye di49@ gmail.com

_1217387مرکزگنابادمرکزمشهد3142 hamidsسیدی سید حمید531073بدون منبع24مشاوره در مسائل و مشكالت تحصیلي01 eyedi49@ gmail.comخیر  hamidseایمیل تست در تاریخ تعیین شده از سوی دانشگاه در مدت زمان کافي جهت لحاظ مشكالت احتمالي اینترنت30 نمره به امتحان پایاني در قالب ارائه 15تخصیص  ye di49@ gmail.com

_1217387مرکزگنابادمرکزمشهد3143 hamidsسیدی سید حمید531073بدون منبع24مشاوره در مسائل و مشكالت تحصیلي01 eyedi49@ gmail.comخیر  hamidseایمیل تست در تاریخ تعیین شده از سوی دانشگاه در مدت زمان کافي جهت لحاظ مشكالت احتمالي اینترنت30 نمره به امتحان پایاني در قالب ارائه 15تخصیص  ye di49@ gmail.com

_1211556مرکزگنابادمرکزمشهد3144 9217320019تلگرام و واتس اپپاسخ به سواالت تشریحيخیراساتید گروه آموزشي991211بدون منبع18تغییر و اجرای برنامه درسي01

_1217224مرکزگنابادمرکزمشهد3145 15:30-1399.10.0213:30اساتید گروه آموزشي991217بامنبع69روانسنجي02
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1217261مرکزگنابادمرکزمشهد3146 13:00-1399.10.2111:00اساتید گروه آموزشي991217بامنبع64شیوه های اصالح و تغییر رفتار03

_1322113مرکزمشهدمرکزمشهد3147 15:30akhavans-1399.10.0713:30اخوان صفار مصطفي382069بامنبع144مباحث ویژه 01 a ffa r@ gmail.comبله

_1313052مرکزمشهدمرکزمشهد3148 hosحسیني سعیده384391بدون منبع19آزمایشگاه مكانیك خاك01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1313040مرکزمشهدمرکزمشهد3149 13:00hos-1399.10.0711:00حسیني سعیده384391بامنبع30زمین شناسي مهندسي01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1813010مرکزمشهدمرکزمشهد3150 13:00hos-1399.10.2011:00حسیني سعیده384391بامنبع2کاربرد نقشه برداری در شهرسازی01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1813010مرکزمشهدمرکزمشهد3151 13:00hos-1399.10.2011:00حسیني سعیده384391بامنبع2کاربرد نقشه برداری در شهرسازی01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1313044مرکزمشهدمرکزمشهد3152 15:30hos-1399.10.1713:30حسیني سعیده384391بامنبع17مصالح ساختماني و آزمایشگاه01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1312005مرکزمشهدمرکزمشهد3153 15:30hos-1399.10.1713:30حسیني سعیده384391بامنبع5مصالح ساختماني وآزمایشگاه01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1814035مرکزمشهدمرکزمشهد3154 13:00hos-1399.10.2011:00حسیني سعیده384391بامنبع13نقشه برداری01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1814035مرکزمشهدمرکزمشهد3155 13:00hos-1399.10.2011:00حسیني سعیده384391بامنبع13نقشه برداری01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1313041مرکزمشهدمرکزمشهد3156 13:00hos-1399.10.1011:00حسیني سعیده384391بامنبع9 و عملیات1نقشه برداری 01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1313041مرکزمشهدمرکزمشهد3157 13:00hos-1399.10.1011:00حسیني سعیده384391بامنبع10 و عملیات1نقشه برداری 01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1312026مرکزمشهدمرکزمشهد3158 13:00hos-1399.10.1011:00حسیني سعیده384391بامنبع1نقشه برداری وعملیات01 s e ini_ s80@ yahoo .comبله

_1814051مرکزمشهدمرکزمشهد3159 _tehraniمسلم زاده مرجان384396بدون منبع414طرح معماری 01 mrjan50@ yahoo .com9155038731کار تحقیقي و پژوهشي

_1814051مرکزمشهدمرکزمشهد3160 _tehraniمسلم زاده مرجان384396بدون منبع414طرح معماری 01 mrjan50@ yahoo .com9155038731کار تحقیقي و پژوهشي

_1814057مرکزمشهدمرکزمشهد3161 _tehraniمسلم زاده مرجان384396بدون منبع4طرح نهایي05 mrjan50@ yahoo .com9155038731کار تحقیقي و پژوهشي

_1322101مرکزمشهدمرکزمشهد3162 @15:30moghani.r-1399.10.2113:30مغاني رضا385601بامنبع19برنامه نویسي دستگاه های سیار01 pnurazavi.ac .irبله

_1322094مرکزمشهدمرکزمشهد3163 @moghani.rمغاني رضا385601بدون منبع5پروژه پایاني01 pnurazavi.ac .ir9151106170تحویل پایان نامه

_1322088مرکزمشهدمرکزمشهد3164 @moghani.rمغاني رضا385601بدون منبع25کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 pnurazavi.ac .ir 9151106170تحویل پروژه

_1322059مرکزمشهدمرکزمشهد3165 @15:30moghani.r-1399.10.0913:30مغاني رضا385601بامنبع230مباحث ویژه 01 pnurazavi.ac .irبله

_1511018مرکزمشهدمرکزمشهد3166 @13:00moghani.r-1399.10.0611:00مغاني رضا385601بامنبع28مباني کامپیوتر و برنامه سازی01 pnurazavi.ac .irبله

_1322087مرکزمشهدمرکزمشهد3167 @10:30moghani.r-1399.10.0708:30مغاني رضا385601بامنبع73مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 pnurazavi.ac .irبله

_1223230مرکزمشهدمرکزمشهد3168 @10:30ljahanbin-1399.10.2008:30جهانبین لیلي385659بامنبع1138اصول فقه 01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1223230مرکزمشهدمرکزمشهد3169 @10:30ljahanbin-1399.10.2008:30جهانبین لیلي385659بامنبع1207اصول فقه 02 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220294مرکزمشهدمرکزمشهد3170 @13:00ljahanbin-1399.10.0311:00جهانبین لیلي385659بامنبع18آیات االحكام01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220231مرکزمشهدمرکزمشهد3171 @13:00ljahanbin-1399.10.2111:00جهانبین لیلي385659بامنبع22آیات االحكام01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220051مرکزمشهدمرکزمشهد3172 @13:00ljahanbin-1399.10.2211:00جهانبین لیلي385659بامنبع213آیات االحكام 01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220229مرکزمشهدمرکزمشهد3173 @13:00ljahanbin-1399.10.0811:00جهانبین لیلي385659بامنبع29تاریخ فقه وفقها01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220085مرکزمشهدمرکزمشهد3174 @13:00ljahanbin-1399.10.1111:00جهانبین لیلي385659بامنبع47حقوق جزای عمومي اسالم01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220054مرکزمشهدمرکزمشهد3175 @10:30ljahanbin-1399.10.0108:30جهانبین لیلي385659بامنبع14فقه تطبیقي01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220233مرکزمشهدمرکزمشهد3176 @10:30ljahanbin-1399.10.0108:30جهانبین لیلي385659بامنبع131فقه تطبیقي 01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220240مرکزمشهدمرکزمشهد3177 @13:00ljahanbin-1399.10.0111:00جهانبین لیلي385659بامنبع249فقه تطبیقي 01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220284مرکزمشهدمرکزمشهد3178 @10:30ljahanbin-1399.10.1508:30جهانبین لیلي385659بامنبع41فلسفه فقه01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220293مرکزمشهدمرکزمشهد3179 @13:00ljahanbin-1399.10.0611:00جهانبین لیلي385659بامنبع112قواعدفقه 01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220295مرکزمشهدمرکزمشهد3180 @13:00ljahanbin-1399.10.1311:00جهانبین لیلي385659بامنبع223قواعدفقه 01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1220227مرکزمشهدمرکزمشهد3181 @13:00ljahanbin-1399.10.1811:00جهانبین لیلي385659بامنبع247قواعدفقه 01 gmail.com9153812901کار تحقیقي

_1223009مرکزمشهدمرکزمشهد3182 9151810355قرار شد با آقای ایزدپناه هماهنگ نمایند. هنوز هیچ کالسي تشكیل نداده بود  و هیچ اطالعي نداشت 13:00-1399.10.0811:00شادمان علي385779بامنبع2حقوق اساسي جمهوری اسالمي ایران01

_1223003مرکزمشهدمرکزمشهد3183 9151810355قرار شد با آقای ایزدپناه هماهنگ نمایند. هنوز هیچ کالسي تشكیل نداده بود  و هیچ اطالعي نداشت 13:00-1399.10.0811:00شادمان علي385779بامنبع7(تهیه اساسنامه وآیین نامه )حقوق تعاون 01

_1223003مرکزمشهدمرکزمشهد3184 9151810355قرار شد با آقای ایزدپناه هماهنگ نمایند. هنوز هیچ کالسي تشكیل نداده بود  و هیچ اطالعي نداشت 13:00-1399.10.0811:00شادمان علي385779بامنبع7(تهیه اساسنامه وآیین نامه )حقوق تعاون 01

_1220958مرکزمشهدمرکزمشهد3185 9151810355قرار شد با آقای ایزدپناه هماهنگ نمایند. هنوز هیچ کالسي تشكیل نداده بود  و هیچ اطالعي نداشت 13:00-1399.10.0211:00شادمان علي385779بامنبع47کلیات علم حقوق01

_1223160مرکزمشهدمرکزمشهد3186 15:30mohsenla-1399.10.1413:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع19اجرای احكام واسناد01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223159مرکزمشهدمرکزمشهد3187 15:30mohsenla-1399.10.0713:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع17آیین نگارش آراء قضایي01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223252مرکزمشهدمرکزمشهد3188 10:30mohsenla-1399.10.0908:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع174پیشگیری از جرم01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223252مرکزمشهدمرکزمشهد3189 10:30mohsenla-1399.10.0908:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع207پیشگیری از جرم02 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223251مرکزمشهدمرکزمشهد3190 15:30mohsenla-1399.10.0813:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع207جرایم علیه مصالح عمومي کشور (2)حقوق جزای اختصاصي01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223251مرکزمشهدمرکزمشهد3191 15:30mohsenla-1399.10.0813:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع207جرایم علیه مصالح عمومي کشور (2)حقوق جزای اختصاصي02 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223260مرکزمشهدمرکزمشهد3192 10:30mohsenla-1399.10.0808:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع69جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (4)حقوق جزای اختصاصي01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223260مرکزمشهدمرکزمشهد3193 10:30mohsenla-1399.10.0808:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع161جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (4)حقوق جزای اختصاصي02 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223260مرکزمشهدمرکزمشهد3194 10:30mohsenla-1399.10.0808:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع207جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (4)حقوق جزای اختصاصي03 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223248مرکزمشهدمرکزمشهد3195 10:30mohsenla-1399.10.0708:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع138حقوق رسانه01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223253مرکزمشهدمرکزمشهد3196 15:30mohsenla-1399.10.1613:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع138حقوق مالكیت فكری01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223253مرکزمشهدمرکزمشهد3197 15:30mohsenla-1399.10.1613:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع176حقوق مالكیت فكری02 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223245مرکزمشهدمرکزمشهد3198 15:30mohsenla-1399.10.1113:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع138حقوق محیط زیست01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223245مرکزمشهدمرکزمشهد3199 15:30mohsenla-1399.10.1113:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع207حقوق محیط زیست02 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223266مرکزمشهدمرکزمشهد3200 13:00mohsenla-1399.10.2111:00لعل علیزاده محسن386198بامنبع138کلیات حقوق شهروندی02 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223266مرکزمشهدمرکزمشهد3201 13:00mohsenla-1399.10.2111:00لعل علیزاده محسن386198بامنبع138کلیات حقوق شهروندی01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223266مرکزمشهدمرکزمشهد3202 13:00mohsenla-1399.10.2111:00لعل علیزاده محسن386198بامنبع207کلیات حقوق شهروندی03 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223008مرکزمشهدمرکزمشهد3203 13:00mohsenla-1399.10.0811:00لعل علیزاده محسن386198بامنبع10مباني علم حقوق01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223131مرکزمشهدمرکزمشهد3204 13:00mohsenla-1399.10.0311:00لعل علیزاده محسن386198بامنبع16به زبان خارجي1متون حقوقي 01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1223130مرکزمشهدمرکزمشهد3205 10:30mohsenla-1399.10.0808:30لعل علیزاده محسن386198بامنبع122متون فقه جزایي 01 la lizadeh@ yahoo .com9155129967کار تحقیقي و خالصه نویسي

_1220737مرکزمشهدمرکزمشهد3206 @10:30pnu8540-1399.10.1808:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع59آشنایي با ادیان بزرگ و کتب آسماني01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220833مرکزمشهدمرکزمشهد3207 @10:30pnu8540-1399.10.0408:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع16تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرني در غرب01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220762مرکزمشهدمرکزمشهد3208 @13:00pnu8540-1399.10.1411:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع111تاریخ اسالم 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220255مرکزمشهدمرکزمشهد3209 @15:30pnu8540-1399.10.0313:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع4تاریخ اسالم ازسقوطبغدادتاتاسیس دولت صفوی01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220786مرکزمشهدمرکزمشهد3210 @13:00pnu8540-1399.10.1411:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع114تاریخ اسالم در مصر و شام 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220263مرکزمشهدمرکزمشهد3211 @10:30pnu8540-1399.10.1308:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع6تاریخ اسالم درشبه قاره هند01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220777مرکزمشهدمرکزمشهد3212 @10:30pnu8540-1399.10.1508:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع17تاریخ اموزش و پرورش در اسالم 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220689مرکزمشهدمرکزمشهد3213 @15:30pnu8540-1399.10.1813:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع10تاریخ تحلیلي اسالم از ظهور عباسیان تا سقوط بغداد01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220702مرکزمشهدمرکزمشهد3214 @10:30pnu8540-1399.10.0108:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع4تاریخ تحلیلي اسالم در مغرب و اندلس01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220285مرکزمشهدمرکزمشهد3215 @13:00pnu8540-1399.10.0811:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع32تاریخ تحلیلي صدراسالم01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220782مرکزمشهدمرکزمشهد3216 @13:00pnu8540-1399.10.0111:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع11تاریخ تشكیالت اسالمي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220252مرکزمشهدمرکزمشهد3217 @13:00pnu8540-1399.10.0111:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع18تاریخ تشكیالت اسالمي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220789مرکزمشهدمرکزمشهد3218 @15:30pnu8540-1399.10.0913:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع24تاریخ تشكیالت اسالمي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220153مرکزمشهدمرکزمشهد3219 @15:30pnu8540-1399.10.1813:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع23تاریخ تصوف 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220278مرکزمشهدمرکزمشهد3220 @10:30pnu8540-1399.10.2108:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع4تاریخ صفویه01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220769مرکزمشهدمرکزمشهد3221 @13:00pnu8540-1399.10.0111:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع15تاریخ علوم در اسالم 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220788مرکزمشهدمرکزمشهد3222 @15:30pnu8540-1399.10.0713:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع34تاریخ علوم در اسالم01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220256مرکزمشهدمرکزمشهد3223 @15:30pnu8540-1399.10.0913:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع21تاریخ علوم دراسالم 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220261مرکزمشهدمرکزمشهد3224 @15:30pnu8540-1399.10.0713:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع31تاریخ علوم دراسالم 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220952مرکزمشهدمرکزمشهد3225 @10:30pnu8540-1399.10.2008:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع7(ص)تاریخ و سیره پیامبر اکرم01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220775مرکزمشهدمرکزمشهد3226 @13:00pnu8540-1399.10.1511:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع5روش تحقیق01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220688مرکزمشهدمرکزمشهد3227 @10:30pnu8540-1399.10.1008:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع114زبان انگلیسي تخصصي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220693مرکزمشهدمرکزمشهد3228 @10:30pnu8540-1399.10.1008:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع25زبان انگلیسي تخصصي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1219051مرکزمشهدمرکزمشهد3229 @10:30pnu8540-1399.10.0708:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع11زبان تخصصي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220043مرکزمشهدمرکزمشهد3230 @15:30pnu8540-1399.10.2113:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع34زبان تخصصي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220464مرکزمشهدمرکزمشهد3231 @13:00pnu8540-1399.10.0611:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع37زبان تخصصي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220462مرکزمشهدمرکزمشهد3232 @15:30pnu8540-1399.10.2113:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع311زبان تخصصي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220202مرکزمشهدمرکزمشهد3233 @10:30pnu8540-1399.10.0708:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع43زبان تخصصي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220599مرکزمشهدمرکزمشهد3234 @pnu8540متولي مشهدسرا احمدرضا386305بدون منبع2(آموزش محور  )سمینار 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220701مرکزمشهدمرکزمشهد3235 @pnu8540متولي مشهدسرا احمدرضا386305بدون منبع2(تحقیق و تتبع نظری)سمینار01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220245مرکزمشهدمرکزمشهد3236 @15:30pnu8540-1399.10.2213:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع2شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسالمي01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220704مرکزمشهدمرکزمشهد3237 @13:00pnu8540-1399.10.2011:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع2(آموزش محور)عثمانیان 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220819مرکزمشهدمرکزمشهد3238 @15:30pnu8540-1399.10.1413:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع11قرائت و ترجمه متون تخصصي 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220803مرکزمشهدمرکزمشهد3239 @15:30pnu8540-1399.10.0813:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع4کلیات فرهنگ و تمدن اسالمي01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220246مرکزمشهدمرکزمشهد3240 @13:00pnu8540-1399.10.0811:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع3کلیات فرهنگ وتمدن اسالمي01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220276مرکزمشهدمرکزمشهد3241 @13:00pnu8540-1399.10.1711:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع17متون تاریخي وجغرافیایي به زبان عربي01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220404مرکزمشهدمرکزمشهد3242 @13:00pnu8540-1399.10.0211:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع1متون کهن عربي01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220806مرکزمشهدمرکزمشهد3243 @10:30pnu8540-1399.10.1508:30متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع4مطالعات اسالمي در غرب01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220403مرکزمشهدمرکزمشهد3244 @13:00pnu8540-1399.10.0311:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع13مفهوم وتاریخ پیدایش تشیع01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220262مرکزمشهدمرکزمشهد3245 @13:00pnu8540-1399.10.2211:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع11وضع کنوني جهان اسالم 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1220792مرکزمشهدمرکزمشهد3246 @13:00pnu8540-1399.10.2211:00متولي مشهدسرا احمدرضا386305بامنبع11وضع کنوني جهان اسالم 01 gmail.comتستي- کار تحقیقي و خالصه نویسي و آزمون ال ام اس بله

_1319128مرکزمشهدمرکزمشهد3247 15:30s-1399.10.1813:30نژاد حسین سعید386408بامنبع15احتمال مهندسي01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .comبله

_1220815مرکزمشهدمرکزمشهد3248 15:30g-1399.10.1813:30بیات ترك محمود386661بامنبع27اصول و مقدمات تفسیر01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220831مرکزمشهدمرکزمشهد3249 10:30g-1399.10.0808:30بیات ترك محمود386661بامنبع24آشنایي با صحیفه سجادیه،ادعیه و زیارت ماثوره01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220836مرکزمشهدمرکزمشهد3250 10:30g-1399.10.1408:30بیات ترك محمود386661بامنبع26آیین نگارش متون علمي01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220810مرکزمشهدمرکزمشهد3251 15:30g-1399.10.1613:30بیات ترك محمود386661بامنبع116تفسیر ترتیبي قرآن 01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220834مرکزمشهدمرکزمشهد3252 15:30g-1399.10.0113:30بیات ترك محمود386661بامنبع14تفسیر ساختاری قرآن کریم01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220939مرکزمشهدمرکزمشهد3253 10:30g-1399.10.0108:30بیات ترك محمود386661بامنبع9(2)تفسیر قرآن کریم01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220827مرکزمشهدمرکزمشهد3254 10:30g-1399.10.1508:30بیات ترك محمود386661بامنبع221تفسیر موضوعي قرآن01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220385مرکزمشهدمرکزمشهد3255 13:00g-1399.10.1311:00بیات ترك محمود386661بامنبع117تفسیرقرآن 01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220393مرکزمشهدمرکزمشهد3256 15:30g-1399.10.1513:30بیات ترك محمود386661بامنبع33تفسیرقرآن 01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220840مرکزمشهدمرکزمشهد3257 13:00g-1399.10.2011:00بیات ترك محمود386661بامنبع23رابطه قرآن وسنت01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220841مرکزمشهدمرکزمشهد3258 10:30g-1399.10.1108:30بیات ترك محمود386661بامنبع16روش ها و شیوه های تدبر قرآن01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220808مرکزمشهدمرکزمشهد3259 gبیات ترك محمود386661بدون منبع210کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220838مرکزمشهدمرکزمشهد3260 13:00g-1399.10.0911:00بیات ترك محمود386661بامنبع26کتاب شناسي و ماخذشناسي علوم اسالمي با تكیه برمطالعات قرآن و حدیث01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220814مرکزمشهدمرکزمشهد3261 10:30g-1399.10.0608:30بیات ترك محمود386661بامنبع14ماخذشناسي تفاسیر قرآن01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220809مرکزمشهدمرکزمشهد3262 gبیات ترك محمود386661بامنبع13مهارت های آموزش و ترویج قرآن01 hadamgah .pnoor@ yahoo .com9158535898ایتاآزمون تستي در بستر ایتا

_1220238مرکزمشهدمرکزمشهد3263 15:30zahra-1399.10.1013:30خسروجردی زهرا386757بامنبع68آیین دادرسي کیفری01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220234مرکزمشهدمرکزمشهد3264 13:00zahra-1399.10.0111:00خسروجردی زهرا386757بامنبع92آیین دادرسي مدني01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220962مرکزمشهدمرکزمشهد3265 15:30zahra-1399.10.0913:30خسروجردی زهرا386757بامنبع29تاریخ فقه و اجتهاد اهل سنت01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220281مرکزمشهدمرکزمشهد3266 13:00zahra-1399.10.1111:00خسروجردی زهرا386757بامنبع42حقوق بین المللي عمومي وخصوصي01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1220978مرکزمشهدمرکزمشهد3267 15:30zahra-1399.10.1713:30خسروجردی زهرا386757بامنبع33حقوق تجارت01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220232مرکزمشهدمرکزمشهد3268 15:30zahra-1399.10.0413:30خسروجردی زهرا386757بامنبع145حقوق تجارت 01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220235مرکزمشهدمرکزمشهد3269 15:30zahra-1399.10.1713:30خسروجردی زهرا386757بامنبع20(مباني فقهي وحقوقي معامالت الكترونیك)(2)حقوق تجارت01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220965مرکزمشهدمرکزمشهد3270 10:30zahra-1399.10.2208:30خسروجردی زهرا386757بامنبع127حقوق خانواده 01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1223222مرکزمشهدمرکزمشهد3271 10:30zahra-1399.10.0208:30خسروجردی زهرا386757بامنبع69 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدني 01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1223222مرکزمشهدمرکزمشهد3272 10:30zahra-1399.10.0208:30خسروجردی زهرا386757بامنبع207 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدني 02 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1223226مرکزمشهدمرکزمشهد3273 13:00zahra-1399.10.1711:00خسروجردی زهرا386757بامنبع105 اموال و مالكیت2حقوق مدني 05 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220569مرکزمشهدمرکزمشهد3274 10:30zahra-1399.10.0308:30خسروجردی زهرا386757بامنبع121فقه 01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220140مرکزمشهدمرکزمشهد3275 15:30zahra-1399.10.0613:30خسروجردی زهرا386757بامنبع36قرائت ودرك متون عربي01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220976مرکزمشهدمرکزمشهد3276 13:00zahra-1399.10.1811:00خسروجردی زهرا386757بامنبع26قواعد فقه جزایي01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220225مرکزمشهدمرکزمشهد3277 13:00zahra-1399.10.1611:00خسروجردی زهرا386757بامنبع131قواعدفقه 01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220093مرکزمشهدمرکزمشهد3278 13:00zahra-1399.10.0211:00خسروجردی زهرا386757بامنبع22کلیات حقوق01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1220960مرکزمشهدمرکزمشهد3279 15:30zahra-1399.10.0713:30خسروجردی زهرا386757بامنبع13(2)نحو 01 .khos ro jerdi@ yahoo .comبله

_1223013مرکزمشهدمرکزمشهد3280 @10:30mohammadbagheri61-1399.10.0308:30باقری محمد386767بامنبع15(کلیات وایران )حقوق اداری 01 gmail.com9124758639واتس آپکار تحقیقي- شفاهي- واتس آپ

_1223014مرکزمشهدمرکزمشهد3281 @13:00mohammadbagheri61-1399.10.1111:00باقری محمد386767بامنبع16حقوق بین الملل اسالمي01 gmail.com9124758639واتس آپکار تحقیقي- شفاهي- واتس آپ

_1220282مرکزمشهدمرکزمشهد3282 _13:00amini-1399.10.0311:00امیني اعظم388024بامنبع449اصول فقه 01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220613مرکزمشهدمرکزمشهد3283 _15:30amini-1399.10.2113:30امیني اعظم388024بامنبع19(آموزش محور  )روش تحقیق و ماخذشناسي01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220609مرکزمشهدمرکزمشهد3284 _aminiامیني اعظم388024بدون منبع1(تحقیق و تتبع نظری  )سمینار 02 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220609مرکزمشهدمرکزمشهد3285 _aminiامیني اعظم388024بدون منبع16(تحقیق و تتبع نظری  )سمینار 01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220237مرکزمشهدمرکزمشهد3286 _10:30amini-1399.10.0608:30امیني اعظم388024بامنبع539فقه 01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220283مرکزمشهدمرکزمشهد3287 _10:30amini-1399.10.0608:30امیني اعظم388024بامنبع651فقه 01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220369مرکزمشهدمرکزمشهد3288 _15:30amini-1399.10.1113:30امیني اعظم388024بامنبع126فقه استداللي 01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220372مرکزمشهدمرکزمشهد3289 _10:30amini-1399.10.0908:30امیني اعظم388024بامنبع223فقه استداللي 01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220375مرکزمشهدمرکزمشهد3290 _13:00amini-1399.10.0911:00امیني اعظم388024بامنبع320فقه استداللي 01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220377مرکزمشهدمرکزمشهد3291 _10:30amini-1399.10.0408:30امیني اعظم388024بامنبع30فقه تطبیقي01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220368مرکزمشهدمرکزمشهد3292 _13:00amini-1399.10.1411:00امیني اعظم388024بامنبع132مباحث اصول 01 f5920@ yahoo .com 9153515935واتس آپتستي تشریحي- 09153515935واتس آپ با شماره

_1220849مرکزمشهدمرکزمشهد3293 _10:30rabbani-1399.10.0308:30رباني خواه احمد388043بامنبع2اختالف الحدیث01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220851مرکزمشهدمرکزمشهد3294 _15:30rabbani-1399.10.1413:30رباني خواه احمد388043بامنبع28آیین ویرایش متون علمي01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220395مرکزمشهدمرکزمشهد3295 _13:00rabbani-1399.10.1811:00رباني خواه احمد388043بامنبع2تاریخ قرآن01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220813مرکزمشهدمرکزمشهد3296 _15:30rabbani-1399.10.1013:30رباني خواه احمد388043بامنبع27(تاریخ قرآن )تاریخ کتابت قرآن وقرائات01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220846مرکزمشهدمرکزمشهد3297 _10:30rabbani-1399.10.2108:30رباني خواه احمد388043بامنبع1تحقیق موضوعي در حدیث01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220136مرکزمشهدمرکزمشهد3298 _15:30rabbani-1399.10.1013:30رباني خواه احمد388043بامنبع28روش تحقیق درعلوم اسالمي01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220850مرکزمشهدمرکزمشهد3299 _10:30rabbani-1399.10.1108:30رباني خواه احمد388043بامنبع1روش شناسي مطالعات حدیثي بین رشته ای01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220837مرکزمشهدمرکزمشهد3300 _15:30rabbani-1399.10.1613:30رباني خواه احمد388043بامنبع15روش های تفسیری01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220391مرکزمشهدمرکزمشهد3301 _10:30rabbani-1399.10.0608:30رباني خواه احمد388043بامنبع17روشهای تفسیری01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220143مرکزمشهدمرکزمشهد3302 _10:30rabbani-1399.10.1508:30رباني خواه احمد388043بامنبع34سیری درنهج البالغه01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220830مرکزمشهدمرکزمشهد3303 _10:30rabbani-1399.10.1108:30رباني خواه احمد388043بامنبع29شناخت نهج البالغه01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220188مرکزمشهدمرکزمشهد3304 _10:30rabbani-1399.10.0308:30رباني خواه احمد388043بامنبع13شناخت نهج البالغه 01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220828مرکزمشهدمرکزمشهد3305 _15:30rabbani-1399.10.0113:30رباني خواه احمد388043بامنبع227علوم بالغي و زیبایي شناختي قرآن01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220936مرکزمشهدمرکزمشهد3306 _13:00rabbani-1399.10.1811:00رباني خواه احمد388043بامنبع17(1)علوم قرآني01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220053مرکزمشهدمرکزمشهد3307 _13:00rabbani-1399.10.0111:00رباني خواه احمد388043بامنبع15فقه الحدیث 01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220858مرکزمشهدمرکزمشهد3308 _13:00rabbani-1399.10.0111:00رباني خواه احمد388043بامنبع48فقه الحدیث 01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220816مرکزمشهدمرکزمشهد3309 _10:30rabbani-1399.10.0108:30رباني خواه احمد388043بامنبع127فقه الحدیث01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220829مرکزمشهدمرکزمشهد3310 _10:30rabbani-1399.10.0608:30رباني خواه احمد388043بامنبع318فقه الحدیث01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220832مرکزمشهدمرکزمشهد3311 _13:00rabbani-1399.10.1711:00رباني خواه احمد388043بامنبع212قرائت و ترجمه متون تخصصي 01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220812مرکزمشهدمرکزمشهد3312 _15:30rabbani-1399.10.2213:30رباني خواه احمد388043بامنبع9مصطلح الحدیث01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220835مرکزمشهدمرکزمشهد3313 _15:30rabbani-1399.10.2213:30رباني خواه احمد388043بامنبع121معنا شناسي 01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220854مرکزمشهدمرکزمشهد3314 _10:30rabbani-1399.10.1608:30رباني خواه احمد388043بامنبع213معنا شناسي01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1220596مرکزمشهدمرکزمشهد3315 _10:30rabbani-1399.10.0608:30رباني خواه احمد388043بامنبع2(آموزش محور  )نقد و بررسي آرای رجالي01 kh@ pnu .ac .ir9151747763واتس آپبجز ارشدها که آزمون دارند مابقي پروژه و کار کالسي توضیح بله

_1318085مرکزمشهدمرکزمشهد3316 @10:30movahedi.maryam-1399.10.1708:30موحدی فر مریم388070بامنبع28آمار حیاتي و احتمال01 ymail.comبله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3317 15:30jka-1399.10.0913:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع25روش تحقیق07 la li@ yahoo .com توضیحات داده شده در اخباردرس در + کار پژوهشيlms9151672242

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3318 15:30jka-1399.10.0913:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع26روش تحقیق12 la li@ yahoo .com توضیحات داده شده در اخباردرس در + کار پژوهشيlms9151672242

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3319 15:30jka-1399.10.0913:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع41روش تحقیق13 la li@ yahoo .com توضیحات داده شده در اخباردرس در + کار پژوهشيlms9151672242

_1220037مرکزمشهدمرکزمشهد3320 10:30s-1399.10.1808:30صفایي نازنین388179بامنبع53آشنایي باادیان بزرگ01 a faee_ n@ yahoo .com 9155514606واتس آپ09155514606امتحان تستي درگروه واتساپ به شماره

_1220272مرکزمشهدمرکزمشهد3321 sصفایي نازنین388179بدون منبع2پژوهش درموضوعات منتخب01 a faee_ n@ yahoo .com 9155514606واتس آپ09155514606امتحان تستي درگروه واتساپ به شماره

_1220242مرکزمشهدمرکزمشهد3322 15:30s-1399.10.2013:30صفایي نازنین388179بامنبع16تاریخ نگاری دراسالم01 a faee_ n@ yahoo .com 9155514606واتس آپ09155514606امتحان تستي درگروه واتساپ به شماره

_1226002مرکزمشهدمرکزمشهد3323 10:30s-1399.10.1008:30صفایي نازنین388179بامنبع212هنرومعماری ایران 01 a faee_ n@ yahoo .com 9155514606واتس آپ09155514606امتحان تستي درگروه واتساپ به شماره

_1322089مرکزمشهدمرکزمشهد3324 @13:00mscmajid-1399.10.0111:00انجیدني مجید388255بامنبع39برنامه نویسي پیشرفته01 yahoo .comامتحان تستي در سامانه بلهlms , عملي در واتساپ به شماره

_1322091مرکزمشهدمرکزمشهد3325 @10:30mscmajid-1399.10.0908:30انجیدني مجید388255بامنبع52ساختمان داده ها و الگوریتم ها01 yahoo .comامتحان تستي در سامانه بلهlms , عملي در واتساپ به شماره

_1322090مرکزمشهدمرکزمشهد3326 @mscmajidانجیدني مجید388255بدون منبع11کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 yahoo .comامتحان تستي در سامانه بلهlms , عملي در واتساپ به شماره

_1314067مرکزمشهدمرکزمشهد3327 @13:00movludian-1399.10.1111:00مولودیان هادی388735بامنبع34اصول حسابداری و هزینه یابي02 yahoo .com تحقیق اطالع رساني بیشتر در اخبار درس درlms 9155513618تلگرام و کانال

_1813012مرکزمشهدمرکزمشهد3328 13:00hos-1399.10.1811:00رحیمي حسین389433بامنبع32جغرافیای شهری01 s e inrahimi1987@ yahoo .com کار تحقیقي و پژوهشي اطالعات بیشتر در اخبار سامانهlms 9155161220 پیام

_1813057مرکزمشهدمرکزمشهد3329 10:30hos-1399.10.0608:30رحیمي حسین389433بامنبع29مباني شهر شناسي01 s e inrahimi1987@ yahoo .com کار تحقیقي و پژوهشي اطالعات بیشتر در اخبار سامانهlms 9155161220 پیام

_1220979مرکزمشهدمرکزمشهد3330 10:30has-1399.10.0608:30رضایي حسن389670بامنبع4آشنایي با فلسفه و عرفان اسالمي01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220113مرکزمشهدمرکزمشهد3331 13:00has-1399.10.1611:00رضایي حسن389670بامنبع115تاریخ فلسفه اسالمي 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220208مرکزمشهدمرکزمشهد3332 15:30has-1399.10.0113:30رضایي حسن389670بامنبع36تاریخ فلسفه اسالمي 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220205مرکزمشهدمرکزمشهد3333 10:30has-1399.10.0908:30رضایي حسن389670بامنبع115تاریخ فلسفه غرب 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220201مرکزمشهدمرکزمشهد3334 13:00has-1399.10.0611:00رضایي حسن389670بامنبع28حكمت متعالیه 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220209مرکزمشهدمرکزمشهد3335 15:30has-1399.10.2013:30رضایي حسن389670بامنبع7فلسفه اخالق01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1219045مرکزمشهدمرکزمشهد3336 10:30has-1399.10.1408:30رضایي حسن389670بامنبع12فلسفه اشراق 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220219مرکزمشهدمرکزمشهد3337 10:30has-1399.10.2208:30رضایي حسن389670بامنبع8فلسفه تطبیقي01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1219044مرکزمشهدمرکزمشهد3338 13:00has-1399.10.0611:00رضایي حسن389670بامنبع12فلسفه سینوی 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1219046مرکزمشهدمرکزمشهد3339 13:00has-1399.10.0111:00رضایي حسن389670بامنبع12فلسفه غرب 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1219050مرکزمشهدمرکزمشهد3340 10:30has-1399.10.1708:30رضایي حسن389670بامنبع21فلسفه غرب 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1219052مرکزمشهدمرکزمشهد3341 10:30has-1399.10.1008:30رضایي حسن389670بامنبع1علم النفس و آخرت شناسي:فلسفه مالصدرا01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1219043مرکزمشهدمرکزمشهد3342 13:00has-1399.10.1411:00رضایي حسن389670بامنبع2هستي شناسي:فلسفه مالصدرا01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220415مرکزمشهدمرکزمشهد3343 10:30has-1399.10.1808:30رضایي حسن389670بامنبع1کالم01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220033مرکزمشهدمرکزمشهد3344 10:30has-1399.10.1608:30رضایي حسن389670بامنبع136کالم 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220734مرکزمشهدمرکزمشهد3345 10:30has-1399.10.1608:30رضایي حسن389670بامنبع41کالم اسالمي01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220954مرکزمشهدمرکزمشهد3346 10:30has-1399.10.2208:30رضایي حسن389670بامنبع17کالم و عقاید اسالمي01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1219054مرکزمشهدمرکزمشهد3347 15:30has-1399.10.0313:30رضایي حسن389670بامنبع1کلیات فلسفه اخالق01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220138مرکزمشهدمرکزمشهد3348 10:30has-1399.10.0608:30رضایي حسن389670بامنبع23کلیات فلسفه اسالمي01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1219053مرکزمشهدمرکزمشهد3349 10:30has-1399.10.2208:30رضایي حسن389670بامنبع1مسائل جدید کالمي01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220736مرکزمشهدمرکزمشهد3350 13:00has-1399.10.0911:00رضایي حسن389670بامنبع53منطق01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220019مرکزمشهدمرکزمشهد3351 15:30has-1399.10.2213:30رضایي حسن389670بامنبع141منطق 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220280مرکزمشهدمرکزمشهد3352 13:00has-1399.10.1111:00رضایي حسن389670بامنبع47منطق 01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1220990مرکزمشهدمرکزمشهد3353 13:00has-1399.10.1111:00رضایي حسن389670بامنبع5منطق تصدیق01 anreza ii@ ymail.comامتحان تستي در سامانه : کارشناسيبلهlms دروس ارشد بعدا در ، 

_1813032مرکزمشهدمرکزمشهد3354 @10:30hekmatshahi-1399.10.2008:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع4برنامه ریزی منطقه ای01 yahoo .comبله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3355 @15:30hekmatshahi-1399.10.0913:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع25روش تحقیق08 yahoo .comبله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3356 @15:30hekmatshahi-1399.10.0913:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع28روش تحقیق11 yahoo .comبله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3357 @15:30hekmatshahi-1399.10.0913:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع28روش تحقیق06 yahoo .comبله

_1813027مرکزمشهدمرکزمشهد3358 @13:00hekmatshahi-1399.10.1511:00شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع16مسكن01 yahoo .com9155056285واتس آپتحقیق از طریق واتساپ

_1315009مرکزمشهدمرکزمشهد3359 _10:30a-1399.10.0108:30جاللي علي390405بامنبع23استاتیك01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003امتحان کتبي در فضای مجازی

_1315133مرکزمشهدمرکزمشهد3360 _aجاللي علي390405بدون منبع1آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیك ماشین01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315228مرکزمشهدمرکزمشهد3361 _aجاللي علي390405بدون منبع4آزمایشگاه انتقال حرارت01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315137مرکزمشهدمرکزمشهد3362 _aجاللي علي390405بدون منبع6آزمایشگاه ترمودینامیك01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315139مرکزمشهدمرکزمشهد3363 _aجاللي علي390405بدون منبع8آزمایشگاه دینامیك ماشین و ارتعاشات01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315025مرکزمشهدمرکزمشهد3364 _aجاللي علي390405بدون منبع14آزمایشگاه مقاومت مصالح01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315067مرکزمشهدمرکزمشهد3365 _aجاللي علي390405بدون منبع7آزمایشگاه مكانیك سیاالت01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315196مرکزمشهدمرکزمشهد3366 _aجاللي علي390405بدون منبع2پروژه تخصصي01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315298مرکزمشهدمرکزمشهد3367 _aجاللي علي390405بدون منبع4پروژه تخصصي01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315013مرکزمشهدمرکزمشهد3368 _13:00a-1399.10.0311:00جاللي علي390405بامنبع17دینامیك01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003امتحان کتبي در فضای مجازی

_1315332مرکزمشهدمرکزمشهد3369 _15:30a-1399.10.0213:30جاللي علي390405بامنبع17دینامیك سیاالت محاسباتي01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003پروژه و امتحان شفاهي

_1315101مرکزمشهدمرکزمشهد3370 _aجاللي علي390405بدون منبع3سمینار01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315235مرکزمشهدمرکزمشهد3371 _aجاللي علي390405بدون منبع210کارآموزی01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315191مرکزمشهدمرکزمشهد3372 _aجاللي علي390405بدون منبع13کارگاه اتومكانیك01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315239مرکزمشهدمرکزمشهد3373 _aجاللي علي390405بدون منبع1کارگاه ریخته گری و قالب سازی01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003انجام کار عملي

_1315028مرکزمشهدمرکزمشهد3374 _10:30a-1399.10.1408:30جاللي علي390405بامنبع110مكانیك محیط های پیوسته01 ja la li@ pnum .ac .ir9122730003امتحان کتبي در فضای مجازی

_1220412مرکزمشهدمرکزمشهد3375 _15:30sh-1399.10.1813:30فارابي شهین390618بامنبع112تاریخ اجتماعي شیعه 01 farabi@ yahoo .comبله

_1220600مرکزمشهدمرکزمشهد3376 _shفارابي شهین390618بامنبع2(آموزش محور  ) 2تاریخ اجتماعي شیعه 01 farabi@ yahoo .comبله

_1220700مرکزمشهدمرکزمشهد3377 _13:00sh-1399.10.0911:00فارابي شهین390618بامنبع26فلسفه علمي و نظری تاریخ01 farabi@ yahoo .comتكلیف مشخص شده در بلهlms

_1220410مرکزمشهدمرکزمشهد3378 _15:30sh-1399.10.0713:30فارابي شهین390618بامنبع4نقدمتون تاریخي01 farabi@ yahoo .comبله

_1322103مرکزمشهدمرکزمشهد3379 _13:00maliheh-1399.10.0211:00حبیبي ملیحه390656بامنبع12مباني و کاربردهای هوش مصنوعي01 habibi@ yahoo .comبله

_1219064مرکزمشهدمرکزمشهد3380 @13:00toktamyarmohamadi-1399.10.0811:00یارمحمدی تكتم392077بامنبع5تاریخ اسالم01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220248مرکزمشهدمرکزمشهد3381 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.0113:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع2تاریخ اسالم ازآغازخالفت عباسي تاسقوطبغداد01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220243مرکزمشهدمرکزمشهد3382 @10:30toktamyarmohamadi-1399.10.0308:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع2تاریخ اسالم ازوفات پیامبر تاسقوطبني امیه01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220785مرکزمشهدمرکزمشهد3383 @13:00toktamyarmohamadi-1399.10.2211:00یارمحمدی تكتم392077بامنبع21تاریخ آموزش و پرورش در اسالم 01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220798مرکزمشهدمرکزمشهد3384 @13:00toktamyarmohamadi-1399.10.0611:00یارمحمدی تكتم392077بامنبع3تاریخ تشیع01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220787مرکزمشهدمرکزمشهد3385 @10:30toktamyarmohamadi-1399.10.1808:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع1تاریخ حكومتهای متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220409مرکزمشهدمرکزمشهد3386 @10:30toktamyarmohamadi-1399.10.1408:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع12تاریخ سیاسي شیعه 01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220162مرکزمشهدمرکزمشهد3387 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.1113:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع12تاریخ فرق اسالمي 01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1220166مرکزمشهدمرکزمشهد3388 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.2113:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع23تاریخ فرق اسالمي 01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220265مرکزمشهدمرکزمشهد3389 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.0813:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع2جامعه شناسي تاریخي01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220269مرکزمشهدمرکزمشهد3390 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.2113:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع1خطوطوکتیبه های اسالمي01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1220413مرکزمشهدمرکزمشهد3391 @15:30toktamyarmohamadi-1399.10.0913:30یارمحمدی تكتم392077بامنبع16فرق شیعه01 yahoo .com کار تحقیقي جزییات بیشتر در اخبار درس درlms 9151571845تلگرام و گروه های

_1511006مرکزمشهدمرکزمشهد3392 sصادقي بهروز393065بدون منبع2پروژه فناوری اطالعات01 adeg hi.behrouz@ gmail.comبله

_1223011مرکزمشهدمرکزمشهد3393 10:30a-1399.10.1408:30مقدس اعظم394033بامنبع19حقوق بین الملل عمومي 01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1223001مرکزمشهدمرکزمشهد3394 13:00a-1399.10.0811:00مقدس اعظم394033بامنبع76کلیات حقوق01 .moghadas s@ gmaill.comبله

_1511075مرکزمشهدمرکزمشهد3395 15:30g-1399.10.1113:30احمدی غالمرضا394195بامنبع81محاسبات عددی01 hrahmadi@ pnu .ac .irبله

_1223010مرکزمشهدمرکزمشهد3396 10:30g-1399.10.0708:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع6(کلیات )حقوق اساسي 01 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223221مرکزمشهدمرکزمشهد3397 15:30g-1399.10.0813:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع169حقوق اساسي 01 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223232مرکزمشهدمرکزمشهد3398 10:30g-1399.10.0308:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع268حقوق اساسي 02 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223232مرکزمشهدمرکزمشهد3399 10:30g-1399.10.0308:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع268حقوق اساسي 01 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223232مرکزمشهدمرکزمشهد3400 10:30g-1399.10.0308:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع269حقوق اساسي 03 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223232مرکزمشهدمرکزمشهد3401 10:30g-1399.10.0308:30گرامیان سعیده سادات394376بامنبع269حقوق اساسي 04 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223244مرکزمشهدمرکزمشهد3402 13:00g-1399.10.0611:00گرامیان سعیده سادات394376بامنبع344حقوق اساسي 07 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223244مرکزمشهدمرکزمشهد3403 13:00g-1399.10.0611:00گرامیان سعیده سادات394376بامنبع369حقوق اساسي 02 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223244مرکزمشهدمرکزمشهد3404 13:00g-1399.10.0611:00گرامیان سعیده سادات394376بامنبع369حقوق اساسي 03 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223244مرکزمشهدمرکزمشهد3405 13:00g-1399.10.0611:00گرامیان سعیده سادات394376بامنبع369حقوق اساسي 01 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223244مرکزمشهدمرکزمشهد3406 13:00g-1399.10.0611:00گرامیان سعیده سادات394376بامنبع3138حقوق اساسي 04 eramian_ s@ yahoo .comبله

_1223228مرکزمشهدمرکزمشهد3407 13:00s-1399.10.2211:00سیرغاني محسن394508بامنبع138حقوق بشر در اسالم02 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223228مرکزمشهدمرکزمشهد3408 13:00s-1399.10.2211:00سیرغاني محسن394508بامنبع138حقوق بشر در اسالم01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223228مرکزمشهدمرکزمشهد3409 13:00s-1399.10.2211:00سیرغاني محسن394508بامنبع207حقوق بشر در اسالم05 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223146مرکزمشهدمرکزمشهد3410 15:30s-1399.10.0813:30سیرغاني محسن394508بامنبع16(تعارض قوانین )حقوق بین الملل خصوصي 01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223052مرکزمشهدمرکزمشهد3411 13:00s-1399.10.1611:00سیرغاني محسن394508بامنبع269حقوق بین الملل خصوصي 03 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223052مرکزمشهدمرکزمشهد3412 13:00s-1399.10.1611:00سیرغاني محسن394508بامنبع2138حقوق بین الملل خصوصي 01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223052مرکزمشهدمرکزمشهد3413 13:00s-1399.10.1611:00سیرغاني محسن394508بامنبع2138حقوق بین الملل خصوصي 02 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223220مرکزمشهدمرکزمشهد3414 13:00s-1399.10.2111:00سیرغاني محسن394508بامنبع169حقوق بین الملل عمومي 01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223062مرکزمشهدمرکزمشهد3415 15:30s-1399.10.0413:30سیرغاني محسن394508بامنبع205حقوق تطبیقي01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223062مرکزمشهدمرکزمشهد3416 15:30s-1399.10.0413:30سیرغاني محسن394508بامنبع229حقوق تطبیقي02 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223119مرکزمشهدمرکزمشهد3417 13:00s-1399.10.0211:00سیرغاني محسن394508بامنبع12حقوق جزای بین الملل01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223180مرکزمشهدمرکزمشهد3418 15:30s-1399.10.0413:30سیرغاني محسن394508بامنبع13حقوق جزای بین الملل ایران01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223153مرکزمشهدمرکزمشهد3419 10:30s-1399.10.0908:30سیرغاني محسن394508بامنبع14حقوق دریایي01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223246مرکزمشهدمرکزمشهد3420 10:30s-1399.10.1608:30سیرغاني محسن394508بامنبع207حقوق فضای مجازی01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223246مرکزمشهدمرکزمشهد3421 10:30s-1399.10.1608:30سیرغاني محسن394508بامنبع345حقوق فضای مجازی03 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223262مرکزمشهدمرکزمشهد3422 13:00s-1399.10.1011:00سیرغاني محسن394508بامنبع138داوری بین المللي01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223262مرکزمشهدمرکزمشهد3423 13:00s-1399.10.1011:00سیرغاني محسن394508بامنبع240داوری بین المللي02 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1223137مرکزمشهدمرکزمشهد3424 15:30s-1399.10.0613:30سیرغاني محسن394508بامنبع17روش تحقیق01 irg hani_ law@ yahoo .comدروس ارشد پژوهشي تحقیقاتي و کارشناسي ال ام اسبله

_1322060مرکزمشهدمرکزمشهد3425 aآل شیخ روح اهلل394549بدون منبع9آزمایشگاه مهندسي نرم افزار01 lesheykh@ yahoo .com9155041621پروژه

_1315172مرکزمشهدمرکزمشهد3426 15:30a-1399.10.1613:30آل شیخ روح اهلل394549بامنبع71آیین نگارش و گزارش نویسي فني01 lesheykh@ yahoo .comبله

_1322035مرکزمشهدمرکزمشهد3427 aآل شیخ روح اهلل394549بدون منبع12پروژه فناوری اطالعات01 lesheykh@ yahoo .com9155041621پروژه

_1322036مرکزمشهدمرکزمشهد3428 10:30a-1399.10.2108:30آل شیخ روح اهلل394549بامنبع31تجارت الكترونیكي01 lesheykh@ yahoo .comبله

_1511085مرکزمشهدمرکزمشهد3429 10:30a-1399.10.1608:30آل شیخ روح اهلل394549بامنبع1شبكه های عصبي01 lesheykh@ yahoo .comبله

_1322029مرکزمشهدمرکزمشهد3430 aآل شیخ روح اهلل394549بدون منبع18کارآموزی01 lesheykh@ yahoo .com9155041621پروژه

_1322086مرکزمشهدمرکزمشهد3431 aآل شیخ روح اهلل394549بدون منبع2کارگاه برنامه نویسي متلب01 lesheykh@ yahoo .com9155041621پروژه

_1322011مرکزمشهدمرکزمشهد3432 10:30a-1399.10.1108:30آل شیخ روح اهلل394549بامنبع66مدیریت پروژه های فناوری اطالعات01 lesheykh@ yahoo .comبله

_1322016مرکزمشهدمرکزمشهد3433 10:30abbas-1399.10.0608:30رضایي عباسعلي395111بامنبع50اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطالعات01 rezae@ gmail.com 9153152739ایتاتشریحي در پیام رسان ایتا اطالعات بیشتر در قسمت اخبار

_1511091مرکزمشهدمرکزمشهد3434 13:00abbas-1399.10.2011:00رضایي عباسعلي395111بامنبع33برنامه نویسي کامپیوتر02 rezae@ gmail.com 9153152739ایتاتشریحي در پیام رسان ایتا اطالعات بیشتر در قسمت اخبار

_1220741مرکزمشهدمرکزمشهد3435 abbasرضایي عباسعلي395111بامنبع13رایانه و فضای مجازی01 rezae@ gmail.com 9153152739ایتاتشریحي در پیام رسان ایتا اطالعات بیشتر در قسمت اخبار

_1322022مرکزمشهدمرکزمشهد3436 13:00abbas-1399.10.0411:00رضایي عباسعلي395111بامنبع2مهندسي اینترنت01 rezae@ gmail.com 9153152739ایتاتشریحي در پیام رسان ایتا اطالعات بیشتر در قسمت اخبار

_1220773مرکزمشهدمرکزمشهد3437 _10:30a-1399.10.1808:30محبي فر عباسعلي395156بامنبع31تاریخ اسالم 01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220805مرکزمشهدمرکزمشهد3438 _15:30a-1399.10.0613:30محبي فر عباسعلي395156بامنبع1تاریخ اسالم در اندلس01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220794مرکزمشهدمرکزمشهد3439 _10:30a-1399.10.1808:30محبي فر عباسعلي395156بامنبع23تاریخ اسالم در مصر وشام 01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220250مرکزمشهدمرکزمشهد3440 _13:00a-1399.10.1111:00محبي فر عباسعلي395156بامنبع2تاریخ اسالم درمغرب واندلس01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220257مرکزمشهدمرکزمشهد3441 _15:30a-1399.10.0913:30محبي فر عباسعلي395156بامنبع22تاریخ تشكیالت اسالمي 01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220147مرکزمشهدمرکزمشهد3442 _15:30a-1399.10.2113:30محبي فر عباسعلي395156بامنبع13تاریخ تصوف 01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220791مرکزمشهدمرکزمشهد3443 _13:00a-1399.10.1611:00محبي فر عباسعلي395156بامنبع2تاریخ عثمانیان01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220784مرکزمشهدمرکزمشهد3444 _15:30a-1399.10.1113:30محبي فر عباسعلي395156بامنبع22جغرافیای تاریخي جهان اسالم 01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220275مرکزمشهدمرکزمشهد3445 _13:00a-1399.10.0911:00محبي فر عباسعلي395156بامنبع2فرهنگ وتمدن مسلمانان درکشورهای غیرمسلمان01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220244مرکزمشهدمرکزمشهد3446 _13:00a-1399.10.1611:00محبي فر عباسعلي395156بامنبع2متون تاریخي وجغرافیایي به زبان فارسي01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220800مرکزمشهدمرکزمشهد3447 _15:30a-1399.10.0313:30محبي فر عباسعلي395156بامنبع21وضع کنوني جهان اسالم 01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220268مرکزمشهدمرکزمشهد3448 _15:30a-1399.10.0313:30محبي فر عباسعلي395156بامنبع23وضع کنوني جهان اسالم 01 mohebifa r@ pnu .ac .ir9155726496آزمون بصورت شفاهي با هماهنگي با دانشجویان

_1220616مرکزمشهدمرکزمشهد3449 15:30khodabande-1399.10.0113:30خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع23تاریخ فلسفه اسالمي 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220214مرکزمشهدمرکزمشهد3450 13:00khodabande-1399.10.0211:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع5(1)حكمت اشراق 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220222مرکزمشهدمرکزمشهد3451 13:00khodabande-1399.10.2211:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع24حكمت اشراق 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220207مرکزمشهدمرکزمشهد3452 10:30khodabande-1399.10.0408:30خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع33حكمت متعالیه 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220211مرکزمشهدمرکزمشهد3453 13:00khodabande-1399.10.0311:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع43حكمت متعالیه 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1219062مرکزمشهدمرکزمشهد3454 10:30khodabande-1399.10.0308:30خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع5حكمت مشاء01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220203مرکزمشهدمرکزمشهد3455 10:30khodabande-1399.10.0308:30خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع5(1)حكمت مشاء 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220210مرکزمشهدمرکزمشهد3456 13:00khodabande-1399.10.1311:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع24حكمت مشاء 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220215مرکزمشهدمرکزمشهد3457 15:30khodabande-1399.10.2113:30خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع18عرفان نظری 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220223مرکزمشهدمرکزمشهد3458 15:30khodabande-1399.10.0113:30خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع25عرفان نظری 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220989مرکزمشهدمرکزمشهد3459 13:00khodabande-1399.10.1611:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع33فلسفه اسالمي 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220996مرکزمشهدمرکزمشهد3460 13:00khodabande-1399.10.2111:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع51فلسفه اسالمي 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220220مرکزمشهدمرکزمشهد3461 13:00khodabande-1399.10.1511:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع7فلسفه علم01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220217مرکزمشهدمرکزمشهد3462 13:00khodabande-1399.10.0811:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع6فلسفه معاصر01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220760مرکزمشهدمرکزمشهد3463 10:30khodabande-1399.10.1608:30خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع2کالم01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220206مرکزمشهدمرکزمشهد3464 13:00khodabande-1399.10.1811:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع48کالم 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1219065مرکزمشهدمرکزمشهد3465 13:00khodabande-1399.10.0411:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع1کالم جدید01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220212مرکزمشهدمرکزمشهد3466 10:30khodabande-1399.10.1508:30خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع16مسائل کالمي جدید01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220218مرکزمشهدمرکزمشهد3467 13:00khodabande-1399.10.0411:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع23مسائل کالمي جدید01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220460مرکزمشهدمرکزمشهد3468 15:30khodabande-1399.10.2213:30خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع11منطق 01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1219061مرکزمشهدمرکزمشهد3469 13:00khodabande-1399.10.0111:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع8منطق جدید01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220213مرکزمشهدمرکزمشهد3470 13:00khodabande-1399.10.0911:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع15منطق جدید01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1220221مرکزمشهدمرکزمشهد3471 13:00khodabande-1399.10.1011:00خدابنده بایگي ملیحه395234بامنبع24منطق جدید01 .m@ gmail.com9151083306تلخیص کتاب درسي

_1223175مرکزمشهدمرکزمشهد3472 _mohاحمدی محمد395348بامنبع69آشنایي باقانون اساسي جمهوری اسالمي ایران01 ahmady@ ymail.comبله

_1223175مرکزمشهدمرکزمشهد3473 _mohاحمدی محمد395348بامنبع69آشنایي باقانون اساسي جمهوری اسالمي ایران07 ahmady@ ymail.comبله

_1223175مرکزمشهدمرکزمشهد3474 _mohاحمدی محمد395348بامنبع69آشنایي باقانون اساسي جمهوری اسالمي ایران02 ahmady@ ymail.comبله

_1223175مرکزمشهدمرکزمشهد3475 _mohاحمدی محمد395348بامنبع138آشنایي باقانون اساسي جمهوری اسالمي ایران03 ahmady@ ymail.comبله

_1223175مرکزمشهدمرکزمشهد3476 _mohاحمدی محمد395348بامنبع171آشنایي باقانون اساسي جمهوری اسالمي ایران10 ahmady@ ymail.comبله

_1223175مرکزمشهدمرکزمشهد3477 _mohاحمدی محمد395348بامنبع276آشنایي باقانون اساسي جمهوری اسالمي ایران09 ahmady@ ymail.comبله

_1223162مرکزمشهدمرکزمشهد3478 _13:00moh-1399.10.2011:00احمدی محمد395348بامنبع44حقوق اساسي01 ahmady@ ymail.comبله

_1223221مرکزمشهدمرکزمشهد3479 _15:30moh-1399.10.0813:30احمدی محمد395348بامنبع1345حقوق اساسي 02 ahmady@ ymail.comبله

_1223232مرکزمشهدمرکزمشهد3480 _10:30moh-1399.10.0308:30احمدی محمد395348بامنبع2116حقوق اساسي 05 ahmady@ ymail.comبله

_1223244مرکزمشهدمرکزمشهد3481 _13:00moh-1399.10.0611:00احمدی محمد395348بامنبع369حقوق اساسي 06 ahmady@ ymail.comبله

_1220771مرکزمشهدمرکزمشهد3482 @10:30omid-sport58-1399.10.0108:30ورزنده فاطمه395777بامنبع6آشنایي با مباني فقه و حقوق اسالمي01 yahoo .com 9158516981تلگرام09382569194خالصه درس یا آزمون تستي در تلگرام

_1219103مرکزمشهدمرکزمشهد3483 @10:30omid-sport58-1399.10.0608:30ورزنده فاطمه395777بامنبع9حقوق جزای اختصاصي01 yahoo .com 9158516981تلگرام09382569194خالصه درس یا آزمون تستي در تلگرام

_1220091مرکزمشهدمرکزمشهد3484 @15:30omid-sport58-1399.10.1313:30ورزنده فاطمه395777بامنبع11حقوق خانواده01 yahoo .com 9158516981تلگرام09382569194خالصه درس یا آزمون تستي در تلگرام

_1220980مرکزمشهدمرکزمشهد3485 @15:30omid-sport58-1399.10.1313:30ورزنده فاطمه395777بامنبع24حقوق خانواده 01 yahoo .com 9158516981تلگرام09382569194خالصه درس یا آزمون تستي در تلگرام

_1219085مرکزمشهدمرکزمشهد3486 @15:30omid-sport58-1399.10.1013:30ورزنده فاطمه395777بامنبع9روش تحقیق و مرجع شناسي فقه و اصول01 yahoo .com 9158516981تلگرام09382569194خالصه درس یا آزمون تستي در تلگرام

_1220972مرکزمشهدمرکزمشهد3487 @10:30omid-sport58-1399.10.0308:30ورزنده فاطمه395777بامنبع3(4)فقه 01 yahoo .com 9158516981تلگرام09382569194خالصه درس یا آزمون تستي در تلگرام

_1220981مرکزمشهدمرکزمشهد3488 @13:00omid-sport58-1399.10.0111:00ورزنده فاطمه395777بامنبع3فقه مسایل خالفي فریقین01 yahoo .com 9158516981تلگرام09382569194خالصه درس یا آزمون تستي در تلگرام

_1220953مرکزمشهدمرکزمشهد3489 @10:30omid-sport58-1399.10.0108:30ورزنده فاطمه395777بامنبع6مبادی عمومي فقه01 yahoo .com 9158516981تلگرام09382569194خالصه درس یا آزمون تستي در تلگرام

_1220155مرکزمشهدمرکزمشهد3490 10:30roude-1399.10.1608:30غفار پور علي396106بامنبع211تاریخ فلسفه اسالمي 01 jari@ yahoo .com9354075726تلگراملینك گروه .آزمون پایان ترم بصورت تشریحي از طریق تلگرام

_1220116مرکزمشهدمرکزمشهد3491 15:30roude-1399.10.0813:30غفار پور علي396106بامنبع217تاریخ فلسفه غرب 01 jari@ yahoo .com9354075726تلگراملینك گروه .آزمون پایان ترم بصورت تشریحي از طریق تلگرام

_1220982مرکزمشهدمرکزمشهد3492 15:30roude-1399.10.0113:30غفار پور علي396106بامنبع110فلسفه اسالمي 01 jari@ yahoo .com9354075726تلگراملینك گروه .آزمون پایان ترم بصورت تشریحي از طریق تلگرام

_1220173مرکزمشهدمرکزمشهد3493 10:30roude-1399.10.1108:30غفار پور علي396106بامنبع10فلسفه دین01 jari@ yahoo .com9354075726تلگراملینك گروه .آزمون پایان ترم بصورت تشریحي از طریق تلگرام

_1220983مرکزمشهدمرکزمشهد3494 13:00roude-1399.10.1411:00غفار پور علي396106بامنبع12فلسفه و تاریخ علم کالم01 jari@ yahoo .com9354075726تلگراملینك گروه .آزمون پایان ترم بصورت تشریحي از طریق تلگرام

_1219104مرکزمشهدمرکزمشهد3495 10:30roude-1399.10.0608:30غفار پور علي396106بامنبع9کلیات فلسفه و عرفان اسالمي01 jari@ yahoo .com9354075726تلگراملینك گروه .آزمون پایان ترم بصورت تشریحي از طریق تلگرام

_1219107مرکزمشهدمرکزمشهد3496 15:30roude-1399.10.2213:30غفار پور علي396106بامنبع15منطق01 jari@ yahoo .com9354075726تلگراملینك گروه .آزمون پایان ترم بصورت تشریحي از طریق تلگرام

_1220028مرکزمشهدمرکزمشهد3497 13:00roude-1399.10.2111:00غفار پور علي396106بامنبع227منطق 01 jari@ yahoo .com9354075726تلگراملینك گروه .آزمون پایان ترم بصورت تشریحي از طریق تلگرام

_1223109مرکزمشهدمرکزمشهد3498 _15:30mahdi-1399.10.1013:30کریمي مهدی396305بامنبع16آیین دادرسي کیفری01 ka96@ yahoo .comبله

_1223049مرکزمشهدمرکزمشهد3499 _13:00mahdi-1399.10.1411:00کریمي مهدی396305بامنبع2138آیین دادرسي کیفری 01 ka96@ yahoo .comبله

_1223049مرکزمشهدمرکزمشهد3500 _13:00mahdi-1399.10.1411:00کریمي مهدی396305بامنبع2186آیین دادرسي کیفری 02 ka96@ yahoo .comبله

_1223206مرکزمشهدمرکزمشهد3501 _13:00mahdi-1399.10.0711:00کریمي مهدی396305بامنبع1(آموزش محور)2حقوق جزای اختصاصي 01 ka96@ yahoo .comبله

_1223250مرکزمشهدمرکزمشهد3502 _13:00mahdi-1399.10.0911:00کریمي مهدی396305بامنبع138جرایم علیه اموال و مالكیت(1)حقوق جزای اختصاصي01 ka96@ yahoo .comبله

_1223250مرکزمشهدمرکزمشهد3503 _13:00mahdi-1399.10.0911:00کریمي مهدی396305بامنبع142جرایم علیه اموال و مالكیت(1)حقوق جزای اختصاصي02 ka96@ yahoo .comبله

_1223250مرکزمشهدمرکزمشهد3504 _13:00mahdi-1399.10.0911:00کریمي مهدی396305بامنبع207جرایم علیه اموال و مالكیت(1)حقوق جزای اختصاصي03 ka96@ yahoo .comبله

_1223254مرکزمشهدمرکزمشهد3505 _13:00mahdi-1399.10.2011:00کریمي مهدی396305بامنبع138جرایم علیه تمامیت جسماني اشخاص(3)حقوق جزای اختصاصي03 ka96@ yahoo .comبله

_1223254مرکزمشهدمرکزمشهد3506 _13:00mahdi-1399.10.2011:00کریمي مهدی396305بامنبع138جرایم علیه تمامیت جسماني اشخاص(3)حقوق جزای اختصاصي01 ka96@ yahoo .comبله

_1223254مرکزمشهدمرکزمشهد3507 _13:00mahdi-1399.10.2011:00کریمي مهدی396305بامنبع237جرایم علیه تمامیت جسماني اشخاص(3)حقوق جزای اختصاصي02 ka96@ yahoo .comبله

_1223179مرکزمشهدمرکزمشهد3508 _10:30mahdi-1399.10.1308:30کریمي مهدی396305بامنبع19حقوق جزای اختصاصي01 ka96@ yahoo .comبله

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی 
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1223106مرکزمشهدمرکزمشهد3509 _10:30mahdi-1399.10.1108:30کریمي مهدی396305بامنبع114حقوق جزای عمومي 01 ka96@ yahoo .comبله

_1223024مرکزمشهدمرکزمشهد3510 _13:00mahdi-1399.10.1811:00کریمي مهدی396305بامنبع2138حقوق جزای عمومي 01 ka96@ yahoo .comبله

_1223024مرکزمشهدمرکزمشهد3511 _13:00mahdi-1399.10.1811:00کریمي مهدی396305بامنبع2154حقوق جزای عمومي 02 ka96@ yahoo .comبله

_1223024مرکزمشهدمرکزمشهد3512 _13:00mahdi-1399.10.1811:00کریمي مهدی396305بامنبع2207حقوق جزای عمومي 03 ka96@ yahoo .comبله

_1223116مرکزمشهدمرکزمشهد3513 _10:30mahdi-1399.10.0408:30کریمي مهدی396305بامنبع17روان شناسي جنایي01 ka96@ yahoo .comبله

_1223126مرکزمشهدمرکزمشهد3514 _mahdiکریمي مهدی396305بدون منبع6(ارشدحقوق جزاوجرم شناسي )سمینار02 ka96@ yahoo .comبله

_1223126مرکزمشهدمرکزمشهد3515 _mahdiکریمي مهدی396305بدون منبع20(ارشدحقوق جزاوجرم شناسي )سمینار01 ka96@ yahoo .comبله

_1223202مرکزمشهدمرکزمشهد3516 _mahdiکریمي مهدی396305بدون منبع2(تحقیق وتتبع نظری)سمینار01 ka96@ yahoo .comبله

_1223043مرکزمشهدمرکزمشهد3517 @13:00behroozyeh-1399.10.1111:00بهروزیه محمد396401بامنبع169آیین دادرسي کیفری 01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223043مرکزمشهدمرکزمشهد3518 @13:00behroozyeh-1399.10.1111:00بهروزیه محمد396401بامنبع169آیین دادرسي کیفری 02 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223043مرکزمشهدمرکزمشهد3519 @13:00behroozyeh-1399.10.1111:00بهروزیه محمد396401بامنبع169آیین دادرسي کیفری 03 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223043مرکزمشهدمرکزمشهد3520 @13:00behroozyeh-1399.10.1111:00بهروزیه محمد396401بامنبع1138آیین دادرسي کیفری 04 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223043مرکزمشهدمرکزمشهد3521 @13:00behroozyeh-1399.10.1111:00بهروزیه محمد396401بامنبع1138آیین دادرسي کیفری 05 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223122مرکزمشهدمرکزمشهد3522 @13:00behroozyeh-1399.10.1511:00بهروزیه محمد396401بامنبع12جامعه شناسي جنایي01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223107مرکزمشهدمرکزمشهد3523 @15:30behroozyeh-1399.10.0213:30بهروزیه محمد396401بامنبع11جرم شناسي01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223033مرکزمشهدمرکزمشهد3524 @10:30behroozyeh-1399.10.0608:30بهروزیه محمد396401بامنبع68جرم شناسي02 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223033مرکزمشهدمرکزمشهد3525 @10:30behroozyeh-1399.10.0608:30بهروزیه محمد396401بامنبع69جرم شناسي01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223033مرکزمشهدمرکزمشهد3526 @10:30behroozyeh-1399.10.0608:30بهروزیه محمد396401بامنبع69جرم شناسي03 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223033مرکزمشهدمرکزمشهد3527 @10:30behroozyeh-1399.10.0608:30بهروزیه محمد396401بامنبع104جرم شناسي04 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223033مرکزمشهدمرکزمشهد3528 @10:30behroozyeh-1399.10.0608:30بهروزیه محمد396401بامنبع138جرم شناسي05 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223136مرکزمشهدمرکزمشهد3529 @10:30behroozyeh-1399.10.1008:30بهروزیه محمد396401بامنبع16حقوق اسالمي تطبیقي01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223177مرکزمشهدمرکزمشهد3530 @13:00behroozyeh-1399.10.0311:00بهروزیه محمد396401بامنبع17حقوق جزای اختصاصي تطبییقي01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223225مرکزمشهدمرکزمشهد3531 @10:30behroozyeh-1399.10.0108:30بهروزیه محمد396401بامنبع1414حقوق جزای عمومي 01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223185مرکزمشهدمرکزمشهد3532 @10:30behroozyeh-1399.10.2008:30بهروزیه محمد396401بامنبع218حقوق جزای عمومي 01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223028مرکزمشهدمرکزمشهد3533 @15:30behroozyeh-1399.10.1113:30بهروزیه محمد396401بامنبع3130حقوق جزای عمومي 02 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223028مرکزمشهدمرکزمشهد3534 @15:30behroozyeh-1399.10.1113:30بهروزیه محمد396401بامنبع3138حقوق جزای عمومي 01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1223135مرکزمشهدمرکزمشهد3535 @13:00behroozyeh-1399.10.2111:00بهروزیه محمد396401بامنبع29به زبان خارجي2متون حقوقي 01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1220756مرکزمشهدمرکزمشهد3536 @13:00behroozyeh-1399.10.1811:00بهروزیه محمد396401بامنبع69حقوق عمومي وبین الملل(3)متون فقه01 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1220756مرکزمشهدمرکزمشهد3537 @13:00behroozyeh-1399.10.1811:00بهروزیه محمد396401بامنبع138حقوق عمومي وبین الملل(3)متون فقه02 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1220756مرکزمشهدمرکزمشهد3538 @13:00behroozyeh-1399.10.1811:00بهروزیه محمد396401بامنبع162حقوق عمومي وبین الملل(3)متون فقه03 yahoo .com9151036806تستي تشریحي- دروس ارشد کار تحقیقي، کارشناسي ال ام اس بله

_1220264مرکزمشهدمرکزمشهد3539 @15:30rt1389-1399.10.1113:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع23جغرافیای تاریخي اسالم 01 yahoo .comبلي

_1220686مرکزمشهدمرکزمشهد3540 @15:30rt1389-1399.10.1113:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع9جغرافیای تاریخي جهان اسالم01 yahoo .comبلي

_1813073مرکزمشهدمرکزمشهد3541 13:00a-1399.10.2111:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع9تفسیر عكس های هوایي و ماهواره ای01 farahnaz2000@ yahoo .comبله

_1322018مرکزمشهدمرکزمشهد3542 10:30nakhae-1399.10.1508:30نخعي علي400515بامنبع17مباني رایانش امن01 i.a@ skpnu .ac .irبله

_1223060مرکزمشهدمرکزمشهد3543 15:30g-1399.10.1513:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69ادله اثبات دعوی01 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223060مرکزمشهدمرکزمشهد3544 15:30g-1399.10.1513:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69ادله اثبات دعوی03 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223060مرکزمشهدمرکزمشهد3545 15:30g-1399.10.1513:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69ادله اثبات دعوی02 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223060مرکزمشهدمرکزمشهد3546 15:30g-1399.10.1513:30قنبری محمد جابر400565بامنبع138ادله اثبات دعوی04 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223060مرکزمشهدمرکزمشهد3547 15:30g-1399.10.1513:30قنبری محمد جابر400565بامنبع139ادله اثبات دعوی05 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223026مرکزمشهدمرکزمشهد3548 13:00g-1399.10.0311:00قنبری محمد جابر400565بامنبع169آیین دادرسي مدني 04 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223026مرکزمشهدمرکزمشهد3549 13:00g-1399.10.0311:00قنبری محمد جابر400565بامنبع169آیین دادرسي مدني 03 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223026مرکزمشهدمرکزمشهد3550 13:00g-1399.10.0311:00قنبری محمد جابر400565بامنبع169آیین دادرسي مدني 02 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223026مرکزمشهدمرکزمشهد3551 13:00g-1399.10.0311:00قنبری محمد جابر400565بامنبع169آیین دادرسي مدني 01 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223063مرکزمشهدمرکزمشهد3552 13:00g-1399.10.2111:00قنبری محمد جابر400565بامنبع69حقوق بیمه02 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223063مرکزمشهدمرکزمشهد3553 13:00g-1399.10.2111:00قنبری محمد جابر400565بامنبع69حقوق بیمه01 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223063مرکزمشهدمرکزمشهد3554 13:00g-1399.10.2111:00قنبری محمد جابر400565بامنبع127حقوق بیمه03 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223063مرکزمشهدمرکزمشهد3555 13:00g-1399.10.2111:00قنبری محمد جابر400565بامنبع138حقوق بیمه04 hanbari.law@ gmail.comبله

_1220236مرکزمشهدمرکزمشهد3556 10:30g-1399.10.1508:30قنبری محمد جابر400565بامنبع24حقوق کار01 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223045مرکزمشهدمرکزمشهد3557 10:30g-1399.10.0708:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69حقوق کار02 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223045مرکزمشهدمرکزمشهد3558 10:30g-1399.10.0708:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69حقوق کار01 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223045مرکزمشهدمرکزمشهد3559 10:30g-1399.10.0708:30قنبری محمد جابر400565بامنبع138حقوق کار04 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223045مرکزمشهدمرکزمشهد3560 10:30g-1399.10.0708:30قنبری محمد جابر400565بامنبع138حقوق کار03 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3561 15:30g-1399.10.0913:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69روش تحقیق02 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3562 15:30g-1399.10.0913:30قنبری محمد جابر400565بامنبع69روش تحقیق01 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3563 15:30g-1399.10.0913:30قنبری محمد جابر400565بامنبع138روش تحقیق03 hanbari.law@ gmail.comبله

_1223218مرکزمشهدمرکزمشهد3564 13:00g-1399.10.1411:00قنبری محمد جابر400565بامنبع138مقدمه علم حقوق01 hanbari.law@ gmail.comبله

_1220079مرکزمشهدمرکزمشهد3565 10:30are-1399.10.0808:30عارف نژاد ابوالقاسم402179بامنبع124اصول فقه 01 fne jad6@ yahoo .comبله

_1220699مرکزمشهدمرکزمشهد3566 15:30are-1399.10.2113:30عارف نژاد ابوالقاسم402179بامنبع5تاریخ تحلیلي اسالم از سقوط بغداد تا پایان صفویه01 fne jad6@ yahoo .comبله

_1220018مرکزمشهدمرکزمشهد3567 13:00are-1399.10.0711:00عارف نژاد ابوالقاسم402179بامنبع165زبان تخصصي 01 fne jad6@ yahoo .comبله

_1220025مرکزمشهدمرکزمشهد3568 10:30are-1399.10.0408:30عارف نژاد ابوالقاسم402179بامنبع250زبان تخصصي 01 fne jad6@ yahoo .comبله

_1220463مرکزمشهدمرکزمشهد3569 10:30are-1399.10.1508:30عارف نژاد ابوالقاسم402179بامنبع349زبان تخصصي 01 fne jad6@ yahoo .comبله

_1220691مرکزمشهدمرکزمشهد3570 10:30are-1399.10.0208:30عارف نژاد ابوالقاسم402179بامنبع9شناخت ماخذ تاریخ و تمدن اسالم01 fne jad6@ yahoo .comبله

_1220135مرکزمشهدمرکزمشهد3571 15:30are-1399.10.1713:30عارف نژاد ابوالقاسم402179بامنبع335نحوکاربردی 01 fne jad6@ yahoo .comبله

_1220141مرکزمشهدمرکزمشهد3572 15:30are-1399.10.1413:30عارف نژاد ابوالقاسم402179بامنبع435نحوکاربردی 01 fne jad6@ yahoo .comبله

_1122031مرکزمشهدمرکزمشهد3573 10:30m.g-1399.10.1508:30گلمكاني محمد404043بامنبع9ایمني وبهداشت صنعتي01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122014مرکزمشهدمرکزمشهد3574 13:00m.g-1399.10.1011:00گلمكاني محمد404043بامنبع126برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122019مرکزمشهدمرکزمشهد3575 15:30m.g-1399.10.1813:30گلمكاني محمد404043بامنبع22برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی های 01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122029مرکزمشهدمرکزمشهد3576 10:30m.g-1399.10.1008:30گلمكاني محمد404043بامنبع2تجزیه وتحلیل وطراحي سیستم های اطالعاتي01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122001مرکزمشهدمرکزمشهد3577 15:30m.g-1399.10.0213:30گلمكاني محمد404043بامنبع115تحقیق درعملیات 01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122022مرکزمشهدمرکزمشهد3578 13:00m.g-1399.10.1411:00گلمكاني محمد404043بامنبع214تحقیق درعملیات 01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122028مرکزمشهدمرکزمشهد3579 15:30m.g-1399.10.1513:30گلمكاني محمد404043بامنبع12سیستم های پرداخت حقوق ودستمزد01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122015مرکزمشهدمرکزمشهد3580 10:30m.g-1399.10.0208:30گلمكاني محمد404043بامنبع20طرح ریزی واحدهای صنعتي01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122008مرکزمشهدمرکزمشهد3581 13:00m.g-1399.10.2111:00گلمكاني محمد404043بامنبع37فرآیندهای تولید01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122003مرکزمشهدمرکزمشهد3582 15:30m.g-1399.10.2213:30گلمكاني محمد404043بامنبع31مدیریت مهندسي01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122045مرکزمشهدمرکزمشهد3583 13:00m.g-1399.10.1811:00گلمكاني محمد404043بامنبع3مهندسي ارزش01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122045مرکزمشهدمرکزمشهد3584 13:00m.g-1399.10.1811:00گلمكاني محمد404043بامنبع3مهندسي ارزش01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1122017مرکزمشهدمرکزمشهد3585 10:30m.g-1399.10.1708:30گلمكاني محمد404043بامنبع8مهندسي عوامل انساني01 o lmakani77@ gmail.comبله

_1712194مرکزمشهدمرکزمشهد3586 13:00fde-1399.10.0411:00دلقندی فائزه405268بامنبع2مباني و روش های آموزش سواد اطالعاتي01 lg handi@ gmail.com9155713067

_1712194مرکزمشهدمرکزمشهد3587 13:00fde-1399.10.0411:00دلقندی فائزه405268بامنبع2مباني و روش های آموزش سواد اطالعاتي01 lg handi@ gmail.com9155713067

_1712163مرکزمشهدمرکزمشهد3588 15:30fde-1399.10.0313:30دلقندی فائزه405268بامنبع11متون اختصاصي انگلیسي 01 lg handi@ gmail.com9155713067

_1712189مرکزمشهدمرکزمشهد3589 13:00fde-1399.10.1711:00دلقندی فائزه405268بامنبع1مدیریت نشریات ادواری01 lg handi@ gmail.com9155713067

_1712189مرکزمشهدمرکزمشهد3590 13:00fde-1399.10.1711:00دلقندی فائزه405268بامنبع1مدیریت نشریات ادواری01 lg handi@ gmail.com9155713067

_1220290مرکزمشهدمرکزمشهد3591 13:00dez-g-1399.10.0311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع269اصول فقه 01 ez@ yahoo .comبله

_1220290مرکزمشهدمرکزمشهد3592 13:00dez-g-1399.10.0311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع269اصول فقه 03 ez@ yahoo .comبله

_1220290مرکزمشهدمرکزمشهد3593 13:00dez-g-1399.10.0311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع2147اصول فقه 02 ez@ yahoo .comبله

_1220977مرکزمشهدمرکزمشهد3594 10:30dez-g-1399.10.0608:30صادقي موحد خدیجه405301بامنبع17حقوق جزای اختصاصي اسالم01 ez@ yahoo .comبله

_1220077مرکزمشهدمرکزمشهد3595 15:30dez-g-1399.10.1713:30صادقي موحد خدیجه405301بامنبع34حقوق جزای خصوصي اسالم01 ez@ yahoo .comبله

_1220973مرکزمشهدمرکزمشهد3596 13:00dez-g-1399.10.1611:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع14قواعد فقه مدني01 ez@ yahoo .comبله

_1223256مرکزمشهدمرکزمشهد3597 13:00dez-g-1399.10.0611:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69مدني (1)قواعدفقه 02 ez@ yahoo .comبله

_1223256مرکزمشهدمرکزمشهد3598 13:00dez-g-1399.10.0611:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69مدني (1)قواعدفقه 06 ez@ yahoo .comبله

_1223256مرکزمشهدمرکزمشهد3599 13:00dez-g-1399.10.0611:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69مدني (1)قواعدفقه 01 ez@ yahoo .comبله

_1223256مرکزمشهدمرکزمشهد3600 13:00dez-g-1399.10.0611:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69مدني (1)قواعدفقه 03 ez@ yahoo .comبله

_1223256مرکزمشهدمرکزمشهد3601 13:00dez-g-1399.10.0611:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69مدني (1)قواعدفقه 04 ez@ yahoo .comبله

_1223256مرکزمشهدمرکزمشهد3602 13:00dez-g-1399.10.0611:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع170مدني (1)قواعدفقه 05 ez@ yahoo .comبله

_1220373مرکزمشهدمرکزمشهد3603 13:00dez-g-1399.10.0311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع119قواعدفقه 01 ez@ yahoo .comبله

_1220376مرکزمشهدمرکزمشهد3604 15:30dez-g-1399.10.1413:30صادقي موحد خدیجه405301بامنبع230قواعدفقه 01 ez@ yahoo .comبله

_1223258مرکزمشهدمرکزمشهد3605 13:00dez-g-1399.10.1311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69جزایي(2)قواعدفقه02 ez@ yahoo .comبله

_1223258مرکزمشهدمرکزمشهد3606 13:00dez-g-1399.10.1311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69جزایي(2)قواعدفقه03 ez@ yahoo .comبله

_1223258مرکزمشهدمرکزمشهد3607 13:00dez-g-1399.10.1311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69جزایي(2)قواعدفقه06 ez@ yahoo .comبله

_1223258مرکزمشهدمرکزمشهد3608 13:00dez-g-1399.10.1311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69جزایي(2)قواعدفقه01 ez@ yahoo .comبله

_1223258مرکزمشهدمرکزمشهد3609 13:00dez-g-1399.10.1311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع124جزایي(2)قواعدفقه04 ez@ yahoo .comبله

_1223258مرکزمشهدمرکزمشهد3610 13:00dez-g-1399.10.1311:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع138جزایي(2)قواعدفقه05 ez@ yahoo .comبله

_1220374مرکزمشهدمرکزمشهد3611 13:00dez-g-1399.10.1811:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع317مباحث اصول 01 ez@ yahoo .comبله

_1220228مرکزمشهدمرکزمشهد3612 13:00dez-g-1399.10.1711:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع65(قواعدعمومي قراردادها)مباحثي ازحقوق مدني 01 ez@ yahoo .comبله

_1220755مرکزمشهدمرکزمشهد3613 13:00dez-g-1399.10.0111:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع68فقه خانواده (2)متون فقه 02 ez@ yahoo .comبله

_1220755مرکزمشهدمرکزمشهد3614 13:00dez-g-1399.10.0111:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69فقه خانواده (2)متون فقه 01 ez@ yahoo .comبله

_1220755مرکزمشهدمرکزمشهد3615 13:00dez-g-1399.10.0111:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع69فقه خانواده (2)متون فقه 03 ez@ yahoo .comبله

_1220755مرکزمشهدمرکزمشهد3616 13:00dez-g-1399.10.0111:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع130فقه خانواده (2)متون فقه 05 ez@ yahoo .comبله

_1220755مرکزمشهدمرکزمشهد3617 13:00dez-g-1399.10.0111:00صادقي موحد خدیجه405301بامنبع138فقه خانواده (2)متون فقه 04 ez@ yahoo .comبله

_1223149مرکزمشهدمرکزمشهد3618 @15:30ahmadfadavi744-1399.10.0213:30فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع116اصول فقه 01 gmail.comبله

_1223044مرکزمشهدمرکزمشهد3619 @13:00ahmadfadavi744-1399.10.1711:00فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع169حقوق بین الملل خصوصي 01 gmail.comبله

_1223044مرکزمشهدمرکزمشهد3620 @13:00ahmadfadavi744-1399.10.1711:00فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع1138حقوق بین الملل خصوصي 02 gmail.comبله

_1223231مرکزمشهدمرکزمشهد3621 @15:30ahmadfadavi744-1399.10.0613:30فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع269حقوق بین الملل عمومي 02 gmail.comبله

_1223231مرکزمشهدمرکزمشهد3622 @15:30ahmadfadavi744-1399.10.0613:30فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع282حقوق بین الملل عمومي 01 gmail.comبله

_1223231مرکزمشهدمرکزمشهد3623 @15:30ahmadfadavi744-1399.10.0613:30فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع2102حقوق بین الملل عمومي 03 gmail.comبله

_1223231مرکزمشهدمرکزمشهد3624 @15:30ahmadfadavi744-1399.10.0613:30فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع2138حقوق بین الملل عمومي 04 gmail.comبله

_1223055مرکزمشهدمرکزمشهد3625 @15:30ahmadfadavi744-1399.10.2213:30فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع166حقوق سازمانهای بین الملل01 gmail.comبله

_1223055مرکزمشهدمرکزمشهد3626 @15:30ahmadfadavi744-1399.10.2213:30فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع207حقوق سازمانهای بین الملل02 gmail.comبله

_1223257مرکزمشهدمرکزمشهد3627 @13:00ahmadfadavi744-1399.10.1111:00فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع69حقوق هوایي01 gmail.comبله

_1223257مرکزمشهدمرکزمشهد3628 @13:00ahmadfadavi744-1399.10.1111:00فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع138حقوق هوایي03 gmail.comبله

_1223257مرکزمشهدمرکزمشهد3629 @13:00ahmadfadavi744-1399.10.1111:00فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع152حقوق هوایي02 gmail.comبله

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1223152مرکزمشهدمرکزمشهد3630 @13:00ahmadfadavi744-1399.10.1311:00فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع9داوریهای بین المللي01 gmail.comبله

_1223118مرکزمشهدمرکزمشهد3631 @10:30ahmadfadavi744-1399.10.2108:30فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع28فلسفه حقوق01 gmail.comبله

_1223133مرکزمشهدمرکزمشهد3632 @15:30ahmadfadavi744-1399.10.0813:30فدوی بنده قرائي احمد407974بامنبع224متون فقه جزایي 01 gmail.comبله

_1810013مرکزمشهدمرکزمشهد3633 13:00ja-1399.10.0811:00جازمي محمد حسن408843بامنبع3انسان طبیعت طراحي01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810315مرکزمشهدمرکزمشهد3634 13:00ja-1399.10.0811:00جازمي محمد حسن408843بامنبع13تحقیق در صنایع دستي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810315مرکزمشهدمرکزمشهد3635 13:00ja-1399.10.0811:00جازمي محمد حسن408843بامنبع13تحقیق در صنایع دستي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810049مرکزمشهدمرکزمشهد3636 10:30ja-1399.10.0408:30جازمي محمد حسن408843بامنبع3زبان تخصصي01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810403مرکزمشهدمرکزمشهد3637 13:00ja-1399.10.1011:00جازمي محمد حسن408843بامنبع6زبان تخصصي01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810373مرکزمشهدمرکزمشهد3638 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع112طراحي 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810373مرکزمشهدمرکزمشهد3639 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع112طراحي 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810392مرکزمشهدمرکزمشهد3640 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع25طراحي پارچه با کامپیوتر 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810392مرکزمشهدمرکزمشهد3641 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع25طراحي پارچه با کامپیوتر 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810381مرکزمشهدمرکزمشهد3642 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع112طراحي لباس 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810381مرکزمشهدمرکزمشهد3643 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع112طراحي لباس 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810321مرکزمشهدمرکزمشهد3644 13:00ja-1399.10.0811:00جازمي محمد حسن408843بامنبع9طرح اشیاء در تمدن اسالمي01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810095مرکزمشهدمرکزمشهد3645 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع2عكاسي01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810095مرکزمشهدمرکزمشهد3646 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع2عكاسي01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810089مرکزمشهدمرکزمشهد3647 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع1کارگاه تخصصي نگارگری01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810080مرکزمشهدمرکزمشهد3648 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع11کارگاه تذهیب 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810082مرکزمشهدمرکزمشهد3649 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع21کارگاه تذهیب 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810092مرکزمشهدمرکزمشهد3650 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع11کارگاه حجم سازی01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810002مرکزمشهدمرکزمشهد3651 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع120کارگاه طراحي پایه 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810004مرکزمشهدمرکزمشهد3652 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع26کارگاه طراحي پایه 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810009مرکزمشهدمرکزمشهد3653 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع15کارگاه طراحي سنتي 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810099مرکزمشهدمرکزمشهد3654 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع21کارگاه طراحي سنتي 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810018مرکزمشهدمرکزمشهد3655 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع25کارگاه طراحي سنتي 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810087مرکزمشهدمرکزمشهد3656 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع21کارگاه گل و مرغ سازی 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810081مرکزمشهدمرکزمشهد3657 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع15کارگاه نگارگری 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810037مرکزمشهدمرکزمشهد3658 15:30ja-1399.10.0713:30جازمي محمد حسن408843بامنبع11کنترل کیفي و استانداردهای هنر اسالمي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810037مرکزمشهدمرکزمشهد3659 15:30ja-1399.10.0713:30جازمي محمد حسن408843بامنبع11کنترل کیفي و استانداردهای هنر اسالمي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810036مرکزمشهدمرکزمشهد3660 15:30ja-1399.10.1013:30جازمي محمد حسن408843بامنبع26مباني و مبادی اصول خطوط وخوشنویسي اسالمي ایران01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810036مرکزمشهدمرکزمشهد3661 15:30ja-1399.10.1013:30جازمي محمد حسن408843بامنبع26مباني و مبادی اصول خطوط وخوشنویسي اسالمي ایران01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810336مرکزمشهدمرکزمشهد3662 15:30ja-1399.10.2013:30جازمي محمد حسن408843بامنبع10مدیریت تولید صنعتي01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810336مرکزمشهدمرکزمشهد3663 15:30ja-1399.10.2013:30جازمي محمد حسن408843بامنبع10مدیریت تولید صنعتي01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1814027مرکزمشهدمرکزمشهد3664 13:00ja-1399.10.0111:00جازمي محمد حسن408843بامنبع22هندسه مناظر و مرایا01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1814027مرکزمشهدمرکزمشهد3665 13:00ja-1399.10.0111:00جازمي محمد حسن408843بامنبع22هندسه مناظر و مرایا01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810383مرکزمشهدمرکزمشهد3666 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع12هندسه نقوش01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810383مرکزمشهدمرکزمشهد3667 jaجازمي محمد حسن408843بدون منبع12هندسه نقوش01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810261مرکزمشهدمرکزمشهد3668 10:30ja-1399.10.1308:30جازمي محمد حسن408843بامنبع113هندسه نقوش در صنایع دستي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810261مرکزمشهدمرکزمشهد3669 10:30ja-1399.10.1308:30جازمي محمد حسن408843بامنبع113هندسه نقوش در صنایع دستي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810264مرکزمشهدمرکزمشهد3670 13:00ja-1399.10.0111:00جازمي محمد حسن408843بامنبع21هندسه نقوش در صنایع دستي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810264مرکزمشهدمرکزمشهد3671 13:00ja-1399.10.0111:00جازمي محمد حسن408843بامنبع21هندسه نقوش در صنایع دستي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810001مرکزمشهدمرکزمشهد3672 10:30ja-1399.10.1308:30جازمي محمد حسن408843بامنبع116هندسه نقوش در هنرهای سنتي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1810001مرکزمشهدمرکزمشهد3673 10:30ja-1399.10.1308:30جازمي محمد حسن408843بامنبع116هندسه نقوش در هنرهای سنتي ایران 01 zemi1388@ yahoo .comتشریحي و دروس عملي کار - آزمون ال ام اس-حضورکالسيبله

_1223041مرکزمشهدمرکزمشهد3674 10:30fa-1399.10.0108:30الهامي نیك مجید409107بامنبع33خانواده5حقوق مدني 01 rzad_ e lhami72@ yahoo .comبله

_1220092مرکزمشهدمرکزمشهد3675 15:30www-1399.10.0813:30شریعتمدار محسن409835بامنبع45حقوق تطبیقي01 .sharia ti13551355@ yahoo .com9155159616کار تحقیقي

_1223224مرکزمشهدمرکزمشهد3676 13:00www-1399.10.0911:00شریعتمدار محسن409835بامنبع69حقوق مالیه عمومي01 .sharia ti13551355@ yahoo .com9155159616کار تحقیقي

_1223224مرکزمشهدمرکزمشهد3677 13:00www-1399.10.0911:00شریعتمدار محسن409835بامنبع76حقوق مالیه عمومي02 .sharia ti13551355@ yahoo .com9155159616کار تحقیقي

_1223224مرکزمشهدمرکزمشهد3678 13:00www-1399.10.0911:00شریعتمدار محسن409835بامنبع144حقوق مالیه عمومي03 .sharia ti13551355@ yahoo .com9155159616کار تحقیقي

_1322006مرکزمشهدمرکزمشهد3679 _15:30z-1399.10.1413:30داورزني زهره410352بامنبع30معماری کامپیوتر01 davarzani@ yahoo .comبله

_1223223مرکزمشهدمرکزمشهد3680 @10:30behnamekqn-1399.10.1808:30اکوان بهنام411116بامنبع69تجار و اعمال تجاری(1)حقوق تجارت 01 gmail.com9153176268واتس آپآزمون در واتس آپ برگزار مي شود

_1223223مرکزمشهدمرکزمشهد3681 @10:30behnamekqn-1399.10.1808:30اکوان بهنام411116بامنبع414تجار و اعمال تجاری(1)حقوق تجارت 02 gmail.com9153176268واتس آپآزمون در واتس آپ برگزار مي شود

_1223266مرکزمشهدمرکزمشهد3682 _13:00monazzam-1399.10.2111:00منظم علي411591بامنبع68کلیات حقوق شهروندی08 pnu_ 2012@ yahoo .com9155320309کار تحقیقي

_1220685مرکزمشهدمرکزمشهد3683 _15:30h-1399.10.1813:30رحیم پور ازغدی طاهره411732بامنبع19تاریخ علوم در تمدن اسالمي 01 fada ii2002@ yahoo .comبله

_1220690مرکزمشهدمرکزمشهد3684 _10:30h-1399.10.1108:30رحیم پور ازغدی طاهره411732بامنبع210تاریخ علوم در تمدن اسالمي 01 fada ii2002@ yahoo .comبله

_1319202مرکزمشهدمرکزمشهد3685 _15:30m-1399.10.1313:30بنام محمدرضا411985بامنبع7تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا01 benam@ pnu .ac .ir9155069402کارتحقیقي

_1223042مرکزمشهدمرکزمشهد3686 10:30s-1399.10.2108:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع269آیین دادرسي مدني 01 ahebi@ yahoo .comبله

_1223042مرکزمشهدمرکزمشهد3687 10:30s-1399.10.2108:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع2138آیین دادرسي مدني 02 ahebi@ yahoo .comبله

_1223042مرکزمشهدمرکزمشهد3688 10:30s-1399.10.2108:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع2189آیین دادرسي مدني 03 ahebi@ yahoo .comبله

_1223053مرکزمشهدمرکزمشهد3689 15:30s-1399.10.0213:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع369آیین دادرسي مدني 02 ahebi@ yahoo .comبله

_1223053مرکزمشهدمرکزمشهد3690 15:30s-1399.10.0213:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع369آیین دادرسي مدني 01 ahebi@ yahoo .comبله

_1223053مرکزمشهدمرکزمشهد3691 15:30s-1399.10.0213:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع3137آیین دادرسي مدني 03 ahebi@ yahoo .comبله

_1223053مرکزمشهدمرکزمشهد3692 15:30s-1399.10.0213:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع3138آیین دادرسي مدني 04 ahebi@ yahoo .comبله

_1223032مرکزمشهدمرکزمشهد3693 15:30s-1399.10.0113:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع69کلیات قراردادها3حقوق مدني 01 ahebi@ yahoo .comبله

_1223032مرکزمشهدمرکزمشهد3694 15:30s-1399.10.0113:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع93کلیات قراردادها3حقوق مدني 02 ahebi@ yahoo .comبله

_1223032مرکزمشهدمرکزمشهد3695 15:30s-1399.10.0113:30صاحبي ابوالقاسم412237بامنبع138کلیات قراردادها3حقوق مدني 03 ahebi@ yahoo .comبله

_1220182مرکزمشهدمرکزمشهد3696 10:30majid-1399.10.0908:30کبیریان مجید412803بامنبع4اهل البیت درقرآن وحدیث01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220963مرکزمشهدمرکزمشهد3697 13:00majid-1399.10.1611:00کبیریان مجید412803بامنبع19آشنایي با تفسیر قرآن کریم01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220145مرکزمشهدمرکزمشهد3698 13:00majid-1399.10.1611:00کبیریان مجید412803بامنبع12آشنایي باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220139مرکزمشهدمرکزمشهد3699 10:30majid-1399.10.1408:30کبیریان مجید412803بامنبع36آشنایي باعلوم قرآن وحدیث01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220193مرکزمشهدمرکزمشهد3700 10:30majid-1399.10.0108:30کبیریان مجید412803بامنبع13بالغت قرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220195مرکزمشهدمرکزمشهد3701 15:30majid-1399.10.1413:30کبیریان مجید412803بامنبع24بالغت قرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220198مرکزمشهدمرکزمشهد3702 13:00majid-1399.10.1711:00کبیریان مجید412803بامنبع8تاثیرقرآن درپیدایش علوم زبان عربي01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220099مرکزمشهدمرکزمشهد3703 15:30majid-1399.10.1613:30کبیریان مجید412803بامنبع17تاریخ تفسیرقرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220105مرکزمشهدمرکزمشهد3704 15:30majid-1399.10.0913:30کبیریان مجید412803بامنبع27تاریخ تفسیرقرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220096مرکزمشهدمرکزمشهد3705 15:30majid-1399.10.0313:30کبیریان مجید412803بامنبع13تاریخ قرآن 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220098مرکزمشهدمرکزمشهد3706 10:30majid-1399.10.0408:30کبیریان مجید412803بامنبع26تاریخ قرآن 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1219079مرکزمشهدمرکزمشهد3707 13:00majid-1399.10.1811:00کبیریان مجید412803بامنبع8تاریخ قرآن کریم01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1219081مرکزمشهدمرکزمشهد3708 13:00majid-1399.10.1411:00کبیریان مجید412803بامنبع9تفسیر آیات مشكل قرآن کریم01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220826مرکزمشهدمرکزمشهد3709 13:00majid-1399.10.2211:00کبیریان مجید412803بامنبع329تفسیر تربیتي قرآن 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220822مرکزمشهدمرکزمشهد3710 10:30majid-1399.10.0308:30کبیریان مجید412803بامنبع115تفسیر موضوعي قرآن 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1219080مرکزمشهدمرکزمشهد3711 13:00majid-1399.10.0811:00کبیریان مجید412803بامنبع14تفسیر نهج البالغه01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220181مرکزمشهدمرکزمشهد3712 15:30majid-1399.10.0713:30کبیریان مجید412803بامنبع24تفسیرترتیبي قرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220185مرکزمشهدمرکزمشهد3713 13:00majid-1399.10.1511:00کبیریان مجید412803بامنبع37تفسیرترتیبي قرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220189مرکزمشهدمرکزمشهد3714 13:00majid-1399.10.1611:00کبیریان مجید412803بامنبع48تفسیرترتیبي قرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220191مرکزمشهدمرکزمشهد3715 10:30majid-1399.10.0208:30کبیریان مجید412803بامنبع16تفسیرموضوعي قرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220194مرکزمشهدمرکزمشهد3716 10:30majid-1399.10.1508:30کبیریان مجید412803بامنبع23تفسیرموضوعي قرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220855مرکزمشهدمرکزمشهد3717 15:30majid-1399.10.2113:30کبیریان مجید412803بامنبع25جریان شناسي مطالعات قرآني معاصر01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220196مرکزمشهدمرکزمشهد3718 15:30majid-1399.10.1813:30کبیریان مجید412803بامنبع7جوامع حدیثي01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220941مرکزمشهدمرکزمشهد3719 15:30majid-1399.10.2113:30کبیریان مجید412803بامنبع9روش تحقیق و ماخذ شناسي01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220853مرکزمشهدمرکزمشهد3720 15:30majid-1399.10.0813:30کبیریان مجید412803بامنبع24زبان قرآن01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220659مرکزمشهدمرکزمشهد3721 majidکبیریان مجید412803بدون منبع2(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220405مرکزمشهدمرکزمشهد3722 15:30majid-1399.10.2213:30کبیریان مجید412803بامنبع110سیره ائمه 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220408مرکزمشهدمرکزمشهد3723 10:30majid-1399.10.1808:30کبیریان مجید412803بامنبع28سیره ائمه 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220199مرکزمشهدمرکزمشهد3724 15:30majid-1399.10.1813:30کبیریان مجید412803بامنبع2(ع )شناخت ادعیه اهل بیت 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220942مرکزمشهدمرکزمشهد3725 10:30majid-1399.10.0608:30کبیریان مجید412803بامنبع13علم رجال01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220411مرکزمشهدمرکزمشهد3726 10:30majid-1399.10.0308:30کبیریان مجید412803بامنبع11علم وآموزش درجهان تشیع01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220821مرکزمشهدمرکزمشهد3727 10:30majid-1399.10.0108:30کبیریان مجید412803بامنبع115علوم بالغي و زیبایي شناختي قرآن 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220825مرکزمشهدمرکزمشهد3728 10:30majid-1399.10.2008:30کبیریان مجید412803بامنبع36(داللت های قرآني)4علوم قراني01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1219078مرکزمشهدمرکزمشهد3729 13:00majid-1399.10.0211:00کبیریان مجید412803بامنبع10(2)علوم قرآني 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220390مرکزمشهدمرکزمشهد3730 15:30majid-1399.10.1413:30کبیریان مجید412803بامنبع21علوم قرآني 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220180مرکزمشهدمرکزمشهد3731 15:30majid-1399.10.1113:30کبیریان مجید412803بامنبع23علوم قرآني 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220392مرکزمشهدمرکزمشهد3732 15:30majid-1399.10.2113:30کبیریان مجید412803بامنبع34علوم قرآني 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220184مرکزمشهدمرکزمشهد3733 13:00majid-1399.10.2011:00کبیریان مجید412803بامنبع36علوم قرآني 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220190مرکزمشهدمرکزمشهد3734 10:30majid-1399.10.2008:30کبیریان مجید412803بامنبع45علوم قرآني 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220057مرکزمشهدمرکزمشهد3735 13:00majid-1399.10.0411:00کبیریان مجید412803بامنبع27فقه الحدیث 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220186مرکزمشهدمرکزمشهد3736 13:00majid-1399.10.1711:00کبیریان مجید412803بامنبع8قرائت ودرك متون تفسیری01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220197مرکزمشهدمرکزمشهد3737 10:30majid-1399.10.0808:30کبیریان مجید412803بامنبع7قرآن وخاورشناسان01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220856مرکزمشهدمرکزمشهد3738 10:30majid-1399.10.0308:30کبیریان مجید412803بامنبع12قصص انبیاء در قرآن و عهدین01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220187مرکزمشهدمرکزمشهد3739 13:00majid-1399.10.1711:00کبیریان مجید412803بامنبع4کلیات علم رجال01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220964مرکزمشهدمرکزمشهد3740 13:00majid-1399.10.1311:00کبیریان مجید412803بامنبع45کلیات علوم حدیث01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220183مرکزمشهدمرکزمشهد3741 13:00majid-1399.10.1011:00کبیریان مجید412803بامنبع8مباني نقدوفهم حدیث01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220839مرکزمشهدمرکزمشهد3742 majidکبیریان مجید412803بدون منبع25مراکز پژوهش قرآن وحدیث ایران و جهان01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220394مرکزمشهدمرکزمشهد3743 13:00majid-1399.10.1711:00کبیریان مجید412803بامنبع22مفردات قرآن 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220178مرکزمشهدمرکزمشهد3744 10:30majid-1399.10.1008:30کبیریان مجید412803بامنبع2مفردات قرآن کریم01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220938مرکزمشهدمرکزمشهد3745 13:00majid-1399.10.0711:00کبیریان مجید412803بامنبع12مفردات قرآن کریم01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220175مرکزمشهدمرکزمشهد3746 10:30majid-1399.10.1308:30کبیریان مجید412803بامنبع15مكاتب وروشهای تفسیرقرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220179مرکزمشهدمرکزمشهد3747 15:30majid-1399.10.0113:30کبیریان مجید412803بامنبع25مكاتب وروشهای تفسیرقرآن کریم 01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1220852مرکزمشهدمرکزمشهد3748 15:30majid-1399.10.1813:30کبیریان مجید412803بامنبع28هندسه دانش های قرآني و حدیثي01 .kabirian@ yahoo .com9155029383کارتحقیقي

_1813013مرکزمشهدمرکزمشهد3749 15:30shara-1399.10.1513:30شرفي ابوالفضل412869بامنبع25جامعه شناسي شهری01 fi1356@ gmail.com 9153588341تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1511074مرکزمشهدمرکزمشهد3750 @13:00mfjavan-1399.10.2011:00فضائلي جوان مهسا412920بامنبع42برنامه سازی کامپیوتر01 gmail.comبله
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1511091مرکزمشهدمرکزمشهد3751 @13:00mfjavan-1399.10.2011:00فضائلي جوان مهسا412920بامنبع69برنامه نویسي کامپیوتر01 gmail.comبله

_1511097مرکزمشهدمرکزمشهد3752 @mfjavanفضائلي جوان مهسا412920بدون منبع1پروژه01 gmail.comبله

_1322005مرکزمشهدمرکزمشهد3753 @10:30mfjavan-1399.10.1808:30فضائلي جوان مهسا412920بامنبع9تحلیل و طراحي سیستمها01 gmail.comبله

_1322041مرکزمشهدمرکزمشهد3754 @13:00mfjavan-1399.10.1611:00فضائلي جوان مهسا412920بامنبع14مباني هوش محاسباتي01 gmail.comبله

_1322015مرکزمشهدمرکزمشهد3755 @15:30mfjavan-1399.10.0213:30فضائلي جوان مهسا412920بامنبع22یكپارچه سازی کاربردهای سازماني01 gmail.comبله

_1814038مرکزمشهدمرکزمشهد3756 10:30g-1399.10.1608:30قاسمي مهدی412953بامنبع123ساختمان 01 has emipm@ gmail.com9155080690کارتحقیقي

_1814057مرکزمشهدمرکزمشهد3757 gقاسمي مهدی412953بدون منبع5طرح نهایي02 has emipm@ gmail.com9155080690کارتحقیقي

_1814050مرکزمشهدمرکزمشهد3758 15:30g-1399.10.1713:30قاسمي مهدی412953بامنبع3مدیریت و تشكیالت کارگاه01 has emipm@ gmail.com9155080690کارتحقیقي

_1814050مرکزمشهدمرکزمشهد3759 15:30g-1399.10.1713:30قاسمي مهدی412953بامنبع3مدیریت و تشكیالت کارگاه01 has emipm@ gmail.com9155080690کارتحقیقي

_1223140مرکزمشهدمرکزمشهد3760 @10:30davaryar-1399.10.1708:30داوریار محمدعلي413007بامنبع223اصول فقه 01 yahoo .com9151114538واتس آپکارتحقیقي یا کنفرانس از طریق وات ساپ

_1223259مرکزمشهدمرکزمشهد3761 @13:00davaryar-1399.10.1811:00داوریار محمدعلي413007بامنبع68شفعه ووصیت و ارث(8)حقوق مدني 03 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1223259مرکزمشهدمرکزمشهد3762 @13:00davaryar-1399.10.1811:00داوریار محمدعلي413007بامنبع69شفعه ووصیت و ارث(8)حقوق مدني 01 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1223259مرکزمشهدمرکزمشهد3763 @13:00davaryar-1399.10.1811:00داوریار محمدعلي413007بامنبع123شفعه ووصیت و ارث(8)حقوق مدني 04 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1223259مرکزمشهدمرکزمشهد3764 @13:00davaryar-1399.10.1811:00داوریار محمدعلي413007بامنبع138شفعه ووصیت و ارث(8)حقوق مدني 02 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1223145مرکزمشهدمرکزمشهد3765 @13:00davaryar-1399.10.0611:00داوریار محمدعلي413007بامنبع19حقوق مدني 01 yahoo .com9151114538واتس آپکارتحقیقي یا کنفرانس از طریق وات ساپ

_1223054مرکزمشهدمرکزمشهد3766 @13:00davaryar-1399.10.1711:00داوریار محمدعلي413007بامنبع69(ب )عقودمعین قسمت 7حقوق مدني 01 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1223054مرکزمشهدمرکزمشهد3767 @13:00davaryar-1399.10.1711:00داوریار محمدعلي413007بامنبع104(ب )عقودمعین قسمت 7حقوق مدني 03 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1223054مرکزمشهدمرکزمشهد3768 @13:00davaryar-1399.10.1711:00داوریار محمدعلي413007بامنبع138(ب )عقودمعین قسمت 7حقوق مدني 04 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1223054مرکزمشهدمرکزمشهد3769 @13:00davaryar-1399.10.1711:00داوریار محمدعلي413007بامنبع138(ب )عقودمعین قسمت 7حقوق مدني 02 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1223151مرکزمشهدمرکزمشهد3770 @15:30davaryar-1399.10.0113:30داوریار محمدعلي413007بامنبع24قواعدفقه01 yahoo .com9151114538واتس آپکارتحقیقي یا کنفرانس از طریق وات ساپ

_1223148مرکزمشهدمرکزمشهد3771 @15:30davaryar-1399.10.2013:30داوریار محمدعلي413007بامنبع118متون فقه 01 yahoo .com9151114538واتس آپکارتحقیقي یا کنفرانس از طریق وات ساپ

_1223141مرکزمشهدمرکزمشهد3772 @10:30davaryar-1399.10.0108:30داوریار محمدعلي413007بامنبع225متون فقه 01 yahoo .com9151114538واتس آپکارتحقیقي یا کنفرانس از طریق وات ساپ

_1220754مرکزمشهدمرکزمشهد3773 @13:00davaryar-1399.10.0311:00داوریار محمدعلي413007بامنبع69فقه معامالت (1)متون فقه01 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1220754مرکزمشهدمرکزمشهد3774 @13:00davaryar-1399.10.0311:00داوریار محمدعلي413007بامنبع138فقه معامالت (1)متون فقه02 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1220754مرکزمشهدمرکزمشهد3775 @13:00davaryar-1399.10.0311:00داوریار محمدعلي413007بامنبع235فقه معامالت (1)متون فقه03 yahoo .com 9151114538تلگرامکارتحقیقي و ارسال از تلگرام

_1223147مرکزمشهدمرکزمشهد3776 @13:00davaryar-1399.10.0911:00داوریار محمدعلي413007بامنبع16مسئولیت مدني01 yahoo .com9151114538واتس آپکارتحقیقي یا کنفرانس از طریق وات ساپ

_1313132مرکزمشهدمرکزمشهد3777 15:30g-1399.10.0613:30قره سهیل413022بامنبع12اصول مهندسي تونل01 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1313385مرکزمشهدمرکزمشهد3778 gقره سهیل413022بدون منبع3آزمایشگاه روسازی01 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1313120مرکزمشهدمرکزمشهد3779 gقره سهیل413022بدون منبع16پروژه راهسازی02 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1313111مرکزمشهدمرکزمشهد3780 gقره سهیل413022بدون منبع16پروژه سازه های بتن آرمه02 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1313225مرکزمشهدمرکزمشهد3781 gقره سهیل413022بدون منبع16پروژه های سازه فوالدی02 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1312017مرکزمشهدمرکزمشهد3782 15:30g-1399.10.1113:30قره سهیل413022بامنبع10ترمیم وتقویت سازه ها01 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1313383مرکزمشهدمرکزمشهد3783 13:00g-1399.10.0811:00قره سهیل413022بامنبع37روشهای اجرا گود و سازه نگهبان01 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1313044مرکزمشهدمرکزمشهد3784 15:30g-1399.10.1713:30قره سهیل413022بامنبع22مصالح ساختماني و آزمایشگاه01 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1313051مرکزمشهدمرکزمشهد3785 10:30g-1399.10.0408:30قره سهیل413022بامنبع5مكانیك خاك01 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1313191مرکزمشهدمرکزمشهد3786 10:30g-1399.10.2108:30قره سهیل413022بامنبع33مهندسي پي01 hareh_ s ohe il@ pnu .ac .ir9123842746واتس آپکار تحقیقي از طریق واتس آپ

_1220370مرکزمشهدمرکزمشهد3787 13:00zg-1399.10.0811:00گواهي زهرا413045بامنبع18آیات االحكام01 ovahi@ yahoo .com9153139333کار تحقیقي

_1220371مرکزمشهدمرکزمشهد3788 15:30zg-1399.10.0213:30گواهي زهرا413045بامنبع222مباحث اصول 01 ovahi@ yahoo .com9153139333کار تحقیقي

_1223158مرکزمشهدمرکزمشهد3789 10:30hashemie-1399.10.1008:30هاشمي سیداحمدعلي413133بامنبع5حقوق اسالمي تطبیقي01 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223144مرکزمشهدمرکزمشهد3790 10:30hashemie-1399.10.1808:30هاشمي سیداحمدعلي413133بامنبع219حقوق مدني 01 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223039مرکزمشهدمرکزمشهد3791 15:30hashemie-1399.10.1613:30هاشمي سیداحمدعلي413133بامنبع69الزامات خارج ازقراردادها4حقوق مدني 02 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223039مرکزمشهدمرکزمشهد3792 15:30hashemie-1399.10.1613:30هاشمي سیداحمدعلي413133بامنبع132الزامات خارج ازقراردادها4حقوق مدني 03 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223039مرکزمشهدمرکزمشهد3793 15:30hashemie-1399.10.1613:30هاشمي سیداحمدعلي413133بامنبع138الزامات خارج ازقراردادها4حقوق مدني 01 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223047مرکزمشهدمرکزمشهد3794 10:30hashemie-1399.10.1308:30هاشمي سیداحمدعلي413133بامنبع138(الف )عقودمعین قسمت 6حقوق مدني 02 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223047مرکزمشهدمرکزمشهد3795 10:30hashemie-1399.10.1308:30هاشمي سیداحمدعلي413133بامنبع138(الف )عقودمعین قسمت 6حقوق مدني 01 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223047مرکزمشهدمرکزمشهد3796 10:30hashemie-1399.10.1308:30هاشمي سیداحمدعلي413133بامنبع138(الف )عقودمعین قسمت 6حقوق مدني 03 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223155مرکزمشهدمرکزمشهد3797 hashemieهاشمي سیداحمدعلي413133بدون منبع7سمینار02 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223155مرکزمشهدمرکزمشهد3798 hashemieهاشمي سیداحمدعلي413133بدون منبع20سمینار01 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223120مرکزمشهدمرکزمشهد3799 13:00hashemie-1399.10.0911:00هاشمي سیداحمدعلي413133بامنبع16مسئولیت مدني01 .ahmada li@ gmail.com9155012753.هماهنگ شده بادانشجویان در فضای مجازی آزمون گرفته مي شود

_1223006مرکزمشهدمرکزمشهد3800 10:30ahmad-1399.10.1508:30احمدی سیداحمد413349بامنبع61حقوق اداری01 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223227مرکزمشهدمرکزمشهد3801 15:30ahmad-1399.10.1413:30احمدی سیداحمد413349بامنبع169حقوق اداری 01 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223227مرکزمشهدمرکزمشهد3802 15:30ahmad-1399.10.1413:30احمدی سیداحمد413349بامنبع169حقوق اداری 02 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223227مرکزمشهدمرکزمشهد3803 15:30ahmad-1399.10.1413:30احمدی سیداحمد413349بامنبع169حقوق اداری 03 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223227مرکزمشهدمرکزمشهد3804 15:30ahmad-1399.10.1413:30احمدی سیداحمد413349بامنبع1122حقوق اداری 04 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223035مرکزمشهدمرکزمشهد3805 10:30ahmad-1399.10.1408:30احمدی سیداحمد413349بامنبع269حقوق اداری 03 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223035مرکزمشهدمرکزمشهد3806 10:30ahmad-1399.10.1408:30احمدی سیداحمد413349بامنبع269حقوق اداری 01 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223035مرکزمشهدمرکزمشهد3807 10:30ahmad-1399.10.1408:30احمدی سیداحمد413349بامنبع269حقوق اداری 04 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223035مرکزمشهدمرکزمشهد3808 10:30ahmad-1399.10.1408:30احمدی سیداحمد413349بامنبع269حقوق اداری 02 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223035مرکزمشهدمرکزمشهد3809 10:30ahmad-1399.10.1408:30احمدی سیداحمد413349بامنبع269حقوق اداری 05 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1223035مرکزمشهدمرکزمشهد3810 10:30ahmad-1399.10.1408:30احمدی سیداحمد413349بامنبع2109حقوق اداری 06 .ahmadi201077@ gmail.comبله

_1319155مرکزمشهدمرکزمشهد3811 aعطازندی غالمرضا413420بدون منبع4آز عایق ها و فشار قوی01 tazandi@ gmail.com9388681818.پروژه و تكلیف بصورت گزارش کالسي برگزار میگردد

_1319154مرکزمشهدمرکزمشهد3812 aعطازندی غالمرضا413420بدون منبع4آزمایشگاه حفاظت و رله ها01 tazandi@ gmail.com9388681818.پروژه و تكلیف بصورت گزارش کالسي برگزار میگردد

_1319051مرکزمشهدمرکزمشهد3813 aعطازندی غالمرضا413420بدون منبع14آزمایشگاه ماشین های الكتریكي 01 tazandi@ gmail.com9388681818.پروژه و تكلیف بصورت گزارش کالسي برگزار میگردد

_1319086مرکزمشهدمرکزمشهد3814 aعطازندی غالمرضا413420بدون منبع21آزمایشگاه ماشین های الكتریكي01 tazandi@ gmail.com9388681818.پروژه و تكلیف بصورت گزارش کالسي برگزار میگردد

_1319008مرکزمشهدمرکزمشهد3815 sمونسي مریم415134بدون منبع25کارگاه عمومي01 ena tor.maryam2011@ yahoo .com9302421458.پروژه و تكلیف بصورت گزارش کالسي برگزار میگردد

_1315128مرکزمشهدمرکزمشهد3816 sمونسي مریم415134بامنبع7کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی01 ena tor.maryam2011@ yahoo .com9302421458.پروژه و تكلیف بصورت گزارش کالسي برگزار میگردد

_1315192مرکزمشهدمرکزمشهد3817 sمونسي مریم415134بدون منبع4کارگاه ورق کاری و جوشكاری در صنایع هوایي01 ena tor.maryam2011@ yahoo .com9302421458.پروژه و تكلیف بصورت گزارش کالسي برگزار میگردد

_1223143مرکزمشهدمرکزمشهد3818 _15:30roh-1399.10.1013:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع11آیین دادرسي مدني01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223142مرکزمشهدمرکزمشهد3819 _13:00roh-1399.10.2111:00آخوندی روح اهلل417116بامنبع4حقوق تجارت01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223247مرکزمشهدمرکزمشهد3820 _15:30roh-1399.10.0913:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع67ورشكستگي (4)حقوق تجارت 01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223247مرکزمشهدمرکزمشهد3821 _15:30roh-1399.10.0913:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع69ورشكستگي (4)حقوق تجارت 02 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223247مرکزمشهدمرکزمشهد3822 _15:30roh-1399.10.0913:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع135ورشكستگي (4)حقوق تجارت 03 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223229مرکزمشهدمرکزمشهد3823 _13:00roh-1399.10.1111:00آخوندی روح اهلل417116بامنبع69شرکت ها2حقوق تجارت 01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223229مرکزمشهدمرکزمشهد3824 _13:00roh-1399.10.1111:00آخوندی روح اهلل417116بامنبع135شرکت ها2حقوق تجارت 02 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223154مرکزمشهدمرکزمشهد3825 _10:30roh-1399.10.0408:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع11حقوق تجارت بین الملل01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223243مرکزمشهدمرکزمشهد3826 _10:30roh-1399.10.0808:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع69اسناد تجاری(3)حقوق تجارت01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223243مرکزمشهدمرکزمشهد3827 _10:30roh-1399.10.0808:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع69اسناد تجاری(3)حقوق تجارت03 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223243مرکزمشهدمرکزمشهد3828 _10:30roh-1399.10.0808:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع70اسناد تجاری(3)حقوق تجارت02 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223161مرکزمشهدمرکزمشهد3829 _13:00roh-1399.10.1711:00آخوندی روح اهلل417116بامنبع26حقوق رقابت تجاری01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223226مرکزمشهدمرکزمشهد3830 _13:00roh-1399.10.1711:00آخوندی روح اهلل417116بامنبع69 اموال و مالكیت2حقوق مدني 01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223226مرکزمشهدمرکزمشهد3831 _13:00roh-1399.10.1711:00آخوندی روح اهلل417116بامنبع69 اموال و مالكیت2حقوق مدني 02 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223226مرکزمشهدمرکزمشهد3832 _13:00roh-1399.10.1711:00آخوندی روح اهلل417116بامنبع135 اموال و مالكیت2حقوق مدني 03 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223249مرکزمشهدمرکزمشهد3833 _15:30roh-1399.10.1313:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع69حقوق خانواده(5)حقوق مدني03 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223249مرکزمشهدمرکزمشهد3834 _15:30roh-1399.10.1313:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع69حقوق خانواده(5)حقوق مدني02 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223249مرکزمشهدمرکزمشهد3835 _15:30roh-1399.10.1313:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع70حقوق خانواده(5)حقوق مدني01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1223150مرکزمشهدمرکزمشهد3836 _15:30roh-1399.10.0113:30آخوندی روح اهلل417116بامنبع21متون حقوقي به زبان خارجه01 akhoundi@ yahoo .comدروس کارشناسي از طریق ال ام اس و ارشد کار تحقیقيبله

_1313109مرکزمشهدمرکزمشهد3837 _10:30j-1399.10.0108:30رضائي فر جواد417398بامنبع56روسازی راه01 rezae ifa r@ pnu .ac .irبله

_1313116مرکزمشهدمرکزمشهد3838 _15:30j-1399.10.1113:30رضائي فر جواد417398بامنبع10هیدرولوژی مهندسي01 rezae ifa r@ pnu .ac .irبله

_1813002مرکزمشهدمرکزمشهد3839 15:30lmarve-1399.10.2013:30مرویان مشهد لیال423404بامنبع19آمار در شهرسازی01 ian@ yahoo .comبله

_1319138مرکزمشهدمرکزمشهد3840 10:30mehdi.nas-1399.10.1508:30نصرآبادی مهدی425243بامنبع6اصول سیستم های مخابراتي01 rabadi@ gmail.comبله

_1319134مرکزمشهدمرکزمشهد3841 15:30mehdi.nas-1399.10.0413:30نصرآبادی مهدی425243بامنبع14سیستم های دیجیتال 01 rabadi@ gmail.comبله

_1319056مرکزمشهدمرکزمشهد3842 15:30mehdi.nas-1399.10.1513:30نصرآبادی مهدی425243بامنبع11مخابرات 01 rabadi@ gmail.comبله

_1220971مرکزمشهدمرکزمشهد3843 15:30ahmadreza-1399.10.0913:30شرفي احمد رضا425803بامنبع2اعراب قرآن و حدیث01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220842مرکزمشهدمرکزمشهد3844 15:30ahmadreza-1399.10.0613:30شرفي احمد رضا425803بامنبع2آشنایي با رجال01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1219086مرکزمشهدمرکزمشهد3845 13:00ahmadreza-1399.10.1611:00شرفي احمد رضا425803بامنبع8تفسیر قرآن کریم01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220847مرکزمشهدمرکزمشهد3846 15:30ahmadreza-1399.10.1613:30شرفي احمد رضا425803بامنبع2توثیق و تضعیف01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220845مرکزمشهدمرکزمشهد3847 15:30ahmadreza-1399.10.0113:30شرفي احمد رضا425803بامنبع1جریان شناسي مطالعات حدیثي معاصر01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220848مرکزمشهدمرکزمشهد3848 13:00ahmadreza-1399.10.2211:00شرفي احمد رضا425803بامنبع2رجال کاربردی با تكیه بر سند شناس01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220811مرکزمشهدمرکزمشهد3849 13:00ahmadreza-1399.10.1411:00شرفي احمد رضا425803بامنبع15(اعجاز،تحریف پذیری)2علوم قرآني 01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220818مرکزمشهدمرکزمشهد3850 13:00ahmadreza-1399.10.2011:00شرفي احمد رضا425803بامنبع10(مكي و مدني،اسبابنزول،محكم و متشابه،نسخ)3علوم قرآني 01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220974مرکزمشهدمرکزمشهد3851 13:00ahmadreza-1399.10.1811:00شرفي احمد رضا425803بامنبع1قرائت و درك متون معاصر01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220844مرکزمشهدمرکزمشهد3852 15:30ahmadreza-1399.10.1813:30شرفي احمد رضا425803بامنبع2مباني شناخت حدیث از دیدگاه فریقین01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220843مرکزمشهدمرکزمشهد3853 13:00ahmadreza-1399.10.1611:00شرفي احمد رضا425803بامنبع2مشكل الحدیث01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220817مرکزمشهدمرکزمشهد3854 10:30ahmadreza-1399.10.1708:30شرفي احمد رضا425803بامنبع5مفردات قرآن01 .shara fi@ yahoo .com 9157130236تلگرامسرفصلها خالصه نویسي شودداخل فایل تلگرام شود وبراساس

_1220157مرکزمشهدمرکزمشهد3855 10:30rahe-1399.10.0408:30حسیني راحله425997بامنبع23ادیان ایران پیش ازاسالم 01 le _ hos e ini@ yahoo .com آدرس درسامانه )خالصه نویسي و ارسال به گروه تلگراميlms(91588339100تلگرام

_1220164مرکزمشهدمرکزمشهد3856 15:30rahe-1399.10.1813:30حسیني راحله425997بامنبع26ادیان هند01 le _ hos e ini@ yahoo .com آدرس درسامانه )خالصه نویسي و ارسال به گروه تلگراميlms(91588339100تلگرام

_1220172مرکزمشهدمرکزمشهد3857 13:00rahe-1399.10.0911:00حسیني راحله425997بامنبع6دین یهود01 le _ hos e ini@ yahoo .com آدرس درسامانه )خالصه نویسي و ارسال به گروه تلگراميlms(91588339100تلگرام

_1220149مرکزمشهدمرکزمشهد3858 15:30rahe-1399.10.0313:30حسیني راحله425997بامنبع13روشهای مطالعات دیني 01 le _ hos e ini@ yahoo .com آدرس درسامانه )خالصه نویسي و ارسال به گروه تلگراميlms(91588339100تلگرام

_1220165مرکزمشهدمرکزمشهد3859 15:30rahe-1399.10.1613:30حسیني راحله425997بامنبع23متون عرفاني عربي 01 le _ hos e ini@ yahoo .com آدرس درسامانه )خالصه نویسي و ارسال به گروه تلگراميlms(91588339100تلگرام

_1220148مرکزمشهدمرکزمشهد3860 13:00rahe-1399.10.0111:00حسیني راحله425997بامنبع13متون عرفاني فارسي 01 le _ hos e ini@ yahoo .com آدرس درسامانه )خالصه نویسي و ارسال به گروه تلگراميlms(91588339100تلگرام

_1220154مرکزمشهدمرکزمشهد3861 15:30rahe-1399.10.1613:30حسیني راحله425997بامنبع26متون عرفاني فارسي 01 le _ hos e ini@ yahoo .com آدرس درسامانه )خالصه نویسي و ارسال به گروه تلگراميlms(91588339100تلگرام

_1220174مرکزمشهدمرکزمشهد3862 10:30rahe-1399.10.0708:30حسیني راحله425997بامنبع1مسیحیت01 le _ hos e ini@ yahoo .com آدرس درسامانه )خالصه نویسي و ارسال به گروه تلگراميlms(91588339100تلگرام

_1223004مرکزمشهدمرکزمشهد3863 _15:30m-1399.10.0913:30لعل علیزاده محمد426918بامنبع2حقوق اساسي01 la la lizadeh@ yahoo .comبله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3864 15:30a-1399.10.0913:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع26روش تحقیق09 lavipnu@ gmail.com9131211905آخرین جلسه ی کالس آزمون در کالس مجازی به صورت بله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3865 15:30a-1399.10.0913:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع27روش تحقیق10 lavipnu@ gmail.com9131211905آخرین جلسه ی کالس آزمون در کالس مجازی به صورت بله

_1223255مرکزمشهدمرکزمشهد3866 15:30a-1399.10.0913:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع36روش تحقیق05 lavipnu@ gmail.com9131211905آخرین جلسه ی کالس آزمون در کالس مجازی به صورت بله

_1318064مرکزمشهدمرکزمشهد3867 10:30o-1399.10.1608:30محمدی پور امیدرضا431234بامنبع8استاتیك و مقاومت مصالح01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315089مرکزمشهدمرکزمشهد3868 15:30o-1399.10.0913:30محمدی پور امیدرضا431234بامنبع45استاتیك و مقاومت مصالح01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315196مرکزمشهدمرکزمشهد3869 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع2پروژه تخصصي02 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315298مرکزمشهدمرکزمشهد3870 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع3پروژه تخصصي02 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315267مرکزمشهدمرکزمشهد3871 10:30o-1399.10.0408:30محمدی پور امیدرضا431234بامنبع4ترمودینامیك پیشرفته01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1311004مرکزمشهدمرکزمشهد3872 15:30o-1399.10.0213:30محمدی پور امیدرضا431234بامنبع2ترمودینامیك وانتقال حرارت01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315101مرکزمشهدمرکزمشهد3873 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع2سمینار03 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315015مرکزمشهدمرکزمشهد3874 10:30o-1399.10.1808:30محمدی پور امیدرضا431234بامنبع46علم مواد01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315233مرکزمشهدمرکزمشهد3875 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع13کارآموزی01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1317262مرکزمشهدمرکزمشهد3876 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع5کارگاره عمومي01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1317013مرکزمشهدمرکزمشهد3877 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع11کارگاه عمومي 01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315289مرکزمشهدمرکزمشهد3878 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع6کارگاه عمومي جوش01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315288مرکزمشهدمرکزمشهد3879 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع118کارگاه ماشین افزار 01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1311033مرکزمشهدمرکزمشهد3880 15:30o-1399.10.0413:30محمدی پور امیدرضا431234بامنبع8مكانیك سیاالت01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315266مرکزمشهدمرکزمشهد3881 10:30o-1399.10.0608:30محمدی پور امیدرضا431234بامنبع7مكانیك سیاالت پیشرفته01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1511071مرکزمشهدمرکزمشهد3882 13:00o-1399.10.1411:00محمدی پور امیدرضا431234بامنبع32نقشه کشي صنعتي01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315004مرکزمشهدمرکزمشهد3883 13:00o-1399.10.1411:00محمدی پور امیدرضا431234بامنبع116نقشه کشي صنعتي 01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315048مرکزمشهدمرکزمشهد3884 13:00o-1399.10.1411:00محمدی پور امیدرضا431234بامنبع118نقشه کشي صنعتي 01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1315048مرکزمشهدمرکزمشهد3885 13:00o-1399.10.1411:00محمدی پور امیدرضا431234بامنبع166نقشه کشي صنعتي 01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1319126مرکزمشهدمرکزمشهد3886 oمحمدی پور امیدرضا431234بامنبع27نقشه کشي مهندسي01 .r.mohammadipoor@ gmail.comبله

_1220999مرکزمشهدمرکزمشهد3887 10:30s-1399.10.1308:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع12آموزش زبان عربي 01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220763مرکزمشهدمرکزمشهد3888 15:30s-1399.10.0113:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع14آموزش زبان عربي 01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220991مرکزمشهدمرکزمشهد3889 13:00s-1399.10.0311:00گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع19آموزش نحو عربي 01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220790مرکزمشهدمرکزمشهد3890 10:30s-1399.10.0108:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع22ترجمه از عربي به فارسي 01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220132مرکزمشهدمرکزمشهد3891 15:30s-1399.10.1413:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع212صرف 01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220286مرکزمشهدمرکزمشهد3892 15:30s-1399.10.0313:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع13عربي01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220080مرکزمشهدمرکزمشهد3893 15:30s-1399.10.2013:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع14علوم بالغي01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220774مرکزمشهدمرکزمشهد3894 15:30s-1399.10.0413:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع4قرائت متون فرهنگ عربي01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220969مرکزمشهدمرکزمشهد3895 15:30s-1399.10.0613:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع3قرائت و درك متون مطبوعاتي01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220142مرکزمشهدمرکزمشهد3896 10:30s-1399.10.1308:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع12مهارتهای ترجمه01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220955مرکزمشهدمرکزمشهد3897 15:30s-1399.10.2113:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع5(1)نحو 01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220966مرکزمشهدمرکزمشهد3898 15:30s-1399.10.1713:30گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع1(3)نحو 01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1220759مرکزمشهدمرکزمشهد3899 13:00s-1399.10.0311:00گلزار سیرجاني محمد431329بامنبع21نحو کاربردی 01 irjani_ g o lzar@ yahoo .com 9359880135کار تحقیقي و ارسال به واتساپ استاد به شماره

_1814037مرکزمشهدمرکزمشهد3900 @10:30ivani51-1399.10.0808:30ایواني هادی431599بامنبع24آشنایي با معماری اسالمي01 yahoo .com 9151080026 درتاریخ 09151080026آزمون  از طریق واتساپ به شماره

_1814037مرکزمشهدمرکزمشهد3901 @10:30ivani51-1399.10.0808:30ایواني هادی431599بامنبع24آشنایي با معماری اسالمي01 yahoo .com 9151080026 درتاریخ 09151080026آزمون  از طریق واتساپ به شماره

_1814033مرکزمشهدمرکزمشهد3902 @ivani51ایواني هادی431599بدون منبع14برداشت از بناهای تاریخي01 yahoo .com9151080026پروژه عملي

_1813075مرکزمشهدمرکزمشهد3903 @10:30ivani51-1399.10.0108:30ایواني هادی431599بامنبع18اسالمي- تاریخ شهرهای ایراني 01 yahoo .com9151080026پروژه عملي

_1813041مرکزمشهدمرکزمشهد3904 @ivani51ایواني هادی431599بدون منبع9سمینار مسائل شهری01 yahoo .com9151080026پروژه عملي

_1813039مرکزمشهدمرکزمشهد3905 @10:30ivani51-1399.10.2008:30ایواني هادی431599بامنبع1طراحي و کاربرد نظام اطالعات شهری01 yahoo .com 9151080026کارتحقیقي و خالصه دست نویس و ارسال به ایمیل

_1814053مرکزمشهدمرکزمشهد3906 @ivani51ایواني هادی431599بدون منبع51طرح معماری 01 yahoo .com9151080026پروژه عملي

_1814053مرکزمشهدمرکزمشهد3907 @ivani51ایواني هادی431599بدون منبع51طرح معماری 01 yahoo .com9151080026پروژه عملي

_1712214مرکزمشهدمرکزمشهد3908 15:30g-1399.10.1813:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع2آشنایي با تاریخ ادبیات ایران01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712177مرکزمشهدمرکزمشهد3909 13:00g-1399.10.0611:00احسانیان قاسم علي431621بامنبع3آشنایي با تاریخ ادبیات جهان01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712174مرکزمشهدمرکزمشهد3910 15:30g-1399.10.0313:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع1آشنایي با فناوری های اطالعات و ارتباطات01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712174مرکزمشهدمرکزمشهد3911 15:30g-1399.10.0313:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع1آشنایي با فناوری های اطالعات و ارتباطات01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712206مرکزمشهدمرکزمشهد3912 15:30g-1399.10.2013:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع2آشنایي با مدیریت دانش01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712199مرکزمشهدمرکزمشهد3913 13:00g-1399.10.0911:00احسانیان قاسم علي431621بامنبع1طراحي و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712199مرکزمشهدمرکزمشهد3914 13:00g-1399.10.0911:00احسانیان قاسم علي431621بامنبع1طراحي و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712178مرکزمشهدمرکزمشهد3915 13:00g-1399.10.1011:00احسانیان قاسم علي431621بامنبع4کتابخانه و توسعه پایدار01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712205مرکزمشهدمرکزمشهد3916 15:30g-1399.10.1413:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع1مرجع شناسي علوم اسالمي01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712205مرکزمشهدمرکزمشهد3917 15:30g-1399.10.1413:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع1مرجع شناسي علوم اسالمي01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712164مرکزمشهدمرکزمشهد3918 15:30g-1399.10.1813:30احسانیان قاسم علي431621بامنبع1مقدمه ای بر روابط عمومي01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712202مرکزمشهدمرکزمشهد3919 13:00g-1399.10.1411:00احسانیان قاسم علي431621بامنبع1نمایه سازی کتاب01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1712202مرکزمشهدمرکزمشهد3920 13:00g-1399.10.1411:00احسانیان قاسم علي431621بامنبع1نمایه سازی کتاب01 h-ehs anian@ yahoo .com9151178936واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1220287مرکزمشهدمرکزمشهد3921 15:30zahra-1399.10.0713:30احمدی افزادی زهرا436223بامنبع19اصول فقه 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220087مرکزمشهدمرکزمشهد3922 13:00zahra-1399.10.0711:00احمدی افزادی زهرا436223بامنبع242اصول فقه 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220230مرکزمشهدمرکزمشهد3923 13:00zahra-1399.10.0911:00احمدی افزادی زهرا436223بامنبع314اصول فقه 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220746مرکزمشهدمرکزمشهد3924 zahraاحمدی افزادی زهرا436223بدون منبع30روانخواني و تجوید مقدماتي01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220131مرکزمشهدمرکزمشهد3925 10:30zahra-1399.10.1808:30احمدی افزادی زهرا436223بامنبع171صرف 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220732مرکزمشهدمرکزمشهد3926 13:00zahra-1399.10.0311:00احمدی افزادی زهرا436223بامنبع150صرف کاربردی 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220961مرکزمشهدمرکزمشهد3927 10:30zahra-1399.10.0308:30احمدی افزادی زهرا436223بامنبع29(1)فقه 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220570مرکزمشهدمرکزمشهد3928 10:30zahra-1399.10.2208:30احمدی افزادی زهرا436223بامنبع222فقه 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220571مرکزمشهدمرکزمشهد3929 10:30zahra-1399.10.0308:30احمدی افزادی زهرا436223بامنبع347فقه 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220572مرکزمشهدمرکزمشهد3930 10:30zahra-1399.10.0308:30احمدی افزادی زهرا436223بامنبع435فقه 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220738مرکزمشهدمرکزمشهد3931 10:30zahra-1399.10.0108:30احمدی افزادی زهرا436223بامنبع39کلیات فقه و مباني حقوق اسالمي01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220071مرکزمشهدمرکزمشهد3932 13:00zahra-1399.10.0211:00احمدی افزادی زهرا436223بامنبع25مبادی اصول01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220733مرکزمشهدمرکزمشهد3933 15:30zahra-1399.10.2213:30احمدی افزادی زهرا436223بامنبع147نحو کاربردی 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1220133مرکزمشهدمرکزمشهد3934 15:30zahra-1399.10.2113:30احمدی افزادی زهرا436223بامنبع127نحوکاربردی 01 .ahmadi@ aol.com آزمون از طریق گروه تلگرامي@ahmadiafzadi 9156881460تلگرام وشماره

_1313130مرکزمشهدمرکزمشهد3935 15:30a-1399.10.0213:30بوستاني آرمین437015بامنبع24بناهای آبي01 .boos tani1985@ gmail.com 9362711985واتس آپ در 09362711985آزمون از طریق گروه واتساپ به شماره

_1313055مرکزمشهدمرکزمشهد3936 10:30a-1399.10.2108:30بوستاني آرمین437015بامنبع28هیدرولیك و آزمایشگاه01 .boos tani1985@ gmail.com 9362711985واتس آپ در 09362711985آزمون از طریق گروه واتساپ به شماره

_1313055مرکزمشهدمرکزمشهد3937 10:30a-1399.10.2108:30بوستاني آرمین437015بامنبع28هیدرولیك و آزمایشگاه01 .boos tani1985@ gmail.com 9362711985واتس آپ در 09362711985آزمون از طریق گروه واتساپ به شماره

_1810167مرکزمشهدمرکزمشهد3938 15:30z-1399.10.2213:30قاسم زاده زهره438089بامنبع8آشنایي با رشته های هنری معاصر01 .g has emzadeh@ yahoo .com 9155062162ارزشیابي بصورت مستمر در طول ترم در جلسات کالس مجازی

_1810316مرکزمشهدمرکزمشهد3939 13:00z-1399.10.0411:00قاسم زاده زهره438089بامنبع26تحقیق در صنایع دستي ایران 01 .g has emzadeh@ yahoo .com 9155062162ارزشیابي بصورت مستمر در طول ترم در جلسات کالس مجازی

_1810316مرکزمشهدمرکزمشهد3940 13:00z-1399.10.0411:00قاسم زاده زهره438089بامنبع26تحقیق در صنایع دستي ایران 01 .g has emzadeh@ yahoo .com 9155062162ارزشیابي بصورت مستمر در طول ترم در جلسات کالس مجازی

_1810313مرکزمشهدمرکزمشهد3941 13:00z-1399.10.1611:00قاسم زاده زهره438089بامنبع16تحول صنایع دستي در دنیا01 .g has emzadeh@ yahoo .com 9155062162ارزشیابي بصورت مستمر در طول ترم در جلسات کالس مجازی

_1810047مرکزمشهدمرکزمشهد3942 10:30z-1399.10.0608:30قاسم زاده زهره438089بامنبع23حكمت هنر اسالمي01 .g has emzadeh@ yahoo .com 9155062162ارزشیابي بصورت مستمر در طول ترم در جلسات کالس مجازی

_1810317مرکزمشهدمرکزمشهد3943 13:00z-1399.10.1311:00قاسم زاده زهره438089بامنبع118خوشنویسي و طراحي حروف 01 .g has emzadeh@ yahoo .com 9155062162ارزشیابي بصورت مستمر در طول ترم در جلسات کالس مجازی

_1810317مرکزمشهدمرکزمشهد3944 13:00z-1399.10.1311:00قاسم زاده زهره438089بامنبع118خوشنویسي و طراحي حروف 01 .g has emzadeh@ yahoo .com 9155062162ارزشیابي بصورت مستمر در طول ترم در جلسات کالس مجازی

_1810382مرکزمشهدمرکزمشهد3945 zقاسم زاده زهره438089بدون منبع110طراحي پارچه 01 .g has emzadeh@ yahoo .com 9155062162ارزشیابي بصورت مستمر در طول ترم در جلسات کالس مجازی

_1810382مرکزمشهدمرکزمشهد3946 zقاسم زاده زهره438089بدون منبع110طراحي پارچه 01 .g has emzadeh@ yahoo .com 9155062162ارزشیابي بصورت مستمر در طول ترم در جلسات کالس مجازی

_1712165مرکزمشهدمرکزمشهد3947 10:30s-1399.10.2108:30سالمي مریم438097بامنبع1ساختمان و تجهیزات کتابخانه01 a lamilib@ yahoo .com9105009013

_1712175مرکزمشهدمرکزمشهد3948 sسالمي مریم438097بدون منبع21کارآموزی 01 a lamilib@ yahoo .com9105009013

_1712188مرکزمشهدمرکزمشهد3949 sسالمي مریم438097بدون منبع32کارآموزی 01 a lamilib@ yahoo .com9105009013

_1712201مرکزمشهدمرکزمشهد3950 15:30s-1399.10.0813:30سالمي مریم438097بامنبع1مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطالعاتي01 a lamilib@ yahoo .com9105009013

_1712153مرکزمشهدمرکزمشهد3951 10:30s-1399.10.1308:30سالمي مریم438097بامنبع1(فارسي و التین)واژه پردازی 01 a lamilib@ yahoo .com9105009013

_1712153مرکزمشهدمرکزمشهد3952 10:30s-1399.10.1308:30سالمي مریم438097بامنبع1(فارسي و التین)واژه پردازی 01 a lamilib@ yahoo .com9105009013

_1223220مرکزمشهدمرکزمشهد3953 13:00mortezas-1399.10.2111:00باقری مرتضي440623بامنبع169حقوق بین الملل عمومي 09 a lami@ gmail.com 9158323095تلگرام ازمون پایان ترم از طریق تلگرام در تاریخ آزمون

_1223266مرکزمشهدمرکزمشهد3954 13:00mortezas-1399.10.2111:00باقری مرتضي440623بامنبع52کلیات حقوق شهروندی09 a lami@ gmail.com 9158323095تلگرام ازمون پایان ترم از طریق تلگرام در تاریخ آزمون

_1220158مرکزمشهدمرکزمشهد3955 13:00fa-1399.10.0411:00باخدای رودی فرزانه441236بامنبع4ادیان ابتدایي وقدیم01 rzanebakhoda@ yahoo .com 9153282611واتس آپکارتحقیقي و سمینار قسمتي از کتاب  ارسال به شماره  واتساپ

_1220168مرکزمشهدمرکزمشهد3956 10:30fa-1399.10.2208:30باخدای رودی فرزانه441236بامنبع17ادیان ایران پیش ازاسالم 01 rzanebakhoda@ yahoo .com 9153282611واتس آپکارتحقیقي و سمینار قسمتي از کتاب  ارسال به شماره  واتساپ

_1220152مرکزمشهدمرکزمشهد3957 13:00fa-1399.10.0711:00باخدای رودی فرزانه441236بامنبع3عرفان عملي01 rzanebakhoda@ yahoo .com 9153282611واتس آپکارتحقیقي و سمینار قسمتي از کتاب  ارسال به شماره  واتساپ

_1220156مرکزمشهدمرکزمشهد3958 13:00fa-1399.10.1711:00باخدای رودی فرزانه441236بامنبع22متون دیني به زبان خارجي 01 rzanebakhoda@ yahoo .com 9153282611واتس آپکارتحقیقي و سمینار قسمتي از کتاب  ارسال به شماره  واتساپ

_1220167مرکزمشهدمرکزمشهد3959 10:30fa-1399.10.1308:30باخدای رودی فرزانه441236بامنبع11متون عرفاني به زبان خارجي 01 rzanebakhoda@ yahoo .com 9153282611واتس آپکارتحقیقي و سمینار قسمتي از کتاب  ارسال به شماره  واتساپ

_1220170مرکزمشهدمرکزمشهد3960 15:30fa-1399.10.0713:30باخدای رودی فرزانه441236بامنبع24متون عرفاني به زبان خارجي 01 rzanebakhoda@ yahoo .com 9153282611واتس آپکارتحقیقي و سمینار قسمتي از کتاب  ارسال به شماره  واتساپ

_1220163مرکزمشهدمرکزمشهد3961 10:30fa-1399.10.1508:30باخدای رودی فرزانه441236بامنبع16متون عرفاني عربي 01 rzanebakhoda@ yahoo .com 9153282611واتس آپکارتحقیقي و سمینار قسمتي از کتاب  ارسال به شماره  واتساپ

_1223051مرکزمشهدمرکزمشهد3962 10:30tag-1399.10.0208:30تقي زاده داغیان مجتبي442900بامنبع28حقوق ثبت08 hizadehmojtaba@ yahoo .comبله

_1220239مرکزمشهدمرکزمشهد3963 13:00tag-1399.10.2111:00تقي زاده داغیان مجتبي442900بامنبع51حقوق ثبت01 hizadehmojtaba@ yahoo .comبله

_1223051مرکزمشهدمرکزمشهد3964 10:30tag-1399.10.0208:30تقي زاده داغیان مجتبي442900بامنبع69حقوق ثبت07 hizadehmojtaba@ yahoo .comبله

_1223051مرکزمشهدمرکزمشهد3965 10:30tag-1399.10.0208:30تقي زاده داغیان مجتبي442900بامنبع69حقوق ثبت03 hizadehmojtaba@ yahoo .comبله

_1223051مرکزمشهدمرکزمشهد3966 10:30tag-1399.10.0208:30تقي زاده داغیان مجتبي442900بامنبع69حقوق ثبت06 hizadehmojtaba@ yahoo .comبله

_1223051مرکزمشهدمرکزمشهد3967 10:30tag-1399.10.0208:30تقي زاده داغیان مجتبي442900بامنبع136حقوق ثبت02 hizadehmojtaba@ yahoo .comبله

_1223051مرکزمشهدمرکزمشهد3968 10:30tag-1399.10.0208:30تقي زاده داغیان مجتبي442900بامنبع137حقوق ثبت01 hizadehmojtaba@ yahoo .comبله

_1315010مرکزمشهدمرکزمشهد3969 10:30a-1399.10.1108:30مطیعي راد علي443645بامنبع26نقشه کشي صنعتي 01 lirad2000@ gmail.comبله

_1315057مرکزمشهدمرکزمشهد3970 10:30a-1399.10.1108:30مطیعي راد علي443645بامنبع212نقشه کشي صنعتي 01 lirad2000@ gmail.comبله

_1315057مرکزمشهدمرکزمشهد3971 10:30a-1399.10.1108:30مطیعي راد علي443645بامنبع218نقشه کشي صنعتي 01 lirad2000@ gmail.comبله

_1319045مرکزمشهدمرکزمشهد3972 15:30reza-1399.10.1813:30کاظمي گل خندان رضا446740بامنبع5الكترونیك صنعتي01 .kazemi.g o lkhandan@ gmail.comبله

_1319049مرکزمشهدمرکزمشهد3973 13:00reza-1399.10.0811:00کاظمي گل خندان رضا446740بامنبع11بررسي سیستمهای قدرت 01 .kazemi.g o lkhandan@ gmail.comبله

_1814028مرکزمشهدمرکزمشهد3974 _10:30masoodreza-1399.10.1508:30مشرقي مسعود رضا447337بامنبع26انسان، طبیعت، معماری01 mash@ yahoo .comبله

_1814028مرکزمشهدمرکزمشهد3975 _10:30masoodreza-1399.10.1508:30مشرقي مسعود رضا447337بامنبع26انسان، طبیعت، معماری01 mash@ yahoo .comبله

_1223044مرکزمشهدمرکزمشهد3976 @13:00nabizadeht-1399.10.1711:00نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع134حقوق بین الملل خصوصي 05 yahoo .comبله

_1223044مرکزمشهدمرکزمشهد3977 @13:00nabizadeht-1399.10.1711:00نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع169حقوق بین الملل خصوصي 04 yahoo .comبله

_1223052مرکزمشهدمرکزمشهد3978 @13:00nabizadeht-1399.10.1611:00نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع2150حقوق بین الملل خصوصي 06 yahoo .comبله

_1223220مرکزمشهدمرکزمشهد3979 @13:00nabizadeht-1399.10.2111:00نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع169حقوق بین الملل عمومي 02 yahoo .comبله

_1223220مرکزمشهدمرکزمشهد3980 @13:00nabizadeht-1399.10.2111:00نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع1138حقوق بین الملل عمومي 03 yahoo .comبله

_1223263مرکزمشهدمرکزمشهد3981 @10:30nabizadeht-1399.10.0608:30نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع69حقوق دریایي03 yahoo .comبله

_1223263مرکزمشهدمرکزمشهد3982 @10:30nabizadeht-1399.10.0608:30نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع69حقوق دریایي02 yahoo .comبله

_1223263مرکزمشهدمرکزمشهد3983 @10:30nabizadeht-1399.10.0608:30نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع69حقوق دریایي01 yahoo .comبله

_1223263مرکزمشهدمرکزمشهد3984 @10:30nabizadeht-1399.10.0608:30نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع140حقوق دریایي04 yahoo .comبله

_1223245مرکزمشهدمرکزمشهد3985 @15:30nabizadeht-1399.10.1113:30نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع69حقوق محیط زیست08 yahoo .comبله

_1223245مرکزمشهدمرکزمشهد3986 @15:30nabizadeht-1399.10.1113:30نبي زاده شهری تكتم450522بامنبع209حقوق محیط زیست06 yahoo .comبله

_1810391مرکزمشهدمرکزمشهد3987 بله15:30-1399.10.0113:30مكبریان مهدی450976بامنبع6آشنایي با پارچه و لباس های سنتي01

_1810374مرکزمشهدمرکزمشهد3988 بله15:30-1399.10.0213:30مكبریان مهدی450976بامنبع16آشنایي با هنرهای سنتي01

_1810090مرکزمشهدمرکزمشهد3989 بله15:30-1399.10.0213:30مكبریان مهدی450976بامنبع16آشنایي با هنرهای سنتي ایران 01

_1810085مرکزمشهدمرکزمشهد3990 بله15:30-1399.10.0813:30مكبریان مهدی450976بامنبع3تاریخ نگارگری در ایران01

_1220251مرکزمشهدمرکزمشهد3991 بله10:30-1399.10.1608:30مكبریان مهدی450976بامنبع27تاریخ هنرهای اسالمي 01

_1810021مرکزمشهدمرکزمشهد3992 بله15:30-1399.10.2113:30مكبریان مهدی450976بامنبع12تاریخچه کتابت01
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1810044مرکزمشهدمرکزمشهد3993 بله13:00-1399.10.1011:00مكبریان مهدی450976بامنبع8روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای01

_1810044مرکزمشهدمرکزمشهد3994 بله13:00-1399.10.1011:00مكبریان مهدی450976بامنبع8روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای01

_1810038مرکزمشهدمرکزمشهد3995 بله15:30-1399.10.1113:30مكبریان مهدی450976بامنبع8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای سنتي ایران01

_1810380مرکزمشهدمرکزمشهد3996 بله13:00-1399.10.1511:00مكبریان مهدی450976بامنبع9شناخت الیاف و پارچه01

_1810380مرکزمشهدمرکزمشهد3997 بله13:00-1399.10.1511:00مكبریان مهدی450976بامنبع9شناخت الیاف و پارچه01

_1810024مرکزمشهدمرکزمشهد3998 بله13:00-1399.10.2111:00مكبریان مهدی450976بامنبع24شناخت و ارزیابي کاربردی هنرهای اسالمي ایران 01

_1810024مرکزمشهدمرکزمشهد3999 بله13:00-1399.10.2111:00مكبریان مهدی450976بامنبع24شناخت و ارزیابي کاربردی هنرهای اسالمي ایران 01

_1810322مرکزمشهدمرکزمشهد4000 بلهمكبریان مهدی450976بدون منبع110کارگاه صنایع دستي 01

_1810046مرکزمشهدمرکزمشهد4001 بله10:30-1399.10.1608:30مكبریان مهدی450976بامنبع13مباني هنر و جلوه های آن در قرآن01

_1810319مرکزمشهدمرکزمشهد4002 بله13:00-1399.10.0911:00مكبریان مهدی450976بامنبع19مرمت و نگهداری آثار هنری 01

_1810319مرکزمشهدمرکزمشهد4003 بله13:00-1399.10.0911:00مكبریان مهدی450976بامنبع19مرمت و نگهداری آثار هنری 01

_1810320مرکزمشهدمرکزمشهد4004 بله15:30-1399.10.1313:30مكبریان مهدی450976بامنبع23مرمت و نگهداری آثار هنری 01

_1810320مرکزمشهدمرکزمشهد4005 بله15:30-1399.10.1313:30مكبریان مهدی450976بامنبع23مرمت و نگهداری آثار هنری 01

_1810402مرکزمشهدمرکزمشهد4006 بلهمكبریان مهدی450976بدون منبع11معماری داخلي01

_1810402مرکزمشهدمرکزمشهد4007 بلهمكبریان مهدی450976بدون منبع11معماری داخلي01

_1814045مرکزمشهدمرکزمشهد4008 10:30m.shahrami.c-1399.10.1108:30شهرامي مجتبي451518بامنبع1آشنایي با معماری معاصر01 .a@ gmail.com9381862492وات ساپآزمون

_1814046مرکزمشهدمرکزمشهد4009 13:00m.shahrami.c-1399.10.2111:00شهرامي مجتبي451518بامنبع1(نور و صدا)تاسیسات الكتریكي 01 .a@ gmail.com9381862492وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1814052مرکزمشهدمرکزمشهد4010 m.shahrami.cشهرامي مجتبي451518بدون منبع1طراحي فني01 .a@ gmail.com9381862492وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1814052مرکزمشهدمرکزمشهد4011 m.shahrami.cشهرامي مجتبي451518بدون منبع1طراحي فني01 .a@ gmail.com9381862492وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1814048مرکزمشهدمرکزمشهد4012 13:00m.shahrami.c-1399.10.1611:00شهرامي مجتبي451518بامنبع1متره و برآورد01 .a@ gmail.com9381862492وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1814048مرکزمشهدمرکزمشهد4013 13:00m.shahrami.c-1399.10.1611:00شهرامي مجتبي451518بامنبع1متره و برآورد01 .a@ gmail.com9381862492وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1813080مرکزمشهدمرکزمشهد4014 eلشكری الهام452764بدون منبع5پروژه نهایي01 lhamlashkari@ gmail.com9153225066کار تحقیقي

_1813080مرکزمشهدمرکزمشهد4015 eلشكری الهام452764بدون منبع5پروژه نهایي01 lhamlashkari@ gmail.com9153225066کار تحقیقي

_1813069مرکزمشهدمرکزمشهد4016 13:00e-1399.10.0711:00لشكری الهام452764بامنبع20تاسیسات و زیر ساخت های شهری01 lhamlashkari@ gmail.com9153225066کار تحقیقي

_1813069مرکزمشهدمرکزمشهد4017 13:00e-1399.10.0711:00لشكری الهام452764بامنبع20تاسیسات و زیر ساخت های شهری01 lhamlashkari@ gmail.com9153225066کار تحقیقي

_1813016مرکزمشهدمرکزمشهد4018 13:00e-1399.10.1411:00لشكری الهام452764بامنبع6روش تحقیق در شهرسازی01 lhamlashkari@ gmail.com9153225066کار تحقیقي

_1813016مرکزمشهدمرکزمشهد4019 13:00e-1399.10.1411:00لشكری الهام452764بامنبع6روش تحقیق در شهرسازی01 lhamlashkari@ gmail.com9153225066کار تحقیقي

_1813063مرکزمشهدمرکزمشهد4020 10:30e-1399.10.0608:30لشكری الهام452764بامنبع9مباني و روش های برنامه ریزی شهری01 lhamlashkari@ gmail.com9153225066کار تحقیقي

_1813063مرکزمشهدمرکزمشهد4021 10:30e-1399.10.0608:30لشكری الهام452764بامنبع9مباني و روش های برنامه ریزی شهری01 lhamlashkari@ gmail.com9153225066کار تحقیقي

_1312016مرکزمشهدمرکزمشهد4022 13:00mehran-1399.10.1111:00امیری قلعه نو مهران453149بامنبع2اصول ومقررات پیمان01 .amiri@ pnu .ac .irبله

_1312011مرکزمشهدمرکزمشهد4023 15:30mehran-1399.10.0313:30امیری قلعه نو مهران453149بامنبع1برنامه ریزی وکنترل پروژه01 .amiri@ pnu .ac .ir9152253925کار تحقیقي

_1313225مرکزمشهدمرکزمشهد4024 mehranامیری قلعه نو مهران453149بدون منبع6پروژه های سازه فوالدی03 .amiri@ pnu .ac .ir9152253925کار تحقیقي

_1313225مرکزمشهدمرکزمشهد4025 mehranامیری قلعه نو مهران453149بدون منبع12پروژه های سازه فوالدی01 .amiri@ pnu .ac .irبله

_1312006مرکزمشهدمرکزمشهد4026 15:30mehran-1399.10.1413:30امیری قلعه نو مهران453149بامنبع4قوانین حاکم برپروژه01 .amiri@ pnu .ac .irبله

_1313362مرکزمشهدمرکزمشهد4027 mehranامیری قلعه نو مهران453149بدون منبع14کارآموزی01 .amiri@ pnu .ac .ir9152253925کار تحقیقي

_1311038مرکزمشهدمرکزمشهد4028 mehranامیری قلعه نو مهران453149بدون منبع3کارآموزی مدیریت اجرایي01 .amiri@ pnu .ac .ir9152253925کار تحقیقي

_1312044مرکزمشهدمرکزمشهد4029 mehranامیری قلعه نو مهران453149بدون منبع5کارآموزی مدیریت پروژه01 .amiri@ pnu .ac .ir9152253925کار تحقیقي

_1312009مرکزمشهدمرکزمشهد4030 15:30mehran-1399.10.0713:30امیری قلعه نو مهران453149بامنبع5ماشین آالت ساخت01 .amiri@ pnu .ac .irبله

_1313122مرکزمشهدمرکزمشهد4031 15:30mehran-1399.10.1313:30امیری قلعه نو مهران453149بامنبع27مقررات ملي ساختمان01 .amiri@ pnu .ac .irبله

_1313056مرکزمشهدمرکزمشهد4032 10:30mehran-1399.10.1608:30امیری قلعه نو مهران453149بامنبع33مهندسي محیط زیست01 .amiri@ pnu .ac .irبله

_1312023مرکزمشهدمرکزمشهد4033 mehranامیری قلعه نو مهران453149بدون منبع1نرم افزارهای کنترل پروژه01 .amiri@ pnu .ac .ir9152253925کار تحقیقي

_1317026مرکزمشهدمرکزمشهد4034 _10:30javadpour-1399.10.1408:30جوادپور سید مرتضي453364بامنبع3مكانیك سیاالت01 m@ yahoo .com 091530881269153088126آزمون از طریق ال ام اس و و واتس آپ

_1322108مرکزمشهدمرکزمشهد4035 15:30shervinfarz-1399.10.1613:30فرزین شروین453831بامنبع1تعامل انسان و کامپیوتر01 in@ gmail.com9155189902تمرین به دانشجویان-آزمایشگاه پروژه ای-تستي

_1322109مرکزمشهدمرکزمشهد4036 10:30shervinfarz-1399.10.0108:30فرزین شروین453831بامنبع1توسعه کسب و کار نوپا01 in@ gmail.com9155189902تمرین به دانشجویان-آزمایشگاه پروژه ای-تستي

_1511067مرکزمشهدمرکزمشهد4037 15:30shervinfarz-1399.10.0713:30فرزین شروین453831بامنبع1زبان تخصصي01 in@ gmail.com9155189902تمرین به دانشجویان-آزمایشگاه پروژه ای-تستي

_1511012مرکزمشهدمرکزمشهد4038 10:30shervinfarz-1399.10.1708:30فرزین شروین453831بامنبع2(برای مدیران )فناوری اطالعات 01 in@ gmail.com9155189902تمرین به دانشجویان-آزمایشگاه پروژه ای-تستي

_1511017مرکزمشهدمرکزمشهد4039 10:30shervinfarz-1399.10.0908:30فرزین شروین453831بامنبعIT3فناوری اطالعات01 in@ gmail.com9155189902تمرین به دانشجویان-آزمایشگاه پروژه ای-تستي

_1511017مرکزمشهدمرکزمشهد4040 10:30shervinfarz-1399.10.0908:30فرزین شروین453831بامنبعIT3فناوری اطالعات01 in@ gmail.com9155189902تمرین به دانشجویان-آزمایشگاه پروژه ای-تستي

_1322088مرکزمشهدمرکزمشهد4041 shervinfarzفرزین شروین453831بدون منبع26کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي02 in@ gmail.com9155189902تمرین به دانشجویان-آزمایشگاه پروژه ای-تستي

_1511001مرکزمشهدمرکزمشهد4042 13:00shervinfarz-1399.10.0411:00فرزین شروین453831بامنبع12مهندسي فناوری اطالعات 01 in@ gmail.com9155189902تمرین به دانشجویان-آزمایشگاه پروژه ای-تستي

_1511003مرکزمشهدمرکزمشهد4043 15:30shervinfarz-1399.10.0713:30فرزین شروین453831بامنبع22مهندسي فناوری اطالعات 01 in@ gmail.com9155189902تمرین به دانشجویان-آزمایشگاه پروژه ای-تستي

_1223020مرکزمشهدمرکزمشهد4044 13:00s-1399.10.1411:00خوش اندام محسن457560بامنبع4مقدمه علم حقوق01 adrakh932@ yahoo .com9153314568کارتحقیقي

_1220820مرکزمشهدمرکزمشهد4045 @15:30hozormahdy-1399.10.1113:30آقاگلي زاده بقمچ زینب461262بامنبع26تفسیر ترتیبي قرآن 01 yahoo .com9019039966

_1220742مرکزمشهدمرکزمشهد4046 @15:30hozormahdy-1399.10.1013:30آقاگلي زاده بقمچ زینب461262بامنبع8روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث01 yahoo .com9019039966

_1220857مرکزمشهدمرکزمشهد4047 @10:30hozormahdy-1399.10.1108:30آقاگلي زاده بقمچ زینب461262بامنبع17روش شناسي مطالعات قرآني بین رشته ای01 yahoo .com9019039966

_1219084مرکزمشهدمرکزمشهد4048 @10:30hozormahdy-1399.10.0408:30آقاگلي زاده بقمچ زینب461262بامنبع42(ع)سیره پیامبر و امامان 01 yahoo .com9019039966

_1220824مرکزمشهدمرکزمشهد4049 @13:00hozormahdy-1399.10.0911:00آقاگلي زاده بقمچ زینب461262بامنبع211فقه الحدیث01 yahoo .com9019039966

_1220823مرکزمشهدمرکزمشهد4050 @10:30hozormahdy-1399.10.1608:30آقاگلي زاده بقمچ زینب461262بامنبع8ماخذ شناسي حدیث01 yahoo .com9019039966

_1319221مرکزمشهدمرکزمشهد4051 @13:00haminzadeh-1399.10.1511:00امین زاده حامد463358بامنبع1الكترونیك آنالوگ01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319173مرکزمشهدمرکزمشهد4052 @haminzadehامین زاده حامد463358بدون منبع1آز الكترونیك آنالوگ01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319009مرکزمشهدمرکزمشهد4053 @haminzadehامین زاده حامد463358بدون منبع8آزمایشگاه مباني مهندسي برق01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1122011مرکزمشهدمرکزمشهد4054 @haminzadehامین زاده حامد463358بدون منبع20آزمایشگاه مباني مهندسي برق01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319031مرکزمشهدمرکزمشهد4055 @haminzadehامین زاده حامد463358بدون منبع1آزمایشگاه مباني مهندسي برق و الكترونیك01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319127مرکزمشهدمرکزمشهد4056 @15:30haminzadeh-1399.10.0813:30امین زاده حامد463358بامنبع31آشنایي با مهندسي برق01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319180مرکزمشهدمرکزمشهد4057 @haminzadehامین زاده حامد463358بدون منبع5پروژه01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319184مرکزمشهدمرکزمشهد4058 @haminzadehامین زاده حامد463358بدون منبع6سمینار01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319197مرکزمشهدمرکزمشهد4059 @15:30haminzadeh-1399.10.1813:30امین زاده حامد463358بامنبع5فیلتر های مجتمع01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319179مرکزمشهدمرکزمشهد4060 @haminzadehامین زاده حامد463358بدون منبع3کارآموزی01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319015مرکزمشهدمرکزمشهد4061 @haminzadehامین زاده حامد463358بدون منبع4کارگاه برق01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319189مرکزمشهدمرکزمشهد4062 @15:30haminzadeh-1399.10.1813:30امین زاده حامد463358بامنبع3(A/D, D/A)مبدل های داده مجتمع 01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319203مرکزمشهدمرکزمشهد4063 @15:30haminzadeh-1399.10.0913:30امین زاده حامد463358بامنبع7(CMOS)مدارهای مجتمع خطي 01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319194مرکزمشهدمرکزمشهد4064 @13:00haminzadeh-1399.10.2211:00امین زاده حامد463358بامنبع5(CMOS)مدارهای مجتمع خطي پیشرفته01 ieee .org9151232051واتس آپمدیریت پروژه تعریف شده-واتساپ

_1319012مرکزمشهدمرکزمشهد4065 10:30a-1399.10.0408:30پورحسین علي463456بامنبع6اندازه گیری الكتریكي01 .poorhos s e in@ gmail.com9155118680میانترم حضور در کالس-پروژه

_1322031مرکزمشهدمرکزمشهد4066 aپورحسین علي463456بدون منبع11آزمایشگاه ریزپردازنده01 .poorhos s e in@ gmail.com9155118680میانترم حضور در کالس-پروژه

_1122010مرکزمشهدمرکزمشهد4067 13:00a-1399.10.2111:00پورحسین علي463456بامنبع54مباني مهندسي برق01 .poorhos s e in@ gmail.com9155118680میانترم حضور در کالس-پروژه

_1312010مرکزمشهدمرکزمشهد4068 _10:30ar-1399.10.2108:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع2اجرای متره وبرآورد01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1320035مرکزمشهدمرکزمشهد4069 _arآقائي فر علیرضا463462بدون منبع8اصول بهره برداری راه آهن01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1814029مرکزمشهدمرکزمشهد4070 _10:30ar-1399.10.1808:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع7ایستایي01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313058مرکزمشهدمرکزمشهد4071 _arآقائي فر علیرضا463462بدون منبع11آزمایشگاه تكنولوژی بتن02 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313058مرکزمشهدمرکزمشهد4072 _arآقائي فر علیرضا463462بدون منبع16آزمایشگاه تكنولوژی بتن01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313123مرکزمشهدمرکزمشهد4073 _arآقائي فر علیرضا463462بدون منبع15پروژه تخصصي01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313120مرکزمشهدمرکزمشهد4074 _arآقائي فر علیرضا463462بدون منبع16پروژه راهسازی01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1312008مرکزمشهدمرکزمشهد4075 _15:30ar-1399.10.1613:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع3تكنولوژی بتن وآزمایشگاه01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1312008مرکزمشهدمرکزمشهد4076 _15:30ar-1399.10.1613:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع3تكنولوژی بتن وآزمایشگاه01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1320081مرکزمشهدمرکزمشهد4077 _15:30ar-1399.10.0913:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع41راه آهن01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313107مرکزمشهدمرکزمشهد4078 _13:00ar-1399.10.1611:00آقائي فر علیرضا463462بامنبع24راهسازی01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313037مرکزمشهدمرکزمشهد4079 _15:30ar-1399.10.0613:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع32رسم فني و نقشه کشي ساختمان01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313037مرکزمشهدمرکزمشهد4080 _15:30ar-1399.10.0613:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع48رسم فني و نقشه کشي ساختمان01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313319مرکزمشهدمرکزمشهد4081 _13:00ar-1399.10.0311:00آقائي فر علیرضا463462بامنبع19روش های اجرای ساختمان01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313319مرکزمشهدمرکزمشهد4082 _13:00ar-1399.10.0311:00آقائي فر علیرضا463462بامنبع19روش های اجرای ساختمان01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1814040مرکزمشهدمرکزمشهد4083 _13:00ar-1399.10.0211:00آقائي فر علیرضا463462بامنبع18سازه های بتني01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313057مرکزمشهدمرکزمشهد4084 _10:30ar-1399.10.2108:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع9متره و برآورد و پروژه01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313057مرکزمشهدمرکزمشهد4085 _10:30ar-1399.10.2108:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع11متره و برآورد و پروژه01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313043مرکزمشهدمرکزمشهد4086 _13:00ar-1399.10.0111:00آقائي فر علیرضا463462بامنبع129مقاومت مصالح 01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1814034مرکزمشهدمرکزمشهد4087 _15:30ar-1399.10.0213:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع35مقاومت مصالح و سازه های فلزی01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1313126مرکزمشهدمرکزمشهد4088 _10:30ar-1399.10.1308:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع27مقاومت مصالح01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1122012مرکزمشهدمرکزمشهد4089 _15:30ar-1399.10.0613:30آقائي فر علیرضا463462بامنبع16نقشه کشي عمومي01 ag ha ie@ yahoo .com9151587096واتس آپدروس نظری آزمون از طریق واتس آپ و دروس عملي کار تحقیقي

_1315333مرکزمشهدمرکزمشهد4090 15:30shokrg-1399.10.1813:30شكرگزار عباسي علي464002بامنبع9انتقال حرارت هدایت01 ozar.a li@ gmail.com9153131811واتس آپاز طریق واتساپ سواالت و پاسخگویي صورت میگیرد

_1315298مرکزمشهدمرکزمشهد4091 shokrgشكرگزار عباسي علي464002بدون منبع3پروژه تخصصي03 ozar.a li@ gmail.com9153131811واتس آپاز طریق واتساپ سواالت و پاسخگویي صورت میگیرد

_1315029مرکزمشهدمرکزمشهد4092 13:00shokrg-1399.10.0211:00شكرگزار عباسي علي464002بامنبع112ریاضیات پیشرفته 01 ozar.a li@ gmail.com9153131811واتس آپاز طریق واتساپ سواالت و پاسخگویي صورت میگیرد

_1315101مرکزمشهدمرکزمشهد4093 shokrgشكرگزار عباسي علي464002بدون منبع3سمینار02 ozar.a li@ gmail.com9153131811واتس آپاز طریق واتساپ سواالت و پاسخگویي صورت میگیرد

_1315299مرکزمشهدمرکزمشهد4094 shokrgشكرگزار عباسي علي464002بدون منبع1کارآموزی01 ozar.a li@ gmail.com9153131811واتس آپاز طریق واتساپ سواالت و پاسخگویي صورت میگیرد

_1315024مرکزمشهدمرکزمشهد4095 13:00shokrg-1399.10.1311:00شكرگزار عباسي علي464002بامنبع10محاسبات عددی پیشرفته01 ozar.a li@ gmail.com9153131811واتس آپاز طریق واتساپ سواالت و پاسخگویي صورت میگیرد

_1315021مرکزمشهدمرکزمشهد4096 13:00shokrg-1399.10.1011:00شكرگزار عباسي علي464002بامنبع116مكانیك سیاالت 01 ozar.a li@ gmail.com9153131811واتس آپاز طریق واتساپ سواالت و پاسخگویي صورت میگیرد

_1319088مرکزمشهدمرکزمشهد4097 @10:30zdorrani-1399.10.2008:30دراني زهره464242بامنبع11تاسیسات الكتریكي01 yahoo .comبله

_1319014مرکزمشهدمرکزمشهد4098 @13:00zdorrani-1399.10.0211:00دراني زهره464242بامنبع20ماشین های الكتریكي مستقیم و متناوب01 yahoo .comبله

_1319133مرکزمشهدمرکزمشهد4099 @13:00zdorrani-1399.10.0811:00دراني زهره464242بامنبع217مدارهای الكتریكي 01 yahoo .comبله

_1712190مرکزمشهدمرکزمشهد4100 _13:00mansoori-1399.10.2211:00منصوری فهیمه464771بامنبع2آمار برای کتابداران01 fahimeh@ yahoo .com9151250482

_1712190مرکزمشهدمرکزمشهد4101 _13:00mansoori-1399.10.2211:00منصوری فهیمه464771بامنبع2آمار برای کتابداران01 fahimeh@ yahoo .com9151250482

_1319039مرکزمشهدمرکزمشهد4102 agاقوامي سید علیرضا465489بدون منبع17آزمایشگاه سیستم های کنترل خطي01 hs eda li@ gmail.com 9153065461استاد تمایل به برگزاری ازمون حضوری دارد متعاقبا اعالم مي

_1511084مرکزمشهدمرکزمشهد4103 agاقوامي سید علیرضا465489بدون منبع10آزمایشگاه میكروپروسسور01 hs eda li@ gmail.com 9153065461استاد تمایل به برگزاری ازمون حضوری دارد متعاقبا اعالم مي

_1318115مرکزمشهدمرکزمشهد4104 agاقوامي سید علیرضا465489بدون منبع1پروژه01 hs eda li@ gmail.com9153065461کار تحقیقي

_1318066مرکزمشهدمرکزمشهد4105 agاقوامي سید علیرضا465489بدون منبع20پروژه01 hs eda li@ gmail.com9153065461کار تحقیقي

_1511037مرکزمشهدمرکزمشهد4106 13:00ag-1399.10.2011:00اقوامي سید علیرضا465489بامنبع1رباتیك01 hs eda li@ gmail.comبله

_1319024مرکزمشهدمرکزمشهد4107 15:30ag-1399.10.0713:30اقوامي سید علیرضا465489بامنبع4زبان تخصصي01 hs eda li@ gmail.comبله

_1511042مرکزمشهدمرکزمشهد4108 15:30ag-1399.10.2213:30اقوامي سید علیرضا465489بامنبع1سنسورهای ربات01 hs eda li@ gmail.comبله

_1318137مرکزمشهدمرکزمشهد4109 10:30ag-1399.10.0308:30اقوامي سید علیرضا465489بامنبع30سیستم های کنترل خطي01 hs eda li@ gmail.comبله

_1318060مرکزمشهدمرکزمشهد4110 agاقوامي سید علیرضا465489بدون منبع110کارآموزی در عرصه 01 hs eda li@ gmail.com9153065461کار تحقیقي

_1318061مرکزمشهدمرکزمشهد4111 agاقوامي سید علیرضا465489بدون منبع212کارآموزی در عرصه 01 hs eda li@ gmail.com9153065461کار تحقیقي

_1319199مرکزمشهدمرکزمشهد4112 agاقوامي سید علیرضا465489بدون منبع16مباحث ویژه01 hs eda li@ gmail.comبله

_1318136مرکزمشهدمرکزمشهد4113 15:30ag-1399.10.0613:30اقوامي سید علیرضا465489بامنبع115میكروپروسسور 01 hs eda li@ gmail.comبله
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1223040مرکزمشهدمرکزمشهد4114 15:30c-1399.10.1813:30حسن نژاد محمدحسین466874بامنبع211حقوق تجارت 01 las s ic .2010@ yahoo .com9155207124کار پژوهشي  و تحقیقي

_1813058مرکزمشهدمرکزمشهد4115 15:30mohsen-1399.10.0213:30زارع محسن468075بامنبع26بیان معماری01 .zare59@ gmail.com9155011471پروژه طراحي به دانشجو داده شده است

_1813058مرکزمشهدمرکزمشهد4116 15:30mohsen-1399.10.0213:30زارع محسن468075بامنبع26بیان معماری01 .zare59@ gmail.com9155011471پروژه طراحي به دانشجو داده شده است

_1814020مرکزمشهدمرکزمشهد4117 mohsenزارع محسن468075بدون منبع34درك و بیان محیط01 .zare59@ gmail.com9155011471پروژه طراحي به دانشجو داده شده است

_1814020مرکزمشهدمرکزمشهد4118 mohsenزارع محسن468075بدون منبع34درك و بیان محیط01 .zare59@ gmail.com9155011471پروژه طراحي به دانشجو داده شده است

_1814026مرکزمشهدمرکزمشهد4119 mohsenزارع محسن468075بدون منبع217مقدمات طراحي معماری 01 .zare59@ gmail.com9155011471پروژه طراحي به دانشجو داده شده است

_1814026مرکزمشهدمرکزمشهد4120 mohsenزارع محسن468075بدون منبع217مقدمات طراحي معماری 01 .zare59@ gmail.com9155011471پروژه طراحي به دانشجو داده شده است

_1322093مرکزمشهدمرکزمشهد4121 honarmandهنرمند هاجر470799بامنبع13آزمایشگاه مدارهای الكتریكي و الكترونیكي02 .ha jar@ gmail.com9155172187ارائه پروژه به دانشجو و ارسال به ایمیل

_1322093مرکزمشهدمرکزمشهد4122 honarmandهنرمند هاجر470799بامنبع20آزمایشگاه مدارهای الكتریكي و الكترونیكي01 .ha jar@ gmail.com9155172187ارائه پروژه به دانشجو و ارسال به ایمیل

_1322017مرکزمشهدمرکزمشهد4123 10:30honarmand-1399.10.2008:30هنرمند هاجر470799بامنبع18طراحي کامپیوتری سیستمهای دیجیتال01 .ha jar@ gmail.com9155172187ارائه پروژه به دانشجو و ارسال به ایمیل

_1810314مرکزمشهدمرکزمشهد4124 13:00s-1399.10.0811:00فضائلي سید محمد472734بامنبع116انسان، طبیعت، طراحي 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810014مرکزمشهدمرکزمشهد4125 15:30s-1399.10.0113:30فضائلي سید محمد472734بامنبع16آشنایي با فرهنگ و ادبیات ایران01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810006مرکزمشهدمرکزمشهد4126 10:30s-1399.10.1808:30فضائلي سید محمد472734بامنبع119آشنایي با هنر در تاریخ 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810012مرکزمشهدمرکزمشهد4127 15:30s-1399.10.1813:30فضائلي سید محمد472734بامنبع235آشنایي با هنر در تاریخ 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810377مرکزمشهدمرکزمشهد4128 13:00s-1399.10.2111:00فضائلي سید محمد472734بامنبع14آشنایي با هنرهای معاصر01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810020مرکزمشهدمرکزمشهد4129 10:30s-1399.10.0308:30فضائلي سید محمد472734بامنبع9بررسي هنرهای اسالمي در دوران معاصر01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810379مرکزمشهدمرکزمشهد4130 10:30s-1399.10.0108:30فضائلي سید محمد472734بامنبع14تاریخ پارچه و نساجي01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810011مرکزمشهدمرکزمشهد4131 sفضائلي سید محمد472734بدون منبع115کارگاه عكاسي پایه 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810015مرکزمشهدمرکزمشهد4132 sفضائلي سید محمد472734بدون منبع217کارگاه عكاسي پایه 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810003مرکزمشهدمرکزمشهد4133 10:30s-1399.10.1408:30فضائلي سید محمد472734بامنبع131مباني هنرهای تجسمي 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810003مرکزمشهدمرکزمشهد4134 10:30s-1399.10.1408:30فضائلي سید محمد472734بامنبع131مباني هنرهای تجسمي 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810008مرکزمشهدمرکزمشهد4135 15:30s-1399.10.1013:30فضائلي سید محمد472734بامنبع215مباني هنرهای تجسمي 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810008مرکزمشهدمرکزمشهد4136 15:30s-1399.10.1013:30فضائلي سید محمد472734بامنبع215مباني هنرهای تجسمي 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810005مرکزمشهدمرکزمشهد4137 13:00s-1399.10.2211:00فضائلي سید محمد472734بامنبع126هنر در تمدن اسالمي 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1810010مرکزمشهدمرکزمشهد4138 13:00s-1399.10.1511:00فضائلي سید محمد472734بامنبع220هنر در تمدن اسالمي 01 .m.fazae li@ gmail.com9155034681واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو از طریق واتساپ

_1322024مرکزمشهدمرکزمشهد4139 _13:00amirfakhryan-1399.10.0111:00امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع1امنیت سیستمهای پایه01 e@ yahoo .com9159092057کار تحقیقي

_1322025مرکزمشهدمرکزمشهد4140 _13:00amirfakhryan-1399.10.1511:00امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع5امنیت شبكه01 e@ yahoo .com9159092057کار تحقیقي

_1322100مرکزمشهدمرکزمشهد4141 _10:30amirfakhryan-1399.10.1608:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع4برنامه نویسي وب01 e@ yahoo .com9159092057کار تحقیقي

_1322099مرکزمشهدمرکزمشهد4142 _13:00amirfakhryan-1399.10.0311:00امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع1مباني رایانش ابری01 e@ yahoo .com9159092057کار تحقیقي

_1311003مرکزمشهدمرکزمشهد4143 _10:30amirfakhryan-1399.10.1008:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع3محیطهای چندرسانه ای01 e@ yahoo .com9159092057کار تحقیقي

_1322026مرکزمشهدمرکزمشهد4144 _13:00amirfakhryan-1399.10.1411:00امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع4مدیریت امنیت اطالعات01 e@ yahoo .com9159092057کار تحقیقي

_1311002مرکزمشهدمرکزمشهد4145 _10:30amirfakhryan-1399.10.1008:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع2مهندسي رایانه های کوچك01 e@ yahoo .com9159092057کار تحقیقي

_1318083مرکزمشهدمرکزمشهد4146 15:30msc-1399.10.1413:30میرزائي یحیي477406بامنبع18مباني شیمي 01 .mirzaee@ gmail.comدرصد ازمون انالین ال ام اس50 پنجاه درصد تحقیق و بله 

_1814044مرکزمشهدمرکزمشهد4147 10:30abdo-1399.10.1308:30خشوعي عبداله479365بامنبع21تنظیم شرایط محیطي01 llahkhoshoo1980@ gmail.com9155039249واتس آپطرح سوال از طریق واتساپ

_1813079مرکزمشهدمرکزمشهد4148 13:00mmosaneg-1399.10.1811:00موسي نژاد منیژه479367بامنبع8روانشناسي محیطي01 ad@ gmail.com9151007047

_1312004مرکزمشهدمرکزمشهد4149 15:30ta-1399.10.0913:30تاجي حامد479748بامنبع111تحلیل سازه 01 ji.hamed@ yahoo .com9151141592تلگرامسواالت از طریق کالس ال ام اس اعالم و دانشجویان تلگرام بله

_1313104مرکزمشهدمرکزمشهد4150 13:00ta-1399.10.1611:00تاجي حامد479748بامنبع227تحلیل سازه 01 ji.hamed@ yahoo .com9151141592تلگرامسواالت از طریق کالس ال ام اس اعالم و دانشجویان تلگرام بله

_1313094مرکزمشهدمرکزمشهد4151 13:00ta-1399.10.0911:00تاجي حامد479748بامنبع249سازه های فوالدی01 ji.hamed@ yahoo .com9151141592تلگرامسواالت از طریق کالس ال ام اس اعالم و دانشجویان تلگرام بله

_1122025مرکزمشهدمرکزمشهد4152 _13:00m-1399.10.0611:00صالحي مجتبي480572بامنبع12اصول شبیه سازی01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1319129مرکزمشهدمرکزمشهد4153 _10:30m-1399.10.1008:30صالحي مجتبي480572بامنبع19اقتصاد مهندسي01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1122079مرکزمشهدمرکزمشهد4154 _10:30m-1399.10.1008:30صالحي مجتبي480572بامنبع22اقتصاد مهندسي01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1314046مرکزمشهدمرکزمشهد4155 _10:30m-1399.10.1008:30صالحي مجتبي480572بامنبع22اقتصاد مهندسي01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1122021مرکزمشهدمرکزمشهد4156 _15:30m-1399.10.0413:30صالحي مجتبي480572بامنبع6برنامه ریزی تولید01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1122027مرکزمشهدمرکزمشهد4157 _15:30m-1399.10.1813:30صالحي مجتبي480572بامنبع19برنامه ریزی حمل ونقل01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1122020مرکزمشهدمرکزمشهد4158 _13:00m-1399.10.0811:00صالحي مجتبي480572بامنبع16برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1122077مرکزمشهدمرکزمشهد4159 _mصالحي مجتبي480572بدون منبع2پروژه01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1314068مرکزمشهدمرکزمشهد4160 _mصالحي مجتبي480572بدون منبع10پروژه01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1122024مرکزمشهدمرکزمشهد4161 _15:30m-1399.10.1413:30صالحي مجتبي480572بامنبع6تحلیل سیستم ها01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1314056مرکزمشهدمرکزمشهد4162 _10:30m-1399.10.0608:30صالحي مجتبي480572بامنبع26تئوری احتماالت و کاربرد ان01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1314069مرکزمشهدمرکزمشهد4163 _mصالحي مجتبي480572بدون منبع10کارآموزی مهندسي01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1122081مرکزمشهدمرکزمشهد4164 _mصالحي مجتبي480572بدون منبع3کارآموزی مهندسي صنایع01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1122078مرکزمشهدمرکزمشهد4165 _10:30m-1399.10.0808:30صالحي مجتبي480572بامنبع9کاربرد آمار واحتمال در مهندسي صنایع01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1122006مرکزمشهدمرکزمشهد4166 _mصالحي مجتبي480572بامنبع28کارگاه عمومي 01 sa lehi61@ yahoo .comبله

_1814021مرکزمشهدمرکزمشهد4167 rekhosخسروجردی رضوان481405بدون منبع142بیان معماری 01 ro@ yahoo .com9153128533کار تحقیقي و پژوهشي

_1814021مرکزمشهدمرکزمشهد4168 rekhosخسروجردی رضوان481405بدون منبع142بیان معماری 01 ro@ yahoo .com9153128533کار تحقیقي و پژوهشي

_1813062مرکزمشهدمرکزمشهد4169 rekhosخسروجردی رضوان481405بدون منبع7ترسیم پیشرفته01 ro@ yahoo .com9153128533کار تحقیقي و پژوهشي

_1813062مرکزمشهدمرکزمشهد4170 rekhosخسروجردی رضوان481405بدون منبع7ترسیم پیشرفته01 ro@ yahoo .com9153128533کار تحقیقي و پژوهشي

_1814042مرکزمشهدمرکزمشهد4171 10:30rekhos-1399.10.0808:30خسروجردی رضوان481405بامنبع216روستا 01 ro@ yahoo .com9153128533کار تحقیقي و پژوهشي

_1814042مرکزمشهدمرکزمشهد4172 10:30rekhos-1399.10.0808:30خسروجردی رضوان481405بامنبع216روستا 01 ro@ yahoo .com9153128533کار تحقیقي و پژوهشي

_1814056مرکزمشهدمرکزمشهد4173 @15:30m.zhoulideh-1399.10.1013:30ژولیده محمد481622بامنبع28آشنایي با مرمت ابنیه01 gmail.com9101867489

_1814056مرکزمشهدمرکزمشهد4174 @15:30m.zhoulideh-1399.10.1013:30ژولیده محمد481622بامنبع28آشنایي با مرمت ابنیه01 gmail.com9101867489

_1223247مرکزمشهدمرکزمشهد4175 15:30m.hose-1399.10.0913:30ظهوریان احمدی محمدحسین482031بامنبع17ورشكستگي (4)حقوق تجارت 05 inzohurian@ gmail.comبله

_1223243مرکزمشهدمرکزمشهد4176 10:30m.hose-1399.10.0808:30ظهوریان احمدی محمدحسین482031بامنبع44اسناد تجاری(3)حقوق تجارت07 inzohurian@ gmail.comبله

_1223047مرکزمشهدمرکزمشهد4177 10:30m.hose-1399.10.1308:30ظهوریان احمدی محمدحسین482031بامنبع40(الف )عقودمعین قسمت 6حقوق مدني 07 inzohurian@ gmail.comبله

_1223059مرکزمشهدمرکزمشهد4178 10:30m.hose-1399.10.0408:30ظهوریان احمدی محمدحسین482031بامنبع40شفعه ووصیت وارث8حقوق مدني 01 inzohurian@ gmail.comبله

_1223046مرکزمشهدمرکزمشهد4179 m.hoseظهوریان احمدی محمدحسین482031بدون منبع125کارتحقیقي 01 inzohurian@ gmail.comبله

_1223058مرکزمشهدمرکزمشهد4180 m.hoseظهوریان احمدی محمدحسین482031بدون منبع211کارتحقیقي 02 inzohurian@ gmail.comبله

_1223058مرکزمشهدمرکزمشهد4181 m.hoseظهوریان احمدی محمدحسین482031بدون منبع224کارتحقیقي 01 inzohurian@ gmail.comبله

_1220137مرکزمشهدمرکزمشهد4182 @13:00zahra1194-1399.10.0311:00عرفانیان مشیری نژاد ملیحه483341بامنبع14آشنایي بافقه01 yahoo .com9158205325تلگرامامتحان تستي در تلگرام

_1220064مرکزمشهدمرکزمشهد4183 @15:30zahra1194-1399.10.1513:30عرفانیان مشیری نژاد ملیحه483341بامنبع45مبادی فقه01 yahoo .com9158205325تلگرامامتحان تستي در تلگرام

_1220975مرکزمشهدمرکزمشهد4184 @13:00zahra1194-1399.10.0111:00عرفانیان مشیری نژاد ملیحه483341بامنبع6مباني استنباط احكام مستحدثه01 yahoo .com9158205325تلگرامامتحان تستي در تلگرام

_1318014مرکزمشهدمرکزمشهد4185 13:00nas-1399.10.0711:00مروی نسیمه484514بامنبع6اصول و توانبخشي وسایل و دستگاهها01 im_ marvi@ yahoo .comبله

_1318100مرکزمشهدمرکزمشهد4186 nasمروی نسیمه484514بدون منبع11آزمایشگاه بالیني 01 im_ marvi@ yahoo .comبله

_1318075مرکزمشهدمرکزمشهد4187 10:30nas-1399.10.1808:30مروی نسیمه484514بامنبع3بهداشت عمومي01 im_ marvi@ yahoo .comبله

_1318126مرکزمشهدمرکزمشهد4188 10:30nas-1399.10.0308:30مروی نسیمه484514بامنبع1تجهیزات تخصصي با دیدگاه طراحي و تعمیرات01 im_ marvi@ yahoo .comبله

_1318124مرکزمشهدمرکزمشهد4189 15:30nas-1399.10.0413:30مروی نسیمه484514بامنبع2حسگرها و مبدلهای زیستي01 im_ marvi@ yahoo .comبله

_1318024مرکزمشهدمرکزمشهد4190 @13:00rrad136-1399.10.1511:00رادبین ریحانه484534بامنبع26آناتومي01 yahoo .comبله

_1318015مرکزمشهدمرکزمشهد4191 @15:30rrad136-1399.10.0913:30رادبین ریحانه484534بامنبع12بیوفیزیك و بیوشیمي01 yahoo .comبله

_1318081مرکزمشهدمرکزمشهد4192 @13:00rrad136-1399.10.1811:00رادبین ریحانه484534بامنبع30فیزیولوژی01 yahoo .comبله

_1319066مرکزمشهدمرکزمشهد4193 15:30nooshin-1399.10.1013:30فیض نوشین484988بامنبع1آنتن01 .feyz@ gamil.com9361720154واتس آپکار پژوهشي و امتحان در واتساپ

_1317095مرکزمشهدمرکزمشهد4194 15:30hanie-1399.10.2013:30غفوریان حانیه485232بامنبع9خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعي01 .g ha fourian@ gmail.comبله

_1315187مرکزمشهدمرکزمشهد4195 @15:30mrgholami-1399.10.2213:30غالمي محمد رضا485297بامنبع6سوخت و احتراق01 yandex .com 9151208227واتس آپ امتحان از طریق سواالت تشریحي هر دانشجو مجزا در در

_1315351مرکزمشهدمرکزمشهد4196 @mrgholamiغالمي محمد رضا485297بدون منبع4سیستم انتقال گاز و گازرساني01 yandex .com 9151208227واتس آپ امتحان از طریق سواالت تشریحي هر دانشجو مجزا در در

_1313131مرکزمشهدمرکزمشهد4197 @13:00mrgholami-1399.10.0111:00غالمي محمد رضا485297بامنبع13ماشین های آبي01 yandex .com 9151208227واتس آپ امتحان از طریق سواالت تشریحي هر دانشجو مجزا در در

_1315064مرکزمشهدمرکزمشهد4198 @13:00mrgholami-1399.10.2011:00غالمي محمد رضا485297بامنبع8مقاومت مصالح01 yandex .com 9151208227واتس آپ امتحان از طریق سواالت تشریحي هر دانشجو مجزا در در

_1315023مرکزمشهدمرکزمشهد4199 @10:30mrgholami-1399.10.1708:30غالمي محمد رضا485297بامنبع27مكانیك سیاالت 01 yandex .com 9151208227واتس آپ امتحان از طریق سواالت تشریحي هر دانشجو مجزا در در

_1313134مرکزمشهدمرکزمشهد4200 13:00faze-1399.10.2211:00فصیحي فاضل486045بامنبع14مهندسي ترابری01 l.fa30hi@ gmail.comبله

_1319054مرکزمشهدمرکزمشهد4201 13:00fahimeh-1399.10.0411:00رزمي فهیمه487080بامنبع1ابزار دقیق01 .razmi@ gmail.com9151052721واتس آپازمون از طریق واتساپ و تلگرام

_1319079مرکزمشهدمرکزمشهد4202 15:30fahimeh-1399.10.0413:30رزمي فهیمه487080بامنبع2حفاظت و رله ها01 .razmi@ gmail.com9151052721واتس آپازمون از طریق واتساپ و تلگرام

_1322110مرکزمشهدمرکزمشهد4203 15:30fahimeh-1399.10.1713:30رزمي فهیمه487080بامنبع3طراحي واسط کاربر01 .razmi@ gmail.com9151052721واتس آپازمون از طریق واتساپ و تلگرام

_1319225مرکزمشهدمرکزمشهد4204 10:30fahimeh-1399.10.1508:30رزمي فهیمه487080بامنبع2کنترل صنعتي01 .razmi@ gmail.com9151052721واتس آپازمون از طریق واتساپ و تلگرام

_1319136مرکزمشهدمرکزمشهد4205 10:30fahimeh-1399.10.1608:30رزمي فهیمه487080بامنبع23ماشین های الكتریكي 01 .razmi@ gmail.com9151052721واتس آپازمون از طریق واتساپ و تلگرام

_1319226مرکزمشهدمرکزمشهد4206 15:30fahimeh-1399.10.1713:30رزمي فهیمه487080بامنبع2مباني مكاترونیك01 .razmi@ gmail.com9151052721واتس آپازمون از طریق واتساپ و تلگرام

_1511034مرکزمشهدمرکزمشهد4207 13:00fahimeh-1399.10.1711:00رزمي فهیمه487080بامنبع1مدارهای واسطه01 .razmi@ gmail.com9151052721واتس آپازمون از طریق واتساپ و تلگرام

_1223021مرکزمشهدمرکزمشهد4208 _10:30em-1399.10.0108:30ابراهیم زاده مقدم رضا489302بامنبع13حقوق جزای عمومي 01 reza@ ymail.comبله

_1223225مرکزمشهدمرکزمشهد4209 _10:30em-1399.10.0108:30ابراهیم زاده مقدم رضا489302بامنبع1100حقوق جزای عمومي 07 reza@ ymail.comبله

_1220160مرکزمشهدمرکزمشهد4210 @13:00izad210-1399.10.1411:00بني اسد زینب492829بامنبع16ادیان هند01 gmail.com9356194815واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو ارسال از طریق واتساپ و تلگرام

_1220169مرکزمشهدمرکزمشهد4211 @13:00izad210-1399.10.0211:00بني اسد زینب492829بامنبع6آشنایي باسنت های عرفاني غیراسالمي01 gmail.com9356194815واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو ارسال از طریق واتساپ و تلگرام

_1220171مرکزمشهدمرکزمشهد4212 @15:30izad210-1399.10.2213:30بني اسد زینب492829بامنبع8دین بودا01 gmail.com9356194815واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو ارسال از طریق واتساپ و تلگرام

_1220144مرکزمشهدمرکزمشهد4213 @10:30izad210-1399.10.1008:30بني اسد زینب492829بامنبع30کلیات عرفان اسالمي01 gmail.com9356194815واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو ارسال از طریق واتساپ و تلگرام

_1220159مرکزمشهدمرکزمشهد4214 @10:30izad210-1399.10.1408:30بني اسد زینب492829بامنبع35متون دیني به زبان خارجي 01 gmail.com9356194815واتس آپتكلیف و تحقیق به دانشجو ارسال از طریق واتساپ و تلگرام

_1322008مرکزمشهدمرکزمشهد4215 15:30m.g-1399.10.1613:30قرائي مریم492973بامنبع53مدارهای الكتریكي01 hara ie@ ut.ac .irبله

_1319195مرکزمشهدمرکزمشهد4216 m.gقرائي مریم492973بدون منبع6مدارهای زیست الكترونیك01 hara ie@ ut.ac .irبله

_1319183مرکزمشهدمرکزمشهد4217 10:30m.g-1399.10.1608:30قرائي مریم492973بامنبع9(VLSI)مدارهای مجتمع خیلي فشرده01 hara ie@ ut.ac .irبله

_1319068مرکزمشهدمرکزمشهد4218 10:30m.g-1399.10.1108:30قرائي مریم492973بامنبع1مدارهای مخابراتي01 hara ie@ ut.ac .irبله

_1313038مرکزمشهدمرکزمشهد4219 13:00mahdizadeh-1399.10.0411:00مهدی زاده شاندیز محسن492978بامنبع18استاتیك01 .pnum@ gmail.comبله

_1313384مرکزمشهدمرکزمشهد4220 13:00mahdizadeh-1399.10.1611:00مهدی زاده شاندیز محسن492978بامنبع14اصول مهندسي ترافیك01 .pnum@ gmail.comبله

_1313060مرکزمشهدمرکزمشهد4221 10:30mahdizadeh-1399.10.1108:30مهدی زاده شاندیز محسن492978بامنبع117سازه های فوالدی 01 .pnum@ gmail.comبله

_1312042مرکزمشهدمرکزمشهد4222 10:30mahdizadeh-1399.10.1608:30مهدی زاده شاندیز محسن492978بامنبع22طراحي اجرایي 01 .pnum@ gmail.comبله

_1313133مرکزمشهدمرکزمشهد4223 13:00mahdizadeh-1399.10.1311:00مهدی زاده شاندیز محسن492978بامنبع8ماشین آالت ساختماني در راهسازی01 .pnum@ gmail.comبله

_1322087مرکزمشهدمرکزمشهد4224 10:30fa-1399.10.0708:30پورحسین فاطمه492980بامنبع38مباني کامپیوتر و برنامه نویسي02 teme_ poorhos e in@ yahoo .comبله

_1319140مرکزمشهدمرکزمشهد4225 m.yousیوسف زاده خیاباني مریم492986بدون منبع6آزمایشگاه الكترونیك01 e fzadeh .kh@ gmail.com9153592594کار تحقیقي

_1319135مرکزمشهدمرکزمشهد4226 m.yousیوسف زاده خیاباني مریم492986بدون منبع13آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 01 e fzadeh .kh@ gmail.com9153592594کار تحقیقي

_1319141مرکزمشهدمرکزمشهد4227 m.yousیوسف زاده خیاباني مریم492986بدون منبع25آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 01 e fzadeh .kh@ gmail.com9153592594کار تحقیقي

_1319228مرکزمشهدمرکزمشهد4228 15:30m.yous-1399.10.0813:30یوسف زاده خیاباني مریم492986بامنبع2پردازش سیگنال های دیجیتال01 e fzadeh .kh@ gmail.comبله

_1319062مرکزمشهدمرکزمشهد4229 10:30m.yous-1399.10.1708:30یوسف زاده خیاباني مریم492986بامنبع21مخابرات 01 e fzadeh .kh@ gmail.comبله

_1313128مرکزمشهدمرکزمشهد4230 15:30hos-1399.10.1413:30امام سید حسین493023بامنبع31اصول مهندسي زلزله و باد01 s e in_ emam63@ yahoo .comبله

_1313313مرکزمشهدمرکزمشهد4231 10:30hos-1399.10.2008:30امام سید حسین493023بامنبع23بارگذاری01 s e in_ emam63@ yahoo .comبله

_1313111مرکزمشهدمرکزمشهد4232 hosامام سید حسین493023بدون منبع4پروژه سازه های بتن آرمه03 s e in_ emam63@ yahoo .comبله

_1313111مرکزمشهدمرکزمشهد4233 hosامام سید حسین493023بدون منبع16پروژه سازه های بتن آرمه01 s e in_ emam63@ yahoo .comبله

_1313059مرکزمشهدمرکزمشهد4234 13:00hos-1399.10.0111:00امام سید حسین493023بامنبع116سازه های بتن آرمه 01 s e in_ emam63@ yahoo .comبله
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1312041مرکزمشهدمرکزمشهد4235 10:30hos-1399.10.1408:30امام سید حسین493023بامنبع13طراحي اجرایي 01 s e in_ emam63@ yahoo .comبله

_1223172مرکزمشهدمرکزمشهد4236 15:30moshtag-1399.10.0413:30مشتاق فرشته493133بامنبع148حقوق تجارت01 h_ 990@ yahoo .comبله

_1315181مرکزمشهدمرکزمشهد4237 ehsطلوع هنری احسان493310بدون منبع15آزمایشگاه آیرودینامیك 01 an .to lu@ gmail.com9128444590آزمون + دروس عملي و قسمت عملي از طریق پروژه عمليبله

_1315166مرکزمشهدمرکزمشهد4238 ehsطلوع هنری احسان493310بدون منبع8تحلیل سازه های هوایي01 an .to lu@ gmail.com9128444590آزمون + دروس عملي و قسمت عملي از طریق پروژه عمليبله

_1315169مرکزمشهدمرکزمشهد4239 ehsطلوع هنری احسان493310بدون منبع1طراحي سازه های صنایع هوایي01 an .to lu@ gmail.com9128444590آزمون + دروس عملي و قسمت عملي از طریق پروژه عمليبله

_1315194مرکزمشهدمرکزمشهد4240 ehsطلوع هنری احسان493310بدون منبع6بدنه و سیستمهای هواپیما- کارگاه موتور01 an .to lu@ gmail.com9128444590آزمون + دروس عملي و قسمت عملي از طریق پروژه عمليبله

_1315194مرکزمشهدمرکزمشهد4241 ehsطلوع هنری احسان493310بدون منبع6بدنه و سیستمهای هواپیما- کارگاه موتور01 an .to lu@ gmail.com9128444590آزمون + دروس عملي و قسمت عملي از طریق پروژه عمليبله

_1315167مرکزمشهدمرکزمشهد4242 15:30ehs-1399.10.1313:30طلوع هنری احسان493310بامنبع15مكانیك پرواز 01 an .to lu@ gmail.com9128444590آزمون + دروس عملي و قسمت عملي از طریق پروژه عمليبله

_1315107مرکزمشهدمرکزمشهد4243 10:30r.s-1399.10.2108:30ثابتي محمد رضا494768بامنبع12زبان تخصصي مكانیك01 abe ti@ gmail.comبله

_1223221مرکزمشهدمرکزمشهد4244 15:30a-1399.10.0813:30علیزاده اسفیوخي حسن495975بامنبع158حقوق اساسي 10 lizadeh1453@ yahoo .comتلگرامآزمونt.me /e xam _ pnu_ kr_ 99_ 400

_1223221مرکزمشهدمرکزمشهد4245 15:30a-1399.10.0813:30علیزاده اسفیوخي حسن495975بامنبع169حقوق اساسي 07 lizadeh1453@ yahoo .comتلگرامآزمونt.me /e xam _ pnu_ kr_ 99_ 401

_1223220مرکزمشهدمرکزمشهد4246 13:00a-1399.10.2111:00علیزاده اسفیوخي حسن495975بامنبع144حقوق بین الملل عمومي 10 lizadeh1453@ yahoo .comتلگرامآزمونt.me /e xam _ pnu_ kr_ 99_ 402

_1223012مرکزمشهدمرکزمشهد4247 15:30a-1399.10.0613:30علیزاده اسفیوخي حسن495975بامنبع22حقوق بین الملل عمومي 01 lizadeh1453@ yahoo .comتلگرامآزمونt.me /e xam _ pnu_ kr_ 99_ 403

_1223218مرکزمشهدمرکزمشهد4248 13:00a-1399.10.1411:00علیزاده اسفیوخي حسن495975بامنبع58مقدمه علم حقوق09 lizadeh1453@ yahoo .comتلگرامآزمونt.me /e xam _ pnu_ kr_ 99_ 404

_1317267مرکزمشهدمرکزمشهد4249 @10:30mahrood-1399.10.1108:30خدنگي ماهرود محمود رضا496465بامنبع3عملیات واحد01 hotmail.comبله

_1317268مرکزمشهدمرکزمشهد4250 @13:00mahrood-1399.10.0611:00خدنگي ماهرود محمود رضا496465بامنبع3مهندسي خوردگي01 hotmail.comبله

_1223222مرکزمشهدمرکزمشهد4251 10:30zahraa-1399.10.0208:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع69 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدني 05 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1223222مرکزمشهدمرکزمشهد4252 10:30zahraa-1399.10.0208:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع69 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدني 06 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1223222مرکزمشهدمرکزمشهد4253 10:30zahraa-1399.10.0208:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع69 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدني 07 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1223222مرکزمشهدمرکزمشهد4254 10:30zahraa-1399.10.0208:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع69 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدني 08 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220757مرکزمشهدمرکزمشهد4255 15:30zahraa-1399.10.2213:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع50فقه جزایي(4)متون فقه 06 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220757مرکزمشهدمرکزمشهد4256 15:30zahraa-1399.10.2213:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع69فقه جزایي(4)متون فقه 05 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220757مرکزمشهدمرکزمشهد4257 15:30zahraa-1399.10.2213:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع69فقه جزایي(4)متون فقه 03 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220757مرکزمشهدمرکزمشهد4258 15:30zahraa-1399.10.2213:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع69فقه جزایي(4)متون فقه 01 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220757مرکزمشهدمرکزمشهد4259 15:30zahraa-1399.10.2213:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع69فقه جزایي(4)متون فقه 02 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220757مرکزمشهدمرکزمشهد4260 15:30zahraa-1399.10.2213:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع69فقه جزایي(4)متون فقه 04 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220288مرکزمشهدمرکزمشهد4261 15:30zahraa-1399.10.1813:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع17متون فقه 01 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220289مرکزمشهدمرکزمشهد4262 10:30zahraa-1399.10.1108:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع219متون فقه 01 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220291مرکزمشهدمرکزمشهد4263 10:30zahraa-1399.10.1408:30علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع319متون فقه 01 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1220292مرکزمشهدمرکزمشهد4264 13:00zahraa-1399.10.2211:00علیزاده شهرستانك زهرا497168بامنبع431متون فقه 01 lizadeh39@ yahoo .com9155496337واتس آپکار تحقیقي  بانضمام ازمون تئوری در تاریخ تعیین شده دانشگاه بله

_1813035مرکزمشهدمرکزمشهد4265 @mehrshad77خلج مهرشاد498162بدون منبع10کاربرد رایانه در شهرسازی01 gmail.com9121548343کارتحقیقي

_1813035مرکزمشهدمرکزمشهد4266 @mehrshad77خلج مهرشاد498162بدون منبع10کاربرد رایانه در شهرسازی01 gmail.com9121548343کارتحقیقي

_1813070مرکزمشهدمرکزمشهد4267 @mehrshad77خلج مهرشاد498162بدون منبع212کارگاه شهرسازی 01 gmail.com9121548343کارتحقیقي

_1813070مرکزمشهدمرکزمشهد4268 @mehrshad77خلج مهرشاد498162بدون منبع212کارگاه شهرسازی 01 gmail.com9121548343کارتحقیقي

_1814054مرکزمشهدمرکزمشهد4269 10:30g-1399.10.1808:30گوهری امیر498163بامنبع21تحلیل فضاهای شهری01 ohari.amir@ gmail.com9151174364وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1814054مرکزمشهدمرکزمشهد4270 10:30g-1399.10.1808:30گوهری امیر498163بامنبع21تحلیل فضاهای شهری01 ohari.amir@ gmail.com9151174364وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1813081مرکزمشهدمرکزمشهد4271 10:30g-1399.10.1808:30گوهری امیر498163بامنبع14شناخت و تحلیل فضای شهری01 ohari.amir@ gmail.com9151174364وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1813081مرکزمشهدمرکزمشهد4272 10:30g-1399.10.1808:30گوهری امیر498163بامنبع14شناخت و تحلیل فضای شهری01 ohari.amir@ gmail.com9151174364وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1813028مرکزمشهدمرکزمشهد4273 gگوهری امیر498163بدون منبع41طرح شهرسازی 01 ohari.amir@ gmail.com9151174364وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1813028مرکزمشهدمرکزمشهد4274 gگوهری امیر498163بدون منبع41طرح شهرسازی 01 ohari.amir@ gmail.com9151174364وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1813074مرکزمشهدمرکزمشهد4275 gگوهری امیر498163بدون منبع413کارگاه شهرسازی 01 ohari.amir@ gmail.com9151174364وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1813074مرکزمشهدمرکزمشهد4276 gگوهری امیر498163بدون منبع413کارگاه شهرسازی 01 ohari.amir@ gmail.com9151174364وات ساپپروژه و کار تحقیقي

_1813034مرکزمشهدمرکزمشهد4277 @mortezanemati61نعمتي مرتضي498182بدون منبع2پروژه نهایي01 gmail.com9151171326کار تحقیقي

_1813080مرکزمشهدمرکزمشهد4278 @mortezanemati61نعمتي مرتضي498182بدون منبع3پروژه نهایي02 gmail.com9151171326کار تحقیقي

_1813080مرکزمشهدمرکزمشهد4279 @mortezanemati61نعمتي مرتضي498182بدون منبع3پروژه نهایي02 gmail.com9151171326کار تحقیقي

_1315138مرکزمشهدمرکزمشهد4280 13:00karima-1399.10.1711:00علي اکبری کریم500654بامنبع5سیستمهای هیدرولیك و نیوماتیك و آزمایشگاه01 liakbari@ yahoo .comبله

_1315138مرکزمشهدمرکزمشهد4281 13:00karima-1399.10.1711:00علي اکبری کریم500654بامنبع5سیستمهای هیدرولیك و نیوماتیك و آزمایشگاه01 liakbari@ yahoo .comبله

_1315231مرکزمشهدمرکزمشهد4282 karimaعلي اکبری کریم500654بدون منبع2مدیریت صنعتي در خودرو01 liakbari@ yahoo .comبله

_1319153مرکزمشهدمرکزمشهد4283 13:00amirhos-1399.10.0611:00مدیر خازني امیر حسین500657بامنبع23تحلیل سیستم های انرژی الكتریكي 01 s e in .modirkhazeni@ gmail.com 9155191955آزمون در تاریخ تعیین شده دانشگاه از طریق واتسپ موبایل

_1319077مرکزمشهدمرکزمشهد4284 15:30amirhos-1399.10.1113:30مدیر خازني امیر حسین500657بامنبع3عایقها و فشار قوی01 s e in .modirkhazeni@ gmail.com 9155191955آزمون در تاریخ تعیین شده دانشگاه از طریق واتسپ موبایل

_1319050مرکزمشهدمرکزمشهد4285 10:30amirhos-1399.10.1608:30مدیر خازني امیر حسین500657بامنبع21ماشین های الكتریكي 01 s e in .modirkhazeni@ gmail.com 9155191955آزمون در تاریخ تعیین شده دانشگاه از طریق واتسپ موبایل

_1223034مرکزمشهدمرکزمشهد4286 13:00law-1399.10.2011:00عبدی مهدی501208بامنبع115حقوق جزای اختصاصي 01 .mahdiabdi@ gmail.comبله

_1223036مرکزمشهدمرکزمشهد4287 13:00law-1399.10.0911:00عبدی مهدی501208بامنبع226حقوق جزای اختصاصي 01 .mahdiabdi@ gmail.comبله

_1223050مرکزمشهدمرکزمشهد4288 15:30law-1399.10.0813:30عبدی مهدی501208بامنبع322حقوق جزای اختصاصي 01 .mahdiabdi@ gmail.comبله

_1223251مرکزمشهدمرکزمشهد4289 15:30law-1399.10.0813:30عبدی مهدی501208بامنبع27جرایم علیه مصالح عمومي کشور (2)حقوق جزای اختصاصي07 .mahdiabdi@ gmail.comبله

_1223038مرکزمشهدمرکزمشهد4290 13:00law-1399.10.2011:00عبدی مهدی501208بامنبع40کیفرشناسي03 .mahdiabdi@ gmail.comبله

_1223038مرکزمشهدمرکزمشهد4291 13:00law-1399.10.2011:00عبدی مهدی501208بامنبع68کیفرشناسي02 .mahdiabdi@ gmail.comبله

_1223038مرکزمشهدمرکزمشهد4292 13:00law-1399.10.2011:00عبدی مهدی501208بامنبع69کیفرشناسي01 .mahdiabdi@ gmail.comبله

_1223026مرکزمشهدمرکزمشهد4293 @13:00mashhadimr-1399.10.0311:00مشهدی محمدرضا502733بامنبع1105آیین دادرسي مدني 05 yahoo .com9151134274

_1223056مرکزمشهدمرکزمشهد4294 @15:30mashhadimr-1399.10.0413:30مشهدی محمدرضا502733بامنبع329حقوق تجارت 01 yahoo .comبله

_1223061مرکزمشهدمرکزمشهد4295 @15:30mashhadimr-1399.10.0913:30مشهدی محمدرضا502733بامنبع422حقوق تجارت 01 yahoo .comبله

_1814057مرکزمشهدمرکزمشهد4296 sیزدان پرست سید محمد صادق505513بدون منبع7طرح نهایي01 adeg h-yazdan@ manmail.ir9153064187کار تحقیقي

_1813080مرکزمشهدمرکزمشهد4297 ahmadافسری احمد505542بدون منبع1پروژه نهایي04 .a fs ari|@ gmail.com9151248327کار تحقیقي

_1813080مرکزمشهدمرکزمشهد4298 ahmadافسری احمد505542بدون منبع1پروژه نهایي04 .a fs ari|@ gmail.com9151248327کار تحقیقي

_1814036مرکزمشهدمرکزمشهد4299 sخردمند سعید510646بدون منبع220طرح معماری 01 aeed .kheradmand@ gmail.com9151599435کار تحقیقي و پژوهشي

_1814036مرکزمشهدمرکزمشهد4300 sخردمند سعید510646بدون منبع220طرح معماری 01 aeed .kheradmand@ gmail.com9151599435کار تحقیقي و پژوهشي

_1814057مرکزمشهدمرکزمشهد4301 sخردمند سعید510646بدون منبع3طرح نهایي03 aeed .kheradmand@ gmail.com9151599435کار تحقیقي و پژوهشي

_1814058مرکزمشهدمرکزمشهد4302 sخردمند سعید510646بدون منبع30کاربرد کامپیوتر در معماری01 aeed .kheradmand@ gmail.com9151599435کار تحقیقي و پژوهشي

_1814058مرکزمشهدمرکزمشهد4303 sخردمند سعید510646بدون منبع30کاربرد کامپیوتر در معماری01 aeed .kheradmand@ gmail.com9151599435کار تحقیقي و پژوهشي

_1814047مرکزمشهدمرکزمشهد4304 15:30s-1399.10.0113:30خردمند سعید510646بامنبع11مباني نظری معماری01 aeed .kheradmand@ gmail.com9151599435کار تحقیقي و پژوهشي

_1813037مرکزمشهدمرکزمشهد4305 @13:00mahdikhodashenas-1399.10.1711:00خداشناس مهدی511005بامنبع7بوم شناسي و برنامه ریزی و طراحي محیطي01 live .comبله

_1813038مرکزمشهدمرکزمشهد4306 @15:30mahdikhodashenas-1399.10.1613:30خداشناس مهدی511005بامنبع13حقوق و قوانین شهری01 live .comبله

_1317153مرکزمشهدمرکزمشهد4307 shokoآذری نوقابي مرتضي511631بدون منبع1آزمایشگاه خواص فیزیكي و مكانیكي پلیمرها01 la t1215@ gmail.com9151002572درتلگرام آزمون برگزار مي شود

_1317231مرکزمشهدمرکزمشهد4308 shokoآذری نوقابي مرتضي511631بدون منبع1آزمایشگاه شناسایي پلیمرها01 la t1215@ gmail.com9151002572درتلگرام آزمون برگزار مي شود

_1317056مرکزمشهدمرکزمشهد4309 10:30shoko-1399.10.0808:30آذری نوقابي مرتضي511631بامنبع5ترمودینامیك مهندسي01 la t1215@ gmail.com9151002572درتلگرام آزمون برگزار مي شود

_1317236مرکزمشهدمرکزمشهد4310 shokoآذری نوقابي مرتضي511631بدون منبع2کارآموزی01 la t1215@ gmail.com9151002572درتلگرام آزمون برگزار مي شود

_1317064مرکزمشهدمرکزمشهد4311 13:00shoko-1399.10.0411:00آذری نوقابي مرتضي511631بامنبع9موازنه انرژی و مواد01 la t1215@ gmail.com9151002572درتلگرام آزمون برگزار مي شود

_1317151مرکزمشهدمرکزمشهد4312 mhosمسافر محمد حسن511826بدون منبع5آزمایشگاه شیمي فیزیك پلیمرها01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317196مرکزمشهدمرکزمشهد4313 mhosمسافر محمد حسن511826بدون منبع1پروژه01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317270مرکزمشهدمرکزمشهد4314 mhosمسافر محمد حسن511826بدون منبع7پروژه01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317117مرکزمشهدمرکزمشهد4315 mhosمسافر محمد حسن511826بدون منبع1تكنولوژی تولید پینت01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317152مرکزمشهدمرکزمشهد4316 10:30mhos-1399.10.0408:30مسافر محمد حسن511826بامنبع6خواص فیزیكي و مكانیكي پلیمرها01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317116مرکزمشهدمرکزمشهد4317 13:00mhos-1399.10.1611:00مسافر محمد حسن511826بامنبع2رئولوژی پلیمرها01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317233مرکزمشهدمرکزمشهد4318 15:30mhos-1399.10.0813:30مسافر محمد حسن511826بامنبع5شناسایي پلیمرها01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317226مرکزمشهدمرکزمشهد4319 13:00mhos-1399.10.0111:00مسافر محمد حسن511826بامنبع5شیمي پلیمر01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317121مرکزمشهدمرکزمشهد4320 mhosمسافر محمد حسن511826بدون منبع1شیمي فیزیك محمل های رنگ شده01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317259مرکزمشهدمرکزمشهد4321 10:30mhos-1399.10.1308:30مسافر محمد حسن511826بامنبع3کنترل فرایندهای پلیمری01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317133مرکزمشهدمرکزمشهد4322 10:30mhos-1399.10.2108:30مسافر محمد حسن511826بامنبع1کنترل فرآیند در صنایع پلیمر و رنگ01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1317155مرکزمشهدمرکزمشهد4323 13:00mhos-1399.10.0711:00مسافر محمد حسن511826بامنبع1مهندسي االستومر01 s e in66@ gmail.com 9373280130پروژه

_1223248مرکزمشهدمرکزمشهد4324 10:30faha-1399.10.0708:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع69حقوق رسانه03 tami@ yahoo .com9155068552کارتحقیقي از طریق واتس آپ

_1223248مرکزمشهدمرکزمشهد4325 10:30faha-1399.10.0708:30حاتمي محمد صادق514061بامنبع181حقوق رسانه04 tami@ yahoo .com9155068552کارتحقیقي از طریق واتس آپ

_1220692مرکزمشهدمرکزمشهد4326 13:00ldehg-1399.10.0111:00دهقاني تفتي الله521875بامنبع5اسالم شناسي در غرب01 hanita fti@ gmail.com9153022490واتس آپامتحان  از طریق واتس آپ

_1220684مرکزمشهدمرکزمشهد4327 10:30ldehg-1399.10.0908:30دهقاني تفتي الله521875بامنبع10تاریخ تحلیلي اسالم از ظهور اسالم تا سقوط امویان01 hanita fti@ gmail.com9153022490واتس آپامتحان  از طریق واتس آپ

_1220687مرکزمشهدمرکزمشهد4328 10:30ldehg-1399.10.0108:30دهقاني تفتي الله521875بامنبع10تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم01 hanita fti@ gmail.com9153022490واتس آپامتحان  از طریق واتس آپ

_1220703مرکزمشهدمرکزمشهد4329 13:00ldehg-1399.10.1311:00دهقاني تفتي الله521875بامنبع9تاریخ هنر و معماری در تمدن اسالمي01 hanita fti@ gmail.com9153022490واتس آپامتحان  از طریق واتس آپ

_1319019مرکزمشهدمرکزمشهد4330 @10:30rezas2013-1399.10.2108:30شیعي رضا522050بامنبع118الكترونیك 01 gmail.comال ام اسآزمون فضای مجازیبله

_1318082مرکزمشهدمرکزمشهد4331 @rezas2013شیعي رضا522050بدون منبع19آزمایشگاه فیزیولوژی01 gmail.com9155133312تلگرام و وات ساپحضور در کالس و میزان مشارکت

_1319041مرکزمشهدمرکزمشهد4332 @rezas2013شیعي رضا522050بدون منبع6آزمایشگاه ماشین های الكتریكي01 gmail.com9155133312تلگرام و وات ساپحضور در کالس و میزان مشارکت

_1223221مرکزمشهدمرکزمشهد4333 15:30a-1399.10.0813:30فیروزی علیرضا522924بامنبع169حقوق اساسي 09 li.firooz i@ chmail.irآزمون در بلهlms9153315186تلگراموکار تحقیقي در تلگرام

_1223221مرکزمشهدمرکزمشهد4334 15:30a-1399.10.0813:30فیروزی علیرضا522924بامنبع169حقوق اساسي 08 li.firooz i@ chmail.irآزمون در بلهlms9153315186تلگراموکار تحقیقي در تلگرام

_1223220مرکزمشهدمرکزمشهد4335 13:00a-1399.10.2111:00فیروزی علیرضا522924بامنبع169حقوق بین الملل عمومي 08 li.firooz i@ chmail.irآزمون در بلهlms9153315186تلگراموکار تحقیقي در تلگرام

_1223223مرکزمشهدمرکزمشهد4336 10:30s-1399.10.1808:30نجاتیان سمانه522926بامنبع53تجار و اعمال تجاری(1)حقوق تجارت 10 amane .ne ja tian@ yahoo .com9309228598تلگرامآزمون در  تلگرام برگزار مي شود

_1223223مرکزمشهدمرکزمشهد4337 10:30s-1399.10.1808:30نجاتیان سمانه522926بامنبع69تجار و اعمال تجاری(1)حقوق تجارت 09 amane .ne ja tian@ yahoo .com9309228598تلگرامآزمون در  تلگرام برگزار مي شود

_1223223مرکزمشهدمرکزمشهد4338 10:30s-1399.10.1808:30نجاتیان سمانه522926بامنبع69تجار و اعمال تجاری(1)حقوق تجارت 08 amane .ne ja tian@ yahoo .com9309228598تلگرامآزمون در  تلگرام برگزار مي شود

_1223029مرکزمشهدمرکزمشهد4339 10:30s-1399.10.1808:30نجاتیان سمانه522926بامنبع8اشخاص1حقوق تجارت 01 amane .ne ja tian@ yahoo .com9309228598تلگرامآزمون در  تلگرام برگزار مي شود

_1223222مرکزمشهدمرکزمشهد4340 10:30s-1399.10.0208:30نجاتیان سمانه522926بامنبع57 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدني 10 amane .ne ja tian@ yahoo .com9309228598تلگرامآزمون در  تلگرام برگزار مي شود

_1223222مرکزمشهدمرکزمشهد4341 10:30s-1399.10.0208:30نجاتیان سمانه522926بامنبع69 اشخاص و حمایت از محجورین1حقوق مدني 09 amane .ne ja tian@ yahoo .com9309228598تلگرامآزمون در  تلگرام برگزار مي شود

_1223230مرکزمشهدمرکزمشهد4342 10:30fa-1399.10.2008:30حافظي دلیری فاطمه523891بامنبع163اصول فقه 07 temeh@ gmail.com9159263853آزمون در واتس آپ برگزار مي شود

_1223230مرکزمشهدمرکزمشهد4343 10:30fa-1399.10.2008:30حافظي دلیری فاطمه523891بامنبع169اصول فقه 06 temeh@ gmail.com9159263853آزمون در واتس آپ برگزار مي شود

_1223186مرکزمشهدمرکزمشهد4344 13:00fa-1399.10.2211:00حافظي دلیری فاطمه523891بامنبع11حقوق بشر در اسالم01 temeh@ gmail.com9159263853آزمون در واتس آپ برگزار مي شود

_1317120مرکزمشهدمرکزمشهد4345 15:30akhlag-1399.10.0213:30اخالقي اردکاني نجمه525209بامنبع12شیمي و تكنولوژی مواد رنگرزی 01 hi.ardekani@ yahoo .com9155175687واتس آپآزمون در واتس آپ برگزار مي شود

_1317092مرکزمشهدمرکزمشهد4346 10:30akhlag-1399.10.2208:30اخالقي اردکاني نجمه525209بامنبع1شیمي و تكنولوژی مواد رنگزا01 hi.ardekani@ yahoo .com9155175687واتس آپآزمون در واتس آپ برگزار مي شود

_1319044مرکزمشهدمرکزمشهد4347 mozaمظفری مرتضي525604بدون منبع26آزمایشگاه الكترونیك 01 ffa ri_ morteza@ yahoo .com 9158181402پروژه

_1223267مرکزمشهدمرکزمشهد4348 15:30azam.tag-1399.10.0113:30تقي زاده اعظم526143بامنبع16حقوق اشخاص و اموال01 hizadeh@ gmail.com9159268319واتس آپکارتحقیقي از طریق واتس آپ

_1223027مرکزمشهدمرکزمشهد4349 13:00azam.tag-1399.10.1711:00تقي زاده اعظم526143بامنبع8اموال ومالكیت2حقوق مدني 01 hizadeh@ gmail.com9159268319واتس آپکارتحقیقي از طریق واتس آپ

_1220937مرکزمشهدمرکزمشهد4350 @13:00m.mokhtari38-1399.10.1111:00بیات مختاری مهدی526667بامنبع15تاریخ حدیث01 gmail.comآزمون در سایت بلهlms,  تا سوال تشریحي با پاسخ 30وارسال

_1220940مرکزمشهدمرکزمشهد4351 @13:00m.mokhtari38-1399.10.2111:00بیات مختاری مهدی526667بامنبع15فقه الحدیث01 gmail.comآزمون در سایت بلهlms,  تا سوال تشریحي با پاسخ 30وارسال

_1313093مرکزمشهدمرکزمشهد4352 15:30hamed-1399.10.1713:30نوفرستي حامد527763بامنبع238سازه های بتن آرمه 01 .noferes ti@ yahoo .com9155572242واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1315070مرکزمشهدمرکزمشهد4353 10:30amirg-1399.10.1008:30گل محمدی امیرمحمد527919بامنبع5ارتعاشات مكانیكي01 o l.gmd@ gmail.comآزمون در بلهlms9153178247واتس آپوواتس آپ برگزار میگردد

_1315176مرکزمشهدمرکزمشهد4354 15:30amirg-1399.10.0413:30گل محمدی امیرمحمد527919بامنبع7تاسیسات مكانیكي و برقي01 o l.gmd@ gmail.comآزمون در بلهlms9153178247واتس آپوواتس آپ برگزار میگردد

_1315226مرکزمشهدمرکزمشهد4355 15:30amirg-1399.10.0213:30گل محمدی امیرمحمد527919بامنبع19طراحي سیستمهای تهویه مطبوع 01 o l.gmd@ gmail.comآزمون در بلهlms9153178247واتس آپوواتس آپ برگزار میگردد
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1318138مرکزمشهدمرکزمشهد4356 10:30hamideh-1399.10.0908:30نامداری حمیده528374بامنبع1پدیده های بیوالكتریكي01 .namdari@ gmail.comبله

_1318016مرکزمشهدمرکزمشهد4357 15:30hamideh-1399.10.2213:30نامداری حمیده528374بامنبع26زبان تخصصي01 .namdari@ gmail.comبله

_1318017مرکزمشهدمرکزمشهد4358 13:00hamideh-1399.10.1111:00نامداری حمیده528374بامنبع16مقدمه ای بر مهندسي پزشكي زیستي01 .namdari@ gmail.comبله

_1814022مرکزمشهدمرکزمشهد4359 jamaهاشمي سید جمال528377بدون منبع30کارگاه مصالح و ساخت01 l.hashemi@ nezammohandes i.ir9153130630واتس آپپروژه از طریق واتس آپ

_1223229مرکزمشهدمرکزمشهد4360 13:00neghabias-1399.10.1111:00نقابي اسداله528879بامنبع69شرکت ها2حقوق تجارت 04 s ada llah@ gmail.comبله

_1223229مرکزمشهدمرکزمشهد4361 13:00neghabias-1399.10.1111:00نقابي اسداله528879بامنبع111شرکت ها2حقوق تجارت 05 s ada llah@ gmail.comبله

_1223243مرکزمشهدمرکزمشهد4362 10:30neghabias-1399.10.0808:30نقابي اسداله528879بامنبع69اسناد تجاری(3)حقوق تجارت06 s ada llah@ gmail.comبله

_1223243مرکزمشهدمرکزمشهد4363 10:30neghabias-1399.10.0808:30نقابي اسداله528879بامنبع69اسناد تجاری(3)حقوق تجارت04 s ada llah@ gmail.comبله

_1223243مرکزمشهدمرکزمشهد4364 10:30neghabias-1399.10.0808:30نقابي اسداله528879بامنبع69اسناد تجاری(3)حقوق تجارت05 s ada llah@ gmail.comبله

_1223249مرکزمشهدمرکزمشهد4365 15:30neghabias-1399.10.1313:30نقابي اسداله528879بامنبع69حقوق خانواده(5)حقوق مدني04 s ada llah@ gmail.comبله

_1223249مرکزمشهدمرکزمشهد4366 15:30neghabias-1399.10.1313:30نقابي اسداله528879بامنبع69حقوق خانواده(5)حقوق مدني05 s ada llah@ gmail.comبله

_1223249مرکزمشهدمرکزمشهد4367 15:30neghabias-1399.10.1313:30نقابي اسداله528879بامنبع77حقوق خانواده(5)حقوق مدني06 s ada llah@ gmail.comبله

_1322014مرکزمشهدمرکزمشهد4368 10:30s-1399.10.1808:30موحدی فر سجاد528886بامنبع15ریزپردازنده و زبان اسمبلي01 a jjadmovahedifa r@ yahoo .com9364983515واتس آپآزمون از طریق واتس آپ

_1122018مرکزمشهدمرکزمشهد4369 15:30has-1399.10.1313:30حسن زاده محمد علي528902بامنبع2مهندس ارزش01 anzadeh .m@ pnum.ac .ir9156523101

_1315061مرکزمشهدمرکزمشهد4370 yegآذرگون یگانه529920بدون منبع4مكانیك مدارهای فضایي01 ane .azarg oon@ mail.um.ac .irبله

_1814049مرکزمشهدمرکزمشهد4371 13:00rezarezae-1399.10.1011:00رضایي نژاد سیدمحمدرضا529921بامنبع11تاسیسات مكانیكي01 inezhad@ gmail.comبله

_1313042مرکزمشهدمرکزمشهد4372 13:00rezarezae-1399.10.2111:00رضایي نژاد سیدمحمدرضا529921بامنبع34دینامیك01 inezhad@ gmail.com9153169738سوال از طریق ایمیل استاد ارسال میگردد

_1315126مرکزمشهدمرکزمشهد4373 13:00rezarezae-1399.10.0411:00رضایي نژاد سیدمحمدرضا529921بامنبع28طراحي اجزا 01 inezhad@ gmail.com9153169738سوال از طریق ایمیل استاد ارسال میگردد

_1319013مرکزمشهدمرکزمشهد4374 @13:00m59shirzade-1399.10.1511:00شیرزاده ملیحه530490بامنبع10الكترومغناطیس01 gmail.comبله

_1319023مرکزمشهدمرکزمشهد4375 @10:30m59shirzade-1399.10.0808:30شیرزاده ملیحه530490بامنبع218الكترونیك 01 gmail.comبله

_1319064مرکزمشهدمرکزمشهد4376 @13:00m59shirzade-1399.10.2111:00شیرزاده ملیحه530490بامنبع5فیلترها و سنتز مدار01 gmail.comبله

_1322092مرکزمشهدمرکزمشهد4377 @15:30m59shirzade-1399.10.1713:30شیرزاده ملیحه530490بامنبع68مدارهای الكتریكي و الكترونیكي01 gmail.comبله

_1318048مرکزمشهدمرکزمشهد4378 _15:30omid-1399.10.0713:30احساني امید530498بامنبع7اصول سیستمهای رادیولوژی و رادیوتراپي01 ehs any@ yahoo .com9155133665واتس آپتحقیق وپروژه ازطریق واتس آپ وایمیل استاد

_1318103مرکزمشهدمرکزمشهد4379 _10:30omid-1399.10.1108:30احساني امید530498بامنبع3پزشكي از راه دور01 ehs any@ yahoo .com9155133665واتس آپتحقیق وپروژه ازطریق واتس آپ وایمیل استاد

_1318095مرکزمشهدمرکزمشهد4380 _13:00omid-1399.10.0311:00احساني امید530498بامنبع2روش های آموزش کاربر01 ehs any@ yahoo .com9155133665واتس آپتحقیق وپروژه ازطریق واتس آپ وایمیل استاد

_1318094مرکزمشهدمرکزمشهد4381 _10:30omid-1399.10.0408:30احساني امید530498بامنبع2فرایندهای سیستم های اطالعات بیمارستاني01 ehs any@ yahoo .com9155133665واتس آپتحقیق وپروژه ازطریق واتس آپ وایمیل استاد

_1318087مرکزمشهدمرکزمشهد4382 _13:00omid-1399.10.1011:00احساني امید530498بامنبع13فناوری اطالعات پزشكي 01 ehs any@ yahoo .com9155133665واتس آپتحقیق وپروژه ازطریق واتس آپ وایمیل استاد

_1318113مرکزمشهدمرکزمشهد4383 _15:30omid-1399.10.0913:30احساني امید530498بامنبع22فناوری اطالعات پزشكي 01 ehs any@ yahoo .com9155133665واتس آپتحقیق وپروژه ازطریق واتس آپ وایمیل استاد

_1318076مرکزمشهدمرکزمشهد4384 @15:30m.anoshiravani-1399.10.0213:30انوشیرواني مسعود530520بامنبع13تجهیزات عمومي و پزشكي بیمارستانها01 gmail.comکارتحقیقي از طریق ایمیل استادوبلهlmsامتحان 

_1318114مرکزمشهدمرکزمشهد4385 @10:30m.anoshiravani-1399.10.0708:30انوشیرواني مسعود530520بامنبع12حفاظت و ایمني و استاندارهای عمومي آزمایشگاهي و بیمارستاني01 gmail.comکارتحقیقي از طریق ایمیل استادوبلهlmsامتحان 

_1318086مرکزمشهدمرکزمشهد4386 @13:00m.anoshiravani-1399.10.0911:00انوشیرواني مسعود530520بامنبع8فیزیك پزشكي01 gmail.comکارتحقیقي از طریق ایمیل استادوبلهlmsامتحان 

_1223022مرکزمشهدمرکزمشهد4387 واتس آپکارتحقیقي ازطریق واتس آپ وتلگرام10:30-1399.10.0708:30نداف مهدی531278بامنبع15حقوق اساسي 01

_1223030مرکزمشهدمرکزمشهد4388 واتس آپکارتحقیقي ازطریق واتس آپ وتلگرام10:30-1399.10.0308:30نداف مهدی531278بامنبع25حقوق اساسي 01

_1223015مرکزمشهدمرکزمشهد4389 9128133139واتس آپکارتحقیقي ازطریق واتس آپ وتلگرام15:30-1399.10.2013:30نداف مهدی531278بامنبع10حقوق بین الملل خصوصي01

_1223220مرکزمشهدمرکزمشهد4390 9128133139واتس آپکارتحقیقي ازطریق واتس آپ وتلگرام13:00-1399.10.2111:00نداف مهدی531278بامنبع1207حقوق بین الملل عمومي 05

_1223218مرکزمشهدمرکزمشهد4391 9128133139واتس آپکارتحقیقي ازطریق واتس آپ وتلگرام13:00-1399.10.1411:00نداف مهدی531278بامنبع414مقدمه علم حقوق03

_1223123مرکزمشهدمرکزمشهد4392 بله13:00-1399.10.1011:00محترمي سیدعلي531304بامنبع13پزشكي قانوني01

_1223048مرکزمشهدمرکزمشهد4393 بله15:30-1399.10.0313:30محترمي سیدعلي531304بامنبع37پزشكي قانوني01

_1223048مرکزمشهدمرکزمشهد4394 بله15:30-1399.10.0313:30محترمي سیدعلي531304بامنبع37پزشكي قانوني01

_1223261مرکزمشهدمرکزمشهد4395 بله15:30-1399.10.0313:30محترمي سیدعلي531304بامنبع366پزشكي قانوني01

_1220889مرکزمشهدمرکزمشهد4396 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع13ارزشهای دفاع مقدس02

_1220889مرکزمشهدمرکزمشهد4397 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69ارزشهای دفاع مقدس01

_1220658مرکزمشهدمرکزمشهد4398 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع42 قرآن کریم30حفظ جزء 03

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4399 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 09

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4400 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 08

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4401 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 07

_1220658مرکزمشهدمرکزمشهد4402 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 01

_1220658مرکزمشهدمرکزمشهد4403 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 02

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4404 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 05

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4405 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 06

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4406 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 04

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4407 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 03

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4408 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 01

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4409 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع69 قرآن کریم30حفظ جزء 02

_1220657مرکزمشهدمرکزمشهد4410 اساتید گروه آموزشي991220بامنبع71 قرآن کریم30حفظ جزء 10

_1226003مرکزمشهدمرکزمشهد4411 13:00-1399.10.1311:00اساتید گروه آموزشي991226بامنبع13شناخت صنایع دستي ایران01

_1226001مرکزمشهدمرکزمشهد4412 13:00-1399.10.0311:00اساتید گروه آموزشي991226بامنبع116هنرومعماری ایران 01

_1311036مرکزمشهدمرکزمشهد4413 10:30-1399.10.1608:30اساتید گروه آموزشي991311بامنبع2آشنایي با مقررات کارآفریني01

_1311031مرکزمشهدمرکزمشهد4414 10:30-1399.10.0108:30اساتید گروه آموزشي991311بامنبع2طراحي فرآیند01

_1311032مرکزمشهدمرکزمشهد4415 15:30-1399.10.1413:30اساتید گروه آموزشي991311بامنبع1کاربرد نانو در مهندسي اجرایي01

_1311001مرکزمشهدمرکزمشهد4416 15:30-1399.10.1613:30اساتید گروه آموزشي991311بامنبع2ماشین های ابزار01

_1312025مرکزمشهدمرکزمشهد4417 10:30-1399.10.1508:30آقائي فر علیرضا991312بامنبع2اجرای راهسازی وروسازی01

_1312029مرکزمشهدمرکزمشهد4418 15:30-1399.10.0413:30اساتید گروه آموزشي991312بامنبع1بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان01

_1312024مرکزمشهدمرکزمشهد4419 10:30-1399.10.0308:30حسین امام991312بامنبع13تحقیق درعملیات 01

_1312036مرکزمشهدمرکزمشهد4420 13:00-1399.10.1611:00تاجي حامد991312بامنبع21تحلیل سازه 01

_1312038مرکزمشهدمرکزمشهد4421 10:30-1399.10.0708:30آقائي فر علیرضا991312بامنبع1طراحي سازه های بنایي01

_1312022مرکزمشهدمرکزمشهد4422 15:30-1399.10.1513:30علیرضا آقائي فر991312بامنبع2مدیریت بحران وریسك01

_1312002مرکزمشهدمرکزمشهد4423 15:30-1399.10.0813:30امیری قلعه نو مهران991312بامنبع4مدیریت کارگاه ومنابع انساني01

_1312043مرکزمشهدمرکزمشهد4424 10:30-1399.10.2108:30بوستاني آرمین991312بامنبع4هیدرولیك01

_1313320مرکزمشهدمرکزمشهد4425 15:30-1399.10.1013:30اساتید گروه آموزشي991313بامنبع30طراحي معماری01

_1313045مرکزمشهدمرکزمشهد4426 10:30-1399.10.1308:30اساتید گروه آموزشي991313بامنبع8طراحي معماری و شهرسازی01

_1315140مرکزمشهدمرکزمشهد4427 10:30-1399.10.2208:30دکتر محمدی پور991315بامنبع12انتقال حرارت 01

_1315223مرکزمشهدمرکزمشهد4428 13:00-1399.10.1311:00دکتر صادق ظفریان991315بامنبع21انتقال حرارت 01

_1315331مرکزمشهدمرکزمشهد4429 13:00-1399.10.0111:00علي جاللي991315بامنبع1انتقال حرارت جابجایي01

_1315243مرکزمشهدمرکزمشهد4430 10:30-1399.10.0308:30دکتر  کریم علي اکبری991315بامنبع2آیرودینامیك خودرو01

_1315180مرکزمشهدمرکزمشهد4431 10:30-1399.10.0208:30ایوب تیموری باخرزی991315بامنبع22آیرودینامیك01

_1315294مرکزمشهدمرکزمشهد4432 10:30-1399.10.1108:30دکتر محمدی پور991315بامنبع2ترمودینامیك01

_1315182مرکزمشهدمرکزمشهد4433 10:30-1399.10.0708:30دکتر سید مرتضي جوادپور991315بامنبع2توربوماشینها01

_1315097مرکزمشهدمرکزمشهد4434 15:30-1399.10.0713:30سیدمحمدرضا رضایي نژاد991315بامنبع4دینامیك01

_1315245مرکزمشهدمرکزمشهد4435 13:00-1399.10.1511:00امیرمحمد گل محمدی991315بامنبع1روش های طراحي مهندسي01

_1315237مرکزمشهدمرکزمشهد4436 15:30-1399.10.1613:30دکتر محمدرضا غالمي991315بامنبع2زبان تخصصي01

_1315240مرکزمشهدمرکزمشهد4437 10:30-1399.10.0808:30دکتر  کریم علي اکبری991315بامنبع1سیستم های سوخت رساني01

_1315227مرکزمشهدمرکزمشهد4438 10:30-1399.10.1508:30دکتر سید مرتضي جوادپور991315بامنبع1سیستمهای انتقال آب01

_1315173مرکزمشهدمرکزمشهد4439 15:30-1399.10.1013:30احسان طلوع991315بامنبع4طراحي جلوبرنده ها01

_1315296مرکزمشهدمرکزمشهد4440 13:00-1399.10.1111:00امیر محمد گل محمدی991315بامنبع4طراحي سیستمهای تبرید و سردخانه01

_1315225مرکزمشهدمرکزمشهد4441 13:00-1399.10.1611:00امیر محمد گل محمدی991315بامنبع1طراحي مبدلهای حرارتي01

_1315119مرکزمشهدمرکزمشهد4442 15:30-1399.10.0213:30سید محمدرضا رضایي نژاد991315بامنبع1طراحي مكانیزم ها01

_1315170مرکزمشهدمرکزمشهد4443 10:30-1399.10.1608:30سرکار خانم یگانه آذرگون991315بامنبع13طراحي هواپیما 01

_1315171مرکزمشهدمرکزمشهد4444 15:30-1399.10.1613:30سرکار خانم یگانه آذرگون991315بامنبع24طراحي هواپیما 01

_1315168مرکزمشهدمرکزمشهد4445 10:30-1399.10.1708:30احسان طلوع991315بامنبع24مكانیك پرواز 01

_1511076مرکزمشهدمرکزمشهد4446 15:30-1399.10.1113:30احمدی غالمرضا991511بامنبع1روشهای محاسبات عددی01

_1712200مرکزمشهدمرکزمشهد4447 15:30-1399.10.1613:30سالمي مریم991712بامنبع1تحقیق مقدماتي در کتابداری و اطالع رساني01

_1712187مرکزمشهدمرکزمشهد4448 15:30-1399.10.0413:30دلقندی فائزه991712بامنبع2سازماندهي رایانه ای منابع01

_1712166مرکزمشهدمرکزمشهد4449 13:00-1399.10.0711:00دلقندی فائزه991712بامنبع1(رده بندی دیویي) 2سازماندهي مواد 01

_1810107مرکزمشهدمرکزمشهد4450 13:00-1399.10.0211:00جازمي محمد حسن991810بامنبع4آشنایي با انواع خطوط دوره اسالمي01

_1810260مرکزمشهدمرکزمشهد4451 15:30-1399.10.0213:30اکبری صدیقه991810بامنبع16آشنایي با هنرهای سنتي ایران01

_1810390مرکزمشهدمرکزمشهد4452 جازمي محمد حسن991810بدون منبع7بازاریابي و اقتصاد01

_1810342مرکزمشهدمرکزمشهد4453 13:00-1399.10.1511:00خلیلي جعفر991810بامنبع11پارچه شناسي 01

_1810347مرکزمشهدمرکزمشهد4454 13:00-1399.10.0611:00خلیلي جعفر991810بامنبع21پارچه شناسي 01

_1810345مرکزمشهدمرکزمشهد4455 15:30-1399.10.0713:30مكبریان مهدی991810بامنبع11تاریخ پارچه و نساجي 01

_1810349مرکزمشهدمرکزمشهد4456 15:30-1399.10.1313:30مكبریان مهدی991810بامنبع21تاریخ پارچه و نساجي 01

_1810121مرکزمشهدمرکزمشهد4457 13:00-1399.10.0311:00جازمي محمد حسن991810بامنبع2تاریخ تطبیقي نگارگری ایران با نقاشي شرق01

_1810094مرکزمشهدمرکزمشهد4458 13:00-1399.10.1011:00اکبری صدیقه991810بامنبع4(پیش از اسالم)تاریخ فرهنگ و هنر ایران 01

_1810098مرکزمشهدمرکزمشهد4459 15:30-1399.10.0813:30اکبری صدیقه991810بامنبع5تاریخچه نگارگری01

_1810022مرکزمشهدمرکزمشهد4460 13:00-1399.10.0411:00ژولیده محمد991810بامنبع4تحقیق در هنرهای اسالمي ایران01

_1810400مرکزمشهدمرکزمشهد4461 خلیلي جعفر991810بدون منبع24طراحي پارچه تخصصي 01

_1810400مرکزمشهدمرکزمشهد4462 خلیلي جعفر991810بدون منبع24طراحي پارچه تخصصي 01

_1810406مرکزمشهدمرکزمشهد4463 اسماعیل پور سمانه991810بدون منبع27طراحي لباس 01

_1810406مرکزمشهدمرکزمشهد4464 اسماعیل پور سمانه991810بدون منبع27طراحي لباس 01

_1810296مرکزمشهدمرکزمشهد4465 جازمي محمد حسن991810بدون منبع4کارآموزی01

_1810395مرکزمشهدمرکزمشهد4466 خلیلي جعفر991810بدون منبع3(تار و پود)کارگاه بافت 01

_1810395مرکزمشهدمرکزمشهد4467 خلیلي جعفر991810بدون منبع3(تار و پود)کارگاه بافت 01

_1810401مرکزمشهدمرکزمشهد4468 مكبریان مهدی991810بدون منبع9کارگاه بافت صنعتي01

_1810401مرکزمشهدمرکزمشهد4469 مكبریان مهدی991810بدون منبع9کارگاه بافت صنعتي01

_1810331مرکزمشهدمرکزمشهد4470 نداماتي فریده991810بدون منبع16کارگاه تخصصي صنایع دستي 01

_1810333مرکزمشهدمرکزمشهد4471 قاسم زاده زهره991810بدون منبع21کارگاه تخصصي صنایع دستي 01

_1810394مرکزمشهدمرکزمشهد4472 خلیلي جعفر991810بدون منبع1کارگاه چاپ سنتي01

_1810394مرکزمشهدمرکزمشهد4473 خلیلي جعفر991810بدون منبع1کارگاه چاپ سنتي01

_1810326مرکزمشهدمرکزمشهد4474 نداماتي فریده991810بدون منبع55کارگاه صنایع دستي 01

_1810327مرکزمشهدمرکزمشهد4475 اسماعیل پور سمانه991810بدون منبع66کارگاه صنایع دستي 01

_1810328مرکزمشهدمرکزمشهد4476 اسماعیل پور سمانه991810بدون منبع76کارگاه صنایع دستي 01
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1810329مرکزمشهدمرکزمشهد4477 مطیعي فروغ991810بدون منبع88کارگاه صنایع دستي 01

_1810330مرکزمشهدمرکزمشهد4478 مطیعي فروغ991810بدون منبع98کارگاه صنایع دستي 01

_1810325مرکزمشهدمرکزمشهد4479 نداماتي فریده991810بدون منبع45کارگاه صنایع دستي01

_1810023مرکزمشهدمرکزمشهد4480 جازمي محمد حسن991810بدون منبع31کارگاه طراحي سنتي 01

_1810050مرکزمشهدمرکزمشهد4481 جازمي محمد حسن991810بدون منبع2کارورزی01

_1810358مرکزمشهدمرکزمشهد4482 10:30-1399.10.1408:30اکبری صدیقه991810بامنبع111مباني هنرهای تجسمي 01

_1810358مرکزمشهدمرکزمشهد4483 10:30-1399.10.1408:30اکبری صدیقه991810بامنبع111مباني هنرهای تجسمي 01

_1810035مرکزمشهدمرکزمشهد4484 15:30-1399.10.0313:30جازمي محمد حسن991810بامنبع1نمایش در ایران01

_1813015مرکزمشهدمرکزمشهد4485 13:00-1399.10.1711:00پندآزمای سارا991813بامنبع16اقتصاد شهری01

_1813026مرکزمشهدمرکزمشهد4486 10:30-1399.10.2108:30ایواني هادی991813بامنبع1برنامه ریزی حمل و نقل شهری01

_1813001مرکزمشهدمرکزمشهد4487 10:30-1399.10.0608:30اساتید گروه آموزشي991813بامنبع1در آمدی بر شهر شناسي01

_1813020مرکزمشهدمرکزمشهد4488 15:30-1399.10.0113:30گوهری امیر991813بامنبع1شناخت فضای شهری01

_1813020مرکزمشهدمرکزمشهد4489 15:30-1399.10.0113:30گوهری امیر991813بامنبع1شناخت فضای شهری01

_1813029مرکزمشهدمرکزمشهد4490 ایواني هادی991813بدون منبع1طراحي شبكه های حمل و نقل شهری01

_1813029مرکزمشهدمرکزمشهد4491 ایواني هادی991813بدون منبع1طراحي شبكه های حمل و نقل شهری01

_1813064مرکزمشهدمرکزمشهد4492 10:30-1399.10.2108:30ایواني هادی991813بامنبع7مباني برنامه ریزی شبكه حمل و نقل درون شهری01

_1813077مرکزمشهدمرکزمشهد4493 13:00-1399.10.0811:00ایواني هادی991813بامنبع5مباني مهندسي معماری و ساختمان01

_1813021مرکزمشهدمرکزمشهد4494 10:30-1399.10.0608:30ایواني هادی991813بامنبع1مباني و روش های برنامه ریزی شهری01

_1813021مرکزمشهدمرکزمشهد4495 10:30-1399.10.0608:30ایواني هادی991813بامنبع1مباني و روش های برنامه ریزی شهری01

_1814043مرکزمشهدمرکزمشهد4496 اساتید گروه آموزشي991814بدون منبع2 و گزارش کارگاه2ساختمان 01

_1814043مرکزمشهدمرکزمشهد4497 اساتید گروه آموزشي991814بدون منبع2 و گزارش کارگاه2ساختمان 01

_1218077مرکزنیشابورمرکزمشهد4498 13:00ha-1399.10.0811:00حیدری مصطفي363001بامنبع13طرح ریزی وتعمیرات ونگهداری01 idary2000@ gmail.comبله  از طریق سامانه آموزش مجازی  (به حذفیات کتاب دقت فرمایید ) دقیقه کل کتاب بر مبنای وضعیت منابع درسی 60 سوال تشریحی کوتاه 12همان تاریخ و ساعت امتحانی که در برگه انتخاب واحد درج شده است   LMS

_1218482مرکزنیشابورمرکزمشهد4499 10:30ha-1399.10.0908:30حیدری مصطفي363001بامنبع12مدیریت تولید و عملیات01 idary2000@ gmail.comبله  از طریق سامانه آموزش مجازی  (به حذفیات کتاب دقت فرمایید ) دقیقه کل کتاب بر مبنای وضعیت منابع درسی 60 سوال تشریحی کوتاه 12همان تاریخ و ساعت امتحانی که در برگه انتخاب واحد درج شده است   LMS

_1221338مرکزنیشابورمرکزمشهد4500 13:00has-1399.10.0311:00اعمي حسن384649بامنبع1ارزیابي اقتصادی طرح ها01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1214148مرکزنیشابورمرکزمشهد4501 13:00has-1399.10.1111:00اعمي حسن384649بامنبع52اصول حسابداری01 anaama@ yahoo .com09151335189.چنانچه در این زمینه سوالی داشتید باشماره اینجانب در واتساپ ارتباط برقرار کنید.  نمره بر اساس آزمون پایان ترم خواهد بود ۲۰دانشجویان محترم توجه داشته باشند که برای این درس آزمون میان ترم برگزار نخواهد شد و تمام خیر

_1221330مرکزنیشابورمرکزمشهد4502 13:00has-1399.10.0811:00اعمي حسن384649بامنبع21اقتصاد بخش عمومي 01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1221309مرکزنیشابورمرکزمشهد4503 15:30has-1399.10.1013:30اعمي حسن384649بامنبع29اقتصاد خرد01 anaama@ yahoo .comدر واتساپ ارسال کنید09151335189شیوه ارزشیابی این درس هم در میان ترم و هم در پایان ترم با توجه به اینکه تعداد دانشجویان کم هستند به صورت ارائه تحقیق خواهد بود بدین نحو که دانشجو باید از هر هر صفحه کتاب یک عدد تست طراحی کرده و به همراه پاسخ آن به صورت فایل تایپ شده در ورد برای اینجانب به شماره همراه خیر

_1221312مرکزنیشابورمرکزمشهد4504 13:00has-1399.10.1411:00اعمي حسن384649بامنبع110اقتصاد سنجي01 anaama@ yahoo .comدر واتساپ ارسال کنید09151335189شیوه ارزشیابی این درس هم در میان ترم و هم در پایان ترم با توجه به اینکه تعداد دانشجویان کم هستند به صورت ارائه تحقیق خواهد بود بدین نحو که دانشجو باید از هر هر صفحه کتاب یک عدد تست طراحی کرده و به همراه پاسخ آن به صورت فایل تایپ شده در ورد برای اینجانب به شماره همراه خیر

_1221015مرکزنیشابورمرکزمشهد4505 15:30has-1399.10.0113:30اعمي حسن384649بامنبع1اقتصادآموزش وپرورش01 anaama@ yahoo .com09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1221005مرکزنیشابورمرکزمشهد4506 13:00has-1399.10.0711:00اعمي حسن384649بامنبع65اقتصادخرد01 anaama@ yahoo .comآزمون پایان ترم این درس از کل کتاب به صورت تستی خواهد بود و در تاریخ مشخص شده توسط آموزش از طریق سامانه ال ام اس به صورت تستی برگزار خواهد شد بله

_1221002مرکزنیشابورمرکزمشهد4507 10:30has-1399.10.1808:30اعمي حسن384649بامنبع14اقتصادخردوکالن01 anaama@ yahoo .comدر واتساپ ارسال کنید09151335189شیوه ارزشیابی این درس هم در میان ترم و هم در پایان ترم با توجه به اینکه تعداد دانشجویان کم هستند به صورت ارائه تحقیق خواهد بود بدین نحو که دانشجو باید از هر هر صفحه کتاب یک عدد تست طراحی کرده و به همراه پاسخ آن به صورت فایل تایپ شده در ورد برای اینجانب به شماره همراه خیر

_1221097مرکزنیشابورمرکزمشهد4508 10:30has-1399.10.0108:30اعمي حسن384649بامنبع12اقتصادسنجي01 anaama@ yahoo .comدر واتساپ ارسال کنید09151335189شیوه ارزشیابی این درس هم در میان ترم و هم در پایان ترم با توجه به اینکه تعداد دانشجویان کم هستند به صورت ارائه تحقیق خواهد بود بدین نحو که دانشجو باید از هر هر صفحه کتاب یک عدد تست طراحی کرده و به همراه پاسخ آن به صورت فایل تایپ شده در ورد برای اینجانب به شماره همراه خیر

_1221012مرکزنیشابورمرکزمشهد4509 15:30has-1399.10.0913:30اعمي حسن384649بامنبع69اقتصادکالن02 anaama@ yahoo .comپیام بدین09151335189تاریخ امتحان میان ترم بیست و هفتم آذر ماه ساعت هشت صبح تا وسط کتاب امتحان به صورت تستی در ال ام اس لطفا اگر سوالی بود در واتس آپ به شماره بله 

_1221100مرکزنیشابورمرکزمشهد4510 13:00has-1399.10.0211:00اعمي حسن384649بامنبع12اقتصادمدیریت01 anaama@ yahoo .comدر واتساپ ارسال کنید09151335189شیوه ارزشیابی این درس هم در میان ترم و هم در پایان ترم با توجه به اینکه تعداد دانشجویان کم هستند به صورت ارائه تحقیق خواهد بود بدین نحو که دانشجو باید از هر صفحه کتاب یک عدد تست طراحی کرده و به همراه پاسخ آن به صورت فایل تایپ شده در ورد برای اینجانب به شماره همراه خیر

_1221327مرکزنیشابورمرکزمشهد4511 13:00has-1399.10.1811:00اعمي حسن384649بامنبع10آشنایي با فقه اقتصادی01 anaama@ yahoo .comدر واتساپ ارسال کنید09151335189شیوه ارزشیابی این درس هم در میان ترم و هم در پایان ترم با توجه به اینکه تعداد دانشجویان کم هستند به صورت ارائه تحقیق خواهد بود بدین نحو که دانشجو باید از هر صفحه کتاب یک عدد تست طراحی کرده و به همراه پاسخ آن به صورت فایل تایپ شده در ورد برای اینجانب به شماره همراه خیر

_1221293مرکزنیشابورمرکزمشهد4512 15:30has-1399.10.1413:30اعمي حسن384649بامنبع154آمار برای اقتصاد 01 anaama@ yahoo .comدر ضمن آزمون پایان ترم در تاریخ مشخص شده از طریق همین سامانه برگزار خواهد شد.به تحقیق های ارسالی بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود .  ارسال کنید 09151335189 آذر ماه به واتس آپ بنده به شماره 24تا    عدد تست خود دانشجو از آن فصل استخراج کرده به همراه جواب به صورت تایپ شده70 را به صورت اختیاری انتخاب کرده و 7و6و5و4و3امتحان میان ترم به صورت ارائه تحقیق هست بدین صورت که دانشجویان محترم که در سر کالس تحقیق آنها مشخص شد الزم نیست تحقیق جدید انجام دهند ولی دانشجویانی که به هر دلیلی در کالس حضور ندارند یکی از فصول بله

_1218493مرکزنیشابورمرکزمشهد4513 10:30has-1399.10.2008:30اعمي حسن384649بامنبع14بررسي اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي طرحهای صنعتي01 anaama@ yahoo .comدر واتساپ ارسال کنید09151335189شیوه ارزشیابی این درس هم در میان ترم و هم در پایان ترم با توجه به اینکه تعداد دانشجویان کم هستند به صورت ارائه تحقیق خواهد بود بدین نحو که دانشجو باید از هر هر صفحه کتاب یک عدد تست طراحی کرده و به همراه پاسخ آن به صورت فایل تایپ شده در ورد برای اینجانب به شماره همراه خیر

_1218271مرکزنیشابورمرکزمشهد4514 10:30has-1399.10.2008:30اعمي حسن384649بامنبع2بررسي اقتصادی طرحي صنعتي01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1221020مرکزنیشابورمرکزمشهد4515 13:00has-1399.10.0811:00اعمي حسن384649بامنبع66پول و ارز و بانكداری02 anaama@ yahoo .com09151335189.چنانچه در این زمینه سوالی داشتید باشماره اینجانب در واتساپ ارتباط برقرار کنید.  نمره بر اساس آزمون پایان ترم در ال ام اس خواهد بود ۲۰آزمون میان ترم برگزار نخواهد شد و تمام بله

_1218450مرکزنیشابورمرکزمشهد4516 15:30has-1399.10.0413:30اعمي حسن384649بامنبع68(تطبیقي و اسالمي )حقوق بازرگاني 01 anaama@ yahoo .com09151335189.چنانچه در این زمینه سوالی داشتید باشماره اینجانب در واتساپ ارتباط برقرار کنید.  نمره بر اساس آزمون پایان ترم در ال ام اس خواهد بود ۲۰رای این درس آزمون میان ترم برگزار نخواهد شد و تمام بله

_1221105مرکزنیشابورمرکزمشهد4517 13:00has-1399.10.1611:00اعمي حسن384649بامنبع6روش تحقیق01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1221340مرکزنیشابورمرکزمشهد4518 13:00has-1399.10.1611:00اعمي حسن384649بامنبع2روش تحقیق در اقتصاد01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1221340مرکزنیشابورمرکزمشهد4519 13:00has-1399.10.1611:00اعمي حسن384649بامنبع2روش تحقیق در اقتصاد01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1221127مرکزنیشابورمرکزمشهد4520 15:30has-1399.10.1013:30اعمي حسن384649بامنبع3ریاضیات برای اقتصاد01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1221291مرکزنیشابورمرکزمشهد4521 10:30has-1399.10.1008:30اعمي حسن384649بامنبع210ریاضیات برای اقتصاد 01 anaama@ yahoo .com09151335189.چنانچه در این زمینه سوالی داشتید باشماره اینجانب در واتساپ ارتباط برقرار کنید.  نمره بر اساس آزمون پایان ترم در ال ام اس خواهد بود ۲۰رای این درس آزمون میان ترم برگزار نخواهد شد و تمام بله

_1221289مرکزنیشابورمرکزمشهد4522 10:30has-1399.10.1008:30اعمي حسن384649بامنبع143ریاضیات برای اقتصاد01 anaama@ yahoo .comطریق برگزاری آزمون پایان ترم به صورت تمام تستی و از طریق همین سامانه خواهد بود ارزشیابی صورت خواهد گرفتبله

_1218454مرکزنیشابورمرکزمشهد4523 10:30has-1399.10.0708:30اعمي حسن384649بامنبع44سازمانهای پولي و مالي اسالمي و بین المللي01 anaama@ yahoo .comزمون پایان ترم این درس از کل کتاب به صورت تستی خواهد بود و در تاریخ مشخص شده توسط آموزش از طریق سامانه ال ام اس به صورت تستی برگزار خواهد شدبله

_1221341مرکزنیشابورمرکزمشهد4524 15:30has-1399.10.0113:30اعمي حسن384649بامنبع1عملیات بانكداری داخلي01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1221341مرکزنیشابورمرکزمشهد4525 15:30has-1399.10.0113:30اعمي حسن384649بامنبع1عملیات بانكداری داخلي01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1214065مرکزنیشابورمرکزمشهد4526 15:30has-1399.10.1113:30اعمي حسن384649بامنبع1فراگردتنظیم وکنترل بودجه01 anaama@ yahoo .com9151335189واتسآپ09151335189انجام تحقیق با هماهنگي استاد از طریق شماره ایشان خیر

_1214006مرکزنیشابورمرکزمشهد4527 13:00has-1399.10.1811:00اعمي حسن384649بامنبع39فراگردتنظیم وکنترل بودجه01 anaama@ yahoo .com09151335189.چنانچه در این زمینه سوالی داشتید باشماره اینجانب در واتساپ ارتباط برقرار کنید.  نمره بر اساس آزمون پایان ترم خواهد بود ۲۰رای این درس آزمون میان ترم برگزار نخواهد شد و تمام بله

_1221290مرکزنیشابورمرکزمشهد4528 10:30has-1399.10.0708:30اعمي حسن384649بامنبع57کلیات علم اقتصاد01 anaama@ yahoo .com09151335189.چنانچه در این زمینه سوالی داشتید باشماره اینجانب در واتساپ ارتباط برقرار کنید.  نمره بر اساس آزمون پایان ترم خواهد بود ۲۰رای این درس آزمون میان ترم برگزار نخواهد شد و تمام بله

_1221008مرکزنیشابورمرکزمشهد4529 15:30has-1399.10.0413:30اعمي حسن384649بامنبع20مالیه عمومي وتنظیم خطمشي مالي دولت01 anaama@ yahoo .comدر واتس آپ در ارتباط باشید09151335189 ساعت کالسی از طریق سامانه برگزار می شوددر صورت هر گونه سوال با شماره 14-12میان ترم در بیست و سوم آذرماه ساعت بله 

_1221037مرکزنیشابورمرکزمشهد4530 13:00has-1399.10.1311:00اعمي حسن384649بامنبع11مباني علم اقتصاد01 anaama@ yahoo .comدر واتساپ ارسال کنید09151335189شیوه ارزشیابی این درس هم در میان ترم و هم در پایان ترم با توجه به اینکه تعداد دانشجویان کم هستند به صورت ارائه تحقیق خواهد بود بدین نحو که دانشجو باید از هر هر صفحه کتاب یک عدد تست طراحی کرده و به همراه پاسخ آن به صورت فایل تایپ شده در ورد برای اینجانب به شماره همراه خیر

_1214151مرکزنیشابورمرکزمشهد4531 @10:30mohamadzadeh36-1399.10.1508:30محمدزاده دالل الهه385163بامنبع199آمار کاربردی01 gmail.comدر سامانه ال ام اس برگزار می شود8:30 ساعت 99 / 10 /15امتحان به صورت تشریحی در تاریخ بله 

_1214046مرکزنیشابورمرکزمشهد4532 @15:30mohamadzadeh36-1399.10.1513:30محمدزاده دالل الهه385163بامنبع69پژوهش عملیاتي01 gmail.com15:30-13:30-ساعت1399/10/15ارزشیابی پایان ترم بصورت ازمون تشریحی از طریق سامانه ال ام اس در تاریخبله

_1218268مرکزنیشابورمرکزمشهد4533 @15:30mohamadzadeh36-1399.10.1513:30محمدزاده دالل الهه385163بامنبع69تحقیق در عملیات02 gmail.com18-16ساعت1399/10/15ارزشیابی پایان ترم بصورت ازمون تشریحی از طریق سامانه ال ام اس در تاریخبله

_1214046مرکزنیشابورمرکزمشهد4534 15:30s-1399.10.1513:30نژاد حسین سعید386408بامنبع17پژوهش عملیاتي03 _ nezhadhos s e in@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218028مرکزنیشابورمرکزمشهد4535 15:30s-1399.10.1513:30نژاد حسین سعید386408بامنبع156تحقیق درعملیات 01 _ nezhadhos s e in@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218669مرکزنیشابورمرکزمشهد4536 13:00s-1399.10.1511:00نژاد حسین سعید386408بامنبع123تحلیل آماری03 _ nezhadhos s e in@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1211659مرکزنیشابورمرکزنیشابور4537 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع23پروژه01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862انجام پروژه تعیین شده توسط استادخیر

_1211085مرکزنیشابورمرکزنیشابور4538 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع2پروژه تحقیقاتي01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862انجام پروژه تعیین شده توسط استادخیر

_1211081مرکزنیشابورمرکزنیشابور4539 sصباغ حسن زاده طلعت386643بدون منبع11کارآموزی 01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862انجام کاروزی با هماهنگي استادخیر

_1211696مرکزنیشابورمرکزنیشابور4540 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع6کارورزی02 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862انجام کاروزی با هماهنگي استادخیر

_1211696مرکزنیشابورمرکزنیشابور4541 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع6کارورزی02 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862انجام کاروزی با هماهنگي استادخیر

_1211696مرکزنیشابورمرکزنیشابور4542 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع24کارورزی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862انجام کاروزی با هماهنگي استادخیر

_1211696مرکزنیشابورمرکزنیشابور4543 sصباغ حسن زاده طلعت386643بامنبع24کارورزی01 abbag h_ h1387@ yahoo .com9153217862انجام کاروزی با هماهنگي استادخیر

_1218442مرکزنیشابورمرکزمشهد4544 10:30abdo-1399.10.2008:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع121احكام کسب و کار01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1214066مرکزنیشابورمرکزمشهد4545 13:00abdo-1399.10.1111:00عبداللهي سنو محمد387571بامنبع168اصول حسابداری 02 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1214068مرکزنیشابورمرکزمشهد4546 15:30abdo-1399.10.2013:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع238اصول حسابداری 01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1218548مرکزنیشابورمرکزمشهد4547 10:30abdo-1399.10.1008:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع69اصول ومباني مدیریت از دیدگاه اسالم01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1218175مرکزنیشابورمرکزمشهد4548 10:30abdo-1399.10.0408:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع2بازاریابي ومدیریت بازار01 llahy@ gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرabdo llahy@ gmail.com

_1235015مرکزنیشابورمرکزمشهد4549 10:30abdo-1399.10.0208:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع28تجارت الكترونیك 01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1235015مرکزنیشابورمرکزمشهد4550 10:30abdo-1399.10.0208:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع28تجارت الكترونیك 01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1221333مرکزنیشابورمرکزمشهد4551 10:30abdo-1399.10.1808:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع1تجارت بین الملل01 llahy@ gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرabdo llahy@ gmail.com

_1214014مرکزنیشابورمرکزمشهد4552 13:00abdo-1399.10.1111:00عبداللهي سنو محمد387571بامنبع31حسابداری صنعتي 01 llahy@ gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرabdo llahy@ gmail.com

_1214073مرکزنیشابورمرکزمشهد4553 15:30abdo-1399.10.0613:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع141حسابرسي 02 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1214073مرکزنیشابورمرکزمشهد4554 15:30abdo-1399.10.0613:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع169حسابرسي 01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1218509مرکزنیشابورمرکزمشهد4555 15:30abdo-1399.10.0413:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع29روانشناسي صنعتي01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1214163مرکزنیشابورمرکزمشهد4556 15:30abdo-1399.10.2113:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع164مالي03 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1235003مرکزنیشابورمرکزمشهد4557 13:00abdo-1399.10.1111:00عبداللهي سنو محمد387571بامنبع16مباني مدیریت بازرگاني01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1218015مرکزنیشابورمرکزمشهد4558 15:30abdo-1399.10.1813:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع1مدیریت بازاریابي وتبلیغات جهانگردی01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1238008مرکزنیشابورمرکزمشهد4559 15:30abdo-1399.10.0113:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع1مدیریت تولید01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1238008مرکزنیشابورمرکزمشهد4560 15:30abdo-1399.10.0113:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع1مدیریت تولید01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1214106مرکزنیشابورمرکزمشهد4561 15:30abdo-1399.10.0113:30عبداللهي سنو محمد387571بامنبع75مدیریت تولید01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1214072مرکزنیشابورمرکزمشهد4562 13:00abdo-1399.10.1711:00عبداللهي سنو محمد387571بامنبع269مدیریت مالي 02 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1214035مرکزنیشابورمرکزمشهد4563 13:00abdo-1399.10.1711:00عبداللهي سنو محمد387571بامنبع283مدیریت مالي 02 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1218108مرکزنیشابورمرکزمشهد4564 13:00abdo-1399.10.0911:00عبداللهي سنو محمد387571بامنبع1مدیریت منابع انساني01 llahy@ gmail.comشیوه ارزیابی به صورت آزمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ و زمان درج شده در برگه انتخاب واحد دانشجویان می باشدبله.

_1221284مرکزنیشابورمرکزمشهد4565 10:30m.s-1399.10.0908:30شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع1برنامه ریزی ریاضي01 .zahedi@ pnu .ac .irدر تاریخ اعالم شده گلستان مي باشد و نمره ترکیبي از کار در کالس، نمره میانترم و پایانترم است-تشریحي-امتحان پایاني در ال ام اسبله.

_1218031مرکزنیشابورمرکزمشهد4566 13:00m.s-1399.10.0111:00شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع275تحقیق درعملیات 01 .zahedi@ pnu .ac .irدر تاریخ اعالم شده گلستان مي باشد و نمره ترکیبي از کار در کالس، نمره میانترم و پایانترم است-تشریحي-امتحان پایاني در ال ام اسبله.

_1218217مرکزنیشابورمرکزمشهد4567 10:30m.s-1399.10.1708:30شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع1تحقیق درعملیات پیشرفته01 .zahedi@ pnu .ac .irدر تاریخ اعالم شده گلستان مي باشد و نمره ترکیبي از کار در کالس، نمره میانترم و پایانترم است-تشریحي-امتحان پایاني در ال ام اسبله.

_1214114مرکزنیشابورمرکزمشهد4568 13:00m.s-1399.10.1311:00شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع50تحلیل آماری02 .zahedi@ pnu .ac .irدر تاریخ اعالم شده گلستان مي باشد و نمره ترکیبي از کار در کالس، نمره میانترم و پایانترم است-تشریحي-امتحان پایاني در ال ام اسبله.

_1218388مرکزنیشابورمرکزمشهد4569 10:30m.s-1399.10.1708:30شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع10تحلیل های آماری01 .zahedi@ pnu .ac .irدر تاریخ اعالم شده گلستان مي باشد و نمره ترکیبي از کار در کالس، نمره میانترم و پایانترم است-تشریحي-امتحان پایاني در ال ام اسبله.

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4570 15:30m.s-1399.10.1713:30شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع228ریاضي کاربردی04 .zahedi@ pnu .ac .irدر تاریخ اعالم شده گلستان مي باشد و نمره ترکیبي از کار در کالس، نمره میانترم و پایانترم است-تشریحي-امتحان پایاني در ال ام اسبله.

_1218673مرکزنیشابورمرکزمشهد4571 15:30m.s-1399.10.0113:30شمسیه زاهدی موسي الرضا388152بامنبع90کاربرد تئوری تصمیم گیری02 .zahedi@ pnu .ac .irدر تاریخ اعالم شده گلستان مي باشد و نمره ترکیبي از کار در کالس، نمره میانترم و پایانترم است-تشریحي-امتحان پایاني در ال ام اسبله.

_1215431مرکزنیشابورمرکزنیشابور4572 10:30s-1399.10.1108:30صادقي حسن388166بامنبع7تربیت بدني02 adeg hi.h1360@ yahoo .comتلگرام:دانشجویاني که با استاد آقای صادقي درس تربیت بدني دارند، لطفا عضو این کانال در تلگرام شوند خیرhttps ://t.me /physica leduca tion_ payam_ ney

_1215430مرکزنیشابورمرکزنیشابور4573 sصادقي حسن388166بامنبع2ورزش ویژه01 adeg hi.h1360@ yahoo .comتلگراماستاد آقای صادقي لطفا عضو این گروه در تلگرام شوند - دانشجویان درس ورزش خیرhttps ://t.me/sport_ payam_ ney

_1218020مرکزنیشابورمرکزمشهد4574 13:00jka-1399.10.1711:00کاللي مقدم ژیال388173بامنبع15امورمسافرت وصدوربلیط01 la li@ yahoo .com9151672242  سوال از تحقیق انجام5ونیزطرح- 3.با ذکر منابع دقیق مورد استفاده اعم ازاسنادی یا مطالعات میدانی محقق،باید باشد12 صفحه با فونت70این تحقیق در حد - 2.انجام یک کار تحقیقی بر مبنای یکی از آیتم هایی که در گروه واتساب همین درس ارایه شده است -1خیر

_1218020مرکزنیشابورمرکزمشهد4575 13:00jka-1399.10.1711:00کاللي مقدم ژیال388173بامنبع15امورمسافرت وصدوربلیط01 la li@ yahoo .com9151672242...  سوال از تحقیق انجام5ونیزطرح- 3.با ذکر منابع دقیق مورد استفاده اعم ازاسنادی یا مطالعات میدانی محقق،باید باشد12 صفحه با فونت70این تحقیق در حد - 2.انجام یک کار تحقیقی بر مبنای یکی از آیتم هایی که در گروه واتساب همین درس ارایه شده است -1خیر

_1239005مرکزنیشابورمرکزمشهد4576 10:30jka-1399.10.1308:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع4برنامه ریزی توسعه جهانگردی01 la li@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرjka la li@ yahoo .com

_1216454مرکزنیشابورمرکزنیشابور4577 jkaکاللي مقدم ژیال388173بدون منبع1پروژه01 la li@ yahoo .com9151672242انجام پروژه با هماهنگي استادخیر

_1218905مرکزنیشابورمرکزمشهد4578 15:30jka-1399.10.1513:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع2پژوهش عملیاتي در گردشگری01 la li@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرjka la li@ yahoo .com

_1218886مرکزنیشابورمرکزمشهد4579 10:30jka-1399.10.1308:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع23شناخت صنعت گردشگری01 la li@ yahoo .comبررسی اثرات مثبت ومنفی صنعت- 4بررسی صنعت گردشگری بر روی سایر صنایع در ایران وجهان - 3مقایسه صنعت گردشگری در ایران با سایر کشورهای مسلمان همسایه- 2بررسی مشکالت صنعت گردشگری در بعد از انقالب اسالمی - 1:رایه یک کار تحقیقی در خصوص موارد زیر خیر

_1218910مرکزنیشابورمرکزمشهد4580 13:00jka-1399.10.2211:00کاللي مقدم ژیال388173بامنبع17گردشگری روستایي01 la li@ yahoo .comصفحه70این تحقیق در حد..مثال اگر دانشجو مشهدی است بر روی روستاهای شهرستان شاندیز وطرقبه که قبال جز مشهد بودند یا مناطق همجوار تحقیق انجام شود. ارایه یک کار تحقیقی بر روی اثرات مثبت ومنفی گردشگری روستایی در محدوده شهرستان محل سکونت دانشجوخیر 

_1239013مرکزنیشابورمرکزمشهد4581 15:30jka-1399.10.0213:30کاللي مقدم ژیال388173بامنبع3نقشه خواني و آشنایي با نقشه01 la li@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرjka la li@ yahoo .com

_1218924مرکزنیشابورمرکزمشهد4582 15:30s-1399.10.1613:30صفایي نازنین388179بامنبع16آشنایي با موزه ها01 a faee_ n@ yahoo .com9155514606واتساپ  .برای عضویت و ارسال لینک به شماره ی فوق پیام دهید تا لینک کانال درس مورد نظر برایتان ارسال گردد. کانالی به همین منظور در واتس اپ تشکیل شده است. بعداز ظهربرگزار خواهد شد  و در ساعت یک و نیم  99  دی ماه  شاانزدهم  امتحان به صورت تستی در محیط واتس اپ از کتاب منبع و در تاریخخیر

_1218018مرکزنیشابورمرکزمشهد4583 15:30s-1399.10.1613:30صفایي نازنین388179بامنبع7آشنایي باموزه های ایران01 a faee_ n@ yahoo .com9155514606واتساپ  .برای عضویت و ارسال لینک به شماره ی فوق پیام دهید تا لینک کانال درس مورد نظر برایتان ارسال گردد. کانالی به همین منظور در واتس اپ تشکیل شده است. بعداز ظهربرگزار خواهد شد  و در ساعت یک و نیم  99  دی ماه  شاانزدهم  امتحان به صورت تستی در محیط واتس اپ از کتاب منبع و در تاریخخیر

_1218901مرکزنیشابورمرکزمشهد4584 15:30s-1399.10.1813:30صفایي نازنین388179بامنبع15آیین ها و مراسم آییني ایران و جهان01 a faee_ n@ yahoo .com9155514606واتساپ 09155514606.   مهلت ارسال تا دهم دی ماه خواهد  بود. تصویر نوشته های خود را که بایستی حتما دستنویس با شد به صورت پی دی اف درآورده وبه شماره ی زیر در واتس اپ ارسال نمایید. پاسخ می تواند بین نیم تا یک خط باشد.  سوال با پاسخ کوتاه طرح نمایند250برای کسب نمره ی میانترم بایستی از کتاب منبع  تعداد .برای عضویت و ارسال لینک به شماره ی فوق پیام دهید تا لینک کانال درس مورد نظر برایتان ارسال گردد. کانالی به همین منظور در واتس اپ تشکیل شده است. ظهربرگزار خواهد شد  بعداز  و نیم  یک  در ساعت  و   99دی ماه   هجدهم  امتحان به صورت تستی در محیط واتس اپ از کتاب منبع و در تاریخخیر

_1218923مرکزنیشابورمرکزمشهد4585 15:30s-1399.10.1313:30صفایي نازنین388179بامنبع6تاریخ هنر ایران01 a faee_ n@ yahoo .com9155514606واتساپ  09155514606.  مهلت ارسال تا دهم دی ماه خواهد  بود. تصویر نوشته های خود را که بایستی حتما دستنویس با شد به صورت پی دی اف درآورده وبه شماره ی زیر در واتس اپ ارسال نمایید. پاسخ می تواند بین نیم تا یک خط باشد.  سوال با پاسخ کوتاه طرح نمایند250برای کسب نمره ی میانترم بایستی از کتاب منبع  تعداد .برای عضویت و ارسال لینک به شماره ی فوق پیام دهید تا لینک کانال درس مورد نظر برایتان ارسال گردد. کانالی به همین منظور در واتس اپ تشکیل شده است. برگزار خواهد شد نیم  و  یک  و در ساعت  99  دی ماه  سیزدهم  امتحان به صورت تستی در محیط واتس اپ از کتاب منبع و در تاریخخیر

_1218008مرکزنیشابورمرکزمشهد4586 10:30s-1399.10.1008:30صفایي نازنین388179بامنبع12شناخت روحیات ملل01 a faee_ n@ yahoo .com9155514606واتساپ    09155514606.  مهلت ارسال تا دهم دی ماه خواهد  بود. تصویر نوشته های خود را که بایستی حتما دستنویس با شد به صورت پی دی اف درآورده وبه شماره ی زیر در واتس اپ ارسال نمایید. پاسخ می تواند بین نیم تا یک خط باشد.  سوال با پاسخ کوتاه طرح نمایند250برای کسب نمره ی میانترم بایستی از کتاب منبع  تعداد  .برای عضویت و ارسال لینک به شماره ی فوق پیام دهید تا لینک کانال درس مورد نظر برایتان ارسال گردد. کانالی به همین منظور در واتس اپ تشکیل شده است. دقیقه ی بامداد برگزار خواهد شد  8:30 در ساعت 10/10/99  امتحان به صورت تستی در محیط واتس اپ از کتاب منبع و در تاریخخیر

_1218899مرکزنیشابورمرکزمشهد4587 10:30s-1399.10.1008:30صفایي نازنین388179بامنبع15شناخت ملل01 a faee_ n@ yahoo .com9155514606واتساپ  09155514606.  مهلت ارسال تا دهم دی ماه خواهد  بود. تصویر نوشته های خود را که بایستی حتما دستنویس با شد به صورت پی دی اف درآورده وبه شماره ی زیر در واتس اپ ارسال نمایید. پاسخ می تواند بین نیم تا یک خط باشد.  سوال با پاسخ کوتاه طرح نمایند250برای کسب نمره ی میانترم بایستی از کتاب منبع  تعداد .برای عضویت و ارسال لینک به شماره ی فوق پیام دهید تا لینک کانال درس مورد نظر برایتان ارسال گردد. کانالی به همین منظور در واتس اپ تشکیل شده است. برگزار خواهد شد  و در ساعت هشت و نیم صبح99دی ماه   دهم  امتحان به صورت تستی در محیط واتس اپ از کتاب منبع و در تاریخخیر

_1239001مرکزنیشابورمرکزمشهد4588 15:30s-1399.10.1813:30صفایي نازنین388179بامنبع5فرهنگ عامه01 a faee_ n@ yahoo .com9155514606واتساپ    09155514606   .مهلت ارسال تا دهم دی ماه خواهد  بود. تصویر نوشته های خود را که بایستی حتما دستنویس با شد به صورت پی دی اف درآورده وبه شماره ی زیر در واتس اپ ارسال نمایید. پاسخ می تواند بین نیم تا یک خط باشد.  سوال با پاسخ کوتاه طرح نمایند250تعداد  دانشجویان گرامی برای کسب نمره ی میانترم بایستی از کتاب منبعخیر

_1218011مرکزنیشابورمرکزمشهد4589 15:30s-1399.10.1813:30صفایي نازنین388179بامنبع10فرهنگ عامه01 a faee_ n@ yahoo .com9155514606واتساپ    09155514606   .مهلت ارسال تا دهم دی ماه خواهد  بود. تصویر نوشته های خود را که بایستی حتما دستنویس با شد به صورت پی دی اف درآورده وبه شماره ی زیر در واتس اپ ارسال نمایید. پاسخ می تواند بین نیم تا یک خط باشد.  سوال با پاسخ کوتاه طرح نمایند250تعداد  دانشجویان گرامی برای کسب نمره ی میانترم بایستی از کتاب منبعخیر

_1218913مرکزنیشابورمرکزمشهد4590 15:30s-1399.10.0113:30صفایي نازنین388179بامنبع25هنر و تمدن اسالمي01 a faee_ n@ yahoo .comبرای عضویت و ارسال لینک به شماره ی فوق پیام دهید تا لینک کانال درس مورد نظر برایتان ارسال گردد. کانالی به همین منظور در واتس اپ تشکیل شده است.  در ساعت یک و نیم بعداز ظهر برگزار خواهد شد99هجدهم دی ماه  براي پایان ترم امتحان به صورت تستی در محیط واتس اپ از کتاب منبع و در تاریخخیر. 9155514606واتساپ

_1218022مرکزنیشابورمرکزمشهد4591 15:30ho-1399.10.0613:30حجتي شرق علي388181بامنبع7تجزیه وتحلیل مسائل اجتماعي ایران01 ja ty83@ yahoo .comح. دیماه می باشد20آخرین زمان هماهنگی پس از انجام تکلیف .  حتما هماهنگ نمایند تا نحوه ارسال مشخص شود09155512963 سوال تستی با ذکر صفحه طرح شده از کتاب و پاسخ صحیح آن انجام وسپس برای ارسال آن با موبایل من به شماره 150 اسالید پاور پوینت تهیه و یا 120دانشجویان این درس می بایستی از کل سرفصلهای درس بتفکیک فصول در مجموع خیر

_1222025مرکزنیشابورمرکزنیشابور4592 hoحجتي شرق علي388181بدون منبع1روش تحقیق عملي01 ja ty83@ yahoo .com9155512963دریافت کار تحقیقيخیر

_1222197مرکزنیشابورمرکزنیشابور4593 hoحجتي شرق علي388181بدون منبع1روش تحقیق عملي01 ja ty83@ yahoo .com9155512963دریافت کار تحقیقيخیر

_1222039مرکزنیشابورمرکزنیشابور4594 hoحجتي شرق علي388181بدون منبع3کارتحقیقي01 ja ty83@ yahoo .com9155512963دریافت کار تحقیقيخیر

_1214105مرکزنیشابورمرکزمشهد4595 13:00ho-1399.10.0611:00حجتي شرق علي388181بامنبع50مباني جامعه شناسي01 ja ty83@ yahoo .comشیوه ارزشیابی پایان ترم بر اساس آزمون در تاریخ اعالم شده توسط سازمان طبق سر فصل درس در بستر ال ام اس انجام می شودبله

_1218895مرکزنیشابورمرکزمشهد4596 10:30ho-1399.10.0708:30حجتي شرق علي388181بامنبع10مردم شناسي01 ja ty83@ yahoo .comدیماه می باشد20آخرین زمان هماهنگی پس از انجام تکلیف .  حتما هماهنگ نمایند تا نحوه ارسال مشخص شود09155512963 سوال تستی با ذکر صفحه طرح شده از کتاب و پاسخ صحیح آن انجام وسپس برای ارسال آن با موبایل من به شماره 150 اسالید پاور پوینت تهیه و یا 120دانشجویان این درس می بایستی از کل سرفصلهای درس بتفکیک فصول طبق منبع درسی اعالم شده سازمان در مجموع خیر 

_1239017مرکزنیشابورمرکزمشهد4597 @15:30haerimahmood-1399.10.0913:30حائری محمود388186بامنبع19زبان انگلیسي 01 yahoo .comبه ایمیل استاد ارسال گدد.  سوال از ترمهای قبل تشریحي پاسخ دهید و برای پایانترم یك پاورپوینت از دروس کتاب 20میانترم خیرhaerimahmood@yahoo .com
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1221200مرکزنیشابورمرکزمشهد4598 _10:30a-1399.10.0208:30حبیبي موخر علي388193بامنبع3اقتصاد ریاضي01 habibi@ pnu .ac .irدر 8:30 دیماه ساعت 2آزمون پایان ترم در بلهLMS نمره8 و با بارم 8و7و6و5از فصلهای . بصورت تشریحی و با تایپ مستقیم در کادری که برای پاسخ زیر هر سئوال تعبیه شده برگزار می شود 

_1221090مرکزنیشابورمرکزمشهد4599 _15:30a-1399.10.0313:30حبیبي موخر علي388193بامنبع9اقتصادریاضي01 habibi@ pnu .ac .irانجام تكالیف و شرکت در آزمون ها در ال ام اس بله

_1214151مرکزنیشابورمرکزمشهد4600 _10:30a-1399.10.1508:30حبیبي موخر علي388193بامنبع124آمار کاربردی04 habibi@ pnu .ac .irانجام تكالیف و شرکت در آزمون ها در ال ام اس بله

_1221264مرکزنیشابورمرکزمشهد4601 _10:30a-1399.10.1408:30حبیبي موخر علي388193بامنبع21ریاضیات 01 habibi@ pnu .ac .irدر 8:30 دیماه راس ساعت 14آزمون پایان ترم در بله LMS نمره برگزار می گردد20 از تمام سر فصل منبع درسی بصورت تشریحی و با تایپ مستقیم در کادری که زیر هر سئوال تعبیه شده است از .

_1322029مرکزنیشابورمرکزنیشابور4602 @mscmajidانجیدني مجید388255بدون منبع1کارآموزی01 yahoo .com9151531560موافقت با انجام کارآموزیخیر

_1115064مرکزنیشابورمرکزنیشابور4603 @mscmajidانجیدني مجید388255بامنبع10کارگاه عمومي01 yahoo .comتلگرامخیرhttps ://t.me /jo incha t/Bdz5HR hiiO j1WNaFj7V8sg

_1221236مرکزنیشابورمرکزمشهد4604 @15:30mscmajid-1399.10.0713:30انجیدني مجید388255بامنبع3کلیات فن آوری اطالعات و ارتباطات01 yahoo .com9151531560دریافت کار تحقیقي از دانشجویانخیر

_1221234مرکزنیشابورمرکزمشهد4605 @10:30mscmajid-1399.10.0108:30انجیدني مجید388255بامنبع1مهندسي نرم افزار01 yahoo .com9151531560دریافت کار تحقیقي از دانشجویانخیر

_1214166مرکزنیشابورمرکزمشهد4606 @15:30mscmajid-1399.10.1713:30انجیدني مجید388255بامنبع53نرم افزارهای کاربردی در حسابداری01 yahoo .com9151531560دریافت کار تحقیقي از دانشجویانخیر

_1218551مرکزنیشابورمرکزمشهد4607 10:30d-1399.10.0208:30پیروزی داود388709بامنبع39آموزش مهارتهای حرفه ای01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1234006مرکزنیشابورمرکزمشهد4608 dپیروزی داود388709بدون منبع8پروژه01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218466مرکزنیشابورمرکزمشهد4609 13:00d-1399.10.1611:00پیروزی داود388709بامنبع42تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218040مرکزنیشابورمرکزمشهد4610 13:00d-1399.10.1011:00پیروزی داود388709بامنبع73تصمیم گیری وتعیین خطمشي دولتي01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218261مرکزنیشابورمرکزمشهد4611 10:30d-1399.10.0108:30پیروزی داود388709بامنبع38زبان تخصصي 01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218041مرکزنیشابورمرکزمشهد4612 10:30d-1399.10.2208:30پیروزی داود388709بامنبع17سازماندهي واصالح تشكیالت وروشها02 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218465مرکزنیشابورمرکزمشهد4613 10:30d-1399.10.0908:30پیروزی داود388709بامنبع28مباحث و چالشهای مدیریت دولتي01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218463مرکزنیشابورمرکزمشهد4614 15:30d-1399.10.0113:30پیروزی داود388709بامنبع23مباني مدیریت دولتي02 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218042مرکزنیشابورمرکزمشهد4615 10:30d-1399.10.1308:30پیروزی داود388709بامنبع37مدیریت تحول سازماني01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218038مرکزنیشابورمرکزمشهد4616 15:30d-1399.10.0813:30پیروزی داود388709بامنبع56مدیریت توسعه01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218680مرکزنیشابورمرکزمشهد4617 13:00d-1399.10.1011:00پیروزی داود388709بامنبع30مدیریت رفتار سازماني01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218467مرکزنیشابورمرکزمشهد4618 10:30d-1399.10.0608:30پیروزی داود388709بامنبع59مساله یابي و حل مساله01 .pirouz i@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218884مرکزنیشابورمرکزمشهد4619 _13:00ho-1399.10.1411:00گلمكاني روح اهلل388721بامنبع122اصول حسابداری 01 g o55@ yahoo .com9155173192واتساپ دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1218061مرکزنیشابورمرکزمشهد4620 _13:00ho-1399.10.1111:00گلمكاني روح اهلل388721بامنبع126اصول حسابداری 01 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214017مرکزنیشابورمرکزمشهد4621 _13:00ho-1399.10.1111:00گلمكاني روح اهلل388721بامنبع1138اصول حسابداری 02 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214002مرکزنیشابورمرکزمشهد4622 _13:00ho-1399.10.1111:00گلمكاني روح اهلل388721بامنبع12(جهانگردی )1اصول حسابداری 01 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214018مرکزنیشابورمرکزمشهد4623 _15:30ho-1399.10.2013:30گلمكاني روح اهلل388721بامنبع270اصول حسابداری 02 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214162مرکزنیشابورمرکزمشهد4624 _15:30ho-1399.10.0613:30گلمكاني روح اهلل388721بامنبع1120اصول حسابرسي03 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214154مرکزنیشابورمرکزمشهد4625 _10:30ho-1399.10.2008:30گلمكاني روح اهلل388721بامنبع169بهایابي04 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214156مرکزنیشابورمرکزمشهد4626 _13:00ho-1399.10.0611:00گلمكاني روح اهلل388721بامنبع237بهایابي02 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214156مرکزنیشابورمرکزمشهد4627 _13:00ho-1399.10.0611:00گلمكاني روح اهلل388721بامنبع269بهایابي01 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214034مرکزنیشابورمرکزمشهد4628 _15:30ho-1399.10.1013:30گلمكاني روح اهلل388721بامنبع376حسابداری صنعتي 02 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214022مرکزنیشابورمرکزمشهد4629 _10:30ho-1399.10.0208:30گلمكاني روح اهلل388721بامنبع169حسابداری میانه 01 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214033مرکزنیشابورمرکزمشهد4630 _13:00ho-1399.10.0311:00گلمكاني روح اهلل388721بامنبع255حسابرسي 02 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1214033مرکزنیشابورمرکزمشهد4631 _13:00ho-1399.10.0311:00گلمكاني روح اهلل388721بامنبع278حسابرسي 01 g o55@ yahoo .com91551731929155173192 دیماه11 حداکثر تا 09155173192انجام تحقیق و ارسال به واتس آپ در شماره استاد خیر

_1218672مرکزنیشابورمرکزمشهد4632 @15:30movludian-1399.10.0913:30مولودیان هادی388735بامنبع42اخالق و احكام کسب وکار01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1214066مرکزنیشابورمرکزمشهد4633 @13:00movludian-1399.10.1111:00مولودیان هادی388735بامنبع169اصول حسابداری 01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1218675مرکزنیشابورمرکزمشهد4634 @15:30movludian-1399.10.0913:30مولودیان هادی388735بامنبع45بازاریابي و مدیریت بازار پیشرفته01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1218675مرکزنیشابورمرکزمشهد4635 @15:30movludian-1399.10.0913:30مولودیان هادی388735بامنبع64بازاریابي و مدیریت بازار پیشرفته02 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1214069مرکزنیشابورمرکزمشهد4636 @10:30movludian-1399.10.2008:30مولودیان هادی388735بامنبع169حسابداری صنعتي 01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1218667مرکزنیشابورمرکزمشهد4637 @10:30movludian-1399.10.0608:30مولودیان هادی388735بامنبع5(آموزش محور)روش های حل مساله 01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1218376مرکزنیشابورمرکزمشهد4638 @movludianمولودیان هادی388735بدون منبع4(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1218298مرکزنیشابورمرکزمشهد4639 @movludianمولودیان هادی388735بدون منبع1سمینار در مدیریت مالي01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1235019مرکزنیشابورمرکزمشهد4640 @movludianمولودیان هادی388735بدون منبع4کارورزی01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1238017مرکزنیشابورمرکزنیشابور4641 @movludianمولودیان هادی388735بدون منبع1کارورزی01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1235019مرکزنیشابورمرکزنیشابور4642 @movludianمولودیان هادی388735بدون منبع2کارورزی01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1214163مرکزنیشابورمرکزمشهد4643 @15:30movludian-1399.10.2113:30مولودیان هادی388735بامنبع169مالي01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1214164مرکزنیشابورمرکزمشهد4644 @13:00movludian-1399.10.1711:00مولودیان هادی388735بامنبع268مالي01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1218670مرکزنیشابورمرکزمشهد4645 @13:00movludian-1399.10.1711:00مولودیان هادی388735بامنبع33مدیریت استراتژیك پیشرفته01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1214090مرکزنیشابورمرکزمشهد4646 @10:30movludian-1399.10.0908:30مولودیان هادی388735بامنبع5مدیریت مالي01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1218681مرکزنیشابورمرکزمشهد4647 @15:30movludian-1399.10.2013:30مولودیان هادی388735بامنبع24مدیریت مالي01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1214030مرکزنیشابورمرکزمشهد4648 @15:30movludian-1399.10.2113:30مولودیان هادی388735بامنبع1101مدیریت مالي 01 yahoo .comتلگرامسه نمونه سوال از ترم های گذشته انتخاب و به سواالت به صورت تشریحی پاسخ دهیدخیر @moloudian

_1218549مرکزنیشابورمرکزمشهد4649 13:00kh-1399.10.1311:00قیصری خاطره389763بامنبع138اخالق حرفه ای در مدیریت با رویكرد اسالمي01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRpSA9zfU7k7LVfItAتلگرام

_1218445مرکزنیشابورمرکزمشهد4650 15:30kh-1399.10.2113:30قیصری خاطره389763بامنبع51اصول و مباني مدیریت از دیدگاه اسالم02 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRmeCHzh72HQbEyZQwتلگرام

_1218445مرکزنیشابورمرکزمشهد4651 15:30kh-1399.10.2113:30قیصری خاطره389763بامنبع75اصول و مباني مدیریت از دیدگاه اسالم01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRmeCHzh72HQbEyZQwتلگرام

_1218451مرکزنیشابورمرکزمشهد4652 10:30kh-1399.10.0608:30قیصری خاطره389763بامنبع69آشنایي با قوانین کسب کار01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRag7lh_t7nckQx0Jgتلگرام

_1218145مرکزنیشابورمرکزمشهد4653 13:00kh-1399.10.1611:00قیصری خاطره389763بامنبع46بازاریابي بین المللي02 .g h113@ yahoo .com(انجام کار کالسی برای انشجویان الزام آور و اجباری نیست ) نمره از امتحان را دریافت کنند8دانشجویانی که در کار کالسی  در زمان برگزاری کالس مشارکت داشته باشند می توانند تا .  در گروه تلگرامی خواهد بود11 دی ساعت 16   نمره در تاریخ20امتحان این درس به صورت کامال تشریحی از خیر https://t.me/joinchat/BZtucRz9JCgeUzBa4cEDLAتلگرام

_1218080مرکزنیشابورمرکزمشهد4654 15:30kh-1399.10.1413:30قیصری خاطره389763بامنبع17بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمانها01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRxSgUNJelfvTkaT1Aتلگرام

_1218181مرکزنیشابورمرکزمشهد4655 15:30kh-1399.10.0713:30قیصری خاطره389763بامنبع6تجارت بین الملل01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRz9JCgeUzBa4cEDLAتلگرام

_1235001مرکزنیشابورمرکزمشهد4656 13:00kh-1399.10.1511:00قیصری خاطره389763بامنبع6تجزیه وتحلیل وطراحي سیستم01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRmIYHl0UJpV4hAvlgتلگرام

_1235001مرکزنیشابورمرکزمشهد4657 13:00kh-1399.10.1511:00قیصری خاطره389763بامنبع6تجزیه وتحلیل وطراحي سیستم01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRmIYHl0UJpV4hAvlgتلگرام

_1218041مرکزنیشابورمرکزمشهد4658 10:30kh-1399.10.2208:30قیصری خاطره389763بامنبع28سازماندهي واصالح تشكیالت وروشها01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRyn_H7-pamAP-uwOgتلگرام

_1218455مرکزنیشابورمرکزمشهد4659 khقیصری خاطره389763بدون منبع35سمینار در مسائل بازاریابي و بازاریابي اسالمي02 .g h113@ yahoo .com10 دی ماه ساعت 25تاریخ امتحان .امتحان پایان تر م از فایلهای تدریس شده در طول ترم در کالسهای مجاری به صورت تشریحی خواهد بود (کتابها به صورت پی دی اف در گروه قرار داده شده و تقسیم بندی گردیده است)توسط دانشجویان در گروه درسی خواهد بود  نمره میان ترم بر اساس مطالعه کتابهای داده شده در گروه تلگرامی و فرستادن ویسخیر

_1218455مرکزنیشابورمرکزمشهد4660 khقیصری خاطره389763بدون منبع40سمینار در مسائل بازاریابي و بازاریابي اسالمي01 .g h113@ yahoo .com10 دی ماه ساعت 25تاریخ امتحان .امتحان پایان تر م از فایلهای تدریس شده در طول ترم در کالسهای مجاری به صورت تشریحی خواهد بود (کتابها به صورت پی دی اف در گروه قرار داده شده و تقسیم بندی گردیده است)توسط دانشجویان در گروه درسی خواهد بود  نمره میان ترم بر اساس مطالعه کتابهای داده شده در گروه تلگرامی و فرستادن ویسخیر

_1218147مرکزنیشابورمرکزمشهد4661 khقیصری خاطره389763بدون منبع1سمیناردرمسائل بازاریابي01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRvNDsTwtr0FnLY6IAتلگرام

_1235009مرکزنیشابورمرکزمشهد4662 khقیصری خاطره389763بدون منبع7سمینارمسائل بازاریابي01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRvNDsTwtr0FnLY6IAتلگرام

_1235009مرکزنیشابورمرکزمشهد4663 khقیصری خاطره389763بدون منبع7سمینارمسائل بازاریابي01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRvNDsTwtr0FnLY6IAتلگرام

_1218036مرکزنیشابورمرکزمشهد4664 15:30kh-1399.10.1313:30قیصری خاطره389763بامنبع40سیراندیشه های سیاسي وتحول نهادهای اداری01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRy038Jqt_q2pJEyZAتلگرام

_1218110مرکزنیشابورمرکزمشهد4665 13:00kh-1399.10.0711:00قیصری خاطره389763بامنبع1سیستم های خرید،انبارداری وتوزیع01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRRXRmT9plJrzVkFgAتلگرام

_1218566مرکزنیشابورمرکزمشهد4666 10:30kh-1399.10.1108:30قیصری خاطره389763بامنبع5سیستمهای اطالعاتي در مدیریت01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRf2n2AV4_IlCq7D5gتلگرام

_1218679مرکزنیشابورمرکزمشهد4667 13:00kh-1399.10.2111:00قیصری خاطره389763بامنبع45سیستم های اطالعاتي مدیریت01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://chat.whatsapp.com/FtoiRkYAP0pEEf7rRIOmSOواتس آپ

_1218510مرکزنیشابورمرکزمشهد4668 13:00kh-1399.10.0411:00قیصری خاطره389763بامنبع12سیستمهای خرید ،انبارداری و توزیع01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucRRXRmT9plJrzVkFgAتلگرام

_1221035مرکزنیشابورمرکزمشهد4669 10:30kh-1399.10.0208:30قیصری خاطره389763بامنبع52مباني روش تحقیق01 .g h113@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/BZtucUccAYWLQKSJkftyOgتلگرام

_1239014مرکزنیشابورمرکزمشهد4670 15:30kh-1399.10.1813:30قیصری خاطره389763بامنبع3مدیریت بازار یابي و تبلیغات جهانگردی01 .g h113@ yahoo .com9151536335تلگرامدانشجویان در تلگرام به استاد پیام بدهند.  نمره و تستي خواهد بود20امتحان خیر

_1235011مرکزنیشابورمرکزمشهد4671 13:00kh-1399.10.1011:00قیصری خاطره389763بامنبع3مدیریت بازاریابي01 .g h113@ yahoo .com9151536335تلگرامدانشجویان در تلگرام به استاد پیام بدهند.  نمره و تستي خواهد بود20امتحان خیر

_1239015مرکزنیشابورمرکزمشهد4672 @15:30mohamadpour56-1399.10.0613:30محمدپور ملیحه389837بامنبع11تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعي ایران01 gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرkha leg hi@ pnu .ac .ir

_1218704مرکزنیشابورمرکزمشهد4673 10:30kha-1399.10.1408:30خالقي حسین389880بامنبع2اصول مذاکرات، مكاتبات و قراردادهای بازرگاني01 leg hi@ pnu .ac .irانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استاد خیرkhaleghi@pnu.ac.irمهلت تا روز آزمون اعالم شده  kha leg hi@ pnu .ac .ir

_1218678مرکزنیشابورمرکزمشهد4674 15:30kha-1399.10.1413:30خالقي حسین389880بامنبع24زبان تخصصي01 leg hi@ pnu .ac .irانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استاد خیرkhaleghi@pnu.ac.irمهلت تا روز آزمون اعالم شده  kha leg hi@ pnu .ac .ir

_1218678مرکزنیشابورمرکزمشهد4675 15:30kha-1399.10.1413:30خالقي حسین389880بامنبع39زبان تخصصي03 leg hi@ pnu .ac .irانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استاد خیرkhaleghi@pnu.ac.irمهلت تا روز آزمون اعالم شده  kha leg hi@ pnu .ac .ir

_1218687مرکزنیشابورمرکزمشهد4676 15:30kha-1399.10.0713:30خالقي حسین389880بامنبع8طرح ریزی کسب و کار01 leg hi@ pnu .ac .irانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استاد خیرkhaleghi@pnu.ac.irمهلت تا روز آزمون اعالم شده  kha leg hi@ pnu .ac .ir

_1218705مرکزنیشابورمرکزمشهد4677 13:00kha-1399.10.1411:00خالقي حسین389880بامنبع6مباني و نظریه های کارآفریني01 leg hi@ pnu .ac .irانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استاد خیرkhaleghi@pnu.ac.irمهلت تا روز آزمون اعالم شده  kha leg hi@ pnu .ac .ir

_1218129مرکزنیشابورمرکزمشهد4678 10:30kha-1399.10.0308:30خالقي حسین389880بامنبع16مدیریت استراتژیك02 leg hi@ pnu .ac .irانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استاد خیرkhaleghi@pnu.ac.irمهلت تا روز آزمون اعالم شده  kha leg hi@ pnu .ac .ir

_1218702مرکزنیشابورمرکزمشهد4679 15:30kha-1399.10.0613:30خالقي حسین389880بامنبع4مدیریت فروش و تحویل01 leg hi@ pnu .ac .irانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استاد خیرkhaleghi@pnu.ac.irمهلت تا روز آزمون اعالم شده  kha leg hi@ pnu .ac .ir

_1218668مرکزنیشابورمرکزمشهد4680 10:30kha-1399.10.2008:30خالقي حسین389880بامنبع56نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته01 leg hi@ pnu .ac .irانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استاد خیرkhaleghi@pnu.ac.irمهلت تا روز آزمون اعالم شده  kha leg hi@ pnu .ac .ir

_1218894مرکزنیشابورمرکزمشهد4681 @10:30hekmatshahi-1399.10.1708:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع8آمار کاربردی در گردشگری01 yahoo .comرزشیابي پايان ترم به صورت تستي از فصول تدريس شده و از طريق سامانه ابلهLMSمي باشد 

_1218021مرکزنیشابورمرکزمشهد4682 @10:30hekmatshahi-1399.10.0408:30شاهي اردبیلي حكمت390225بامنبع11برنامه ریزی وسرپرستي گشتهای جهانگردی01 yahoo .comارزشیابي پایان ترم از فصول تدریس شده،به صورت تستي و از طریق سامانه 8:30دیماه ساعت4تاریخ برگزاری آزمون بله  LMS

_1214120مرکزنیشابورمرکزمشهد4683 _13:00bashiri-1399.10.0911:00بشیری منش نازنین390644بامنبع27حسابرسي پیشرفته01 kos ar@ yahoo .comآزمون بصورت تستي در تاریخهای اعالم شده گلستان و در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1214123مرکزنیشابورمرکزمشهد4684 _10:30bashiri-1399.10.1708:30بشیری منش نازنین390644بامنبع30مسائل جاری در حسابداری01 kos ar@ yahoo .comآزمون بصورت تستي در تاریخهای اعالم شده گلستان و در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1214123مرکزنیشابورمرکزمشهد4685 _10:30bashiri-1399.10.1708:30بشیری منش نازنین390644بامنبع46مسائل جاری در حسابداری02 kos ar@ yahoo .comآزمون بصورت تستي در تاریخهای اعالم شده گلستان و در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1214124مرکزنیشابورمرکزمشهد4686 _13:00mahdi-1399.10.0711:00صالحي مهدی391729بامنبع54بررسي موارد خاص در حسابداری01 s a lehi54@ yahoo .comآزمون در ال ام اس برگزار خواهد شدبله

_1214127مرکزنیشابورمرکزمشهد4687 _15:30mahdi-1399.10.0413:30صالحي مهدی391729بامنبع51سیستمهای اطالعاتي در حسابداری01 s a lehi54@ yahoo .comآزمون در ال ام اس برگزار خواهد شدبله

_1214046مرکزنیشابورمرکزمشهد4688 15:30g-1399.10.1513:30احمدی غالمرضا394195بامنبع18پژوهش عملیاتي04 hrahmadi@ pnu .ac .irآزمون بصورت تستي در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1218065مرکزنیشابورمرکزمشهد4689 15:30g-1399.10.1513:30احمدی غالمرضا394195بامنبع127تحقیق درعملیات 01 hrahmadi@ pnu .ac .irآزمون بصورت تستي در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1218120مرکزنیشابورمرکزمشهد4690 13:00g-1399.10.0111:00احمدی غالمرضا394195بامنبع260تحقیق درعملیات 01 hrahmadi@ pnu .ac .irآزمون بصورت تستي در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4691 15:30g-1399.10.1713:30احمدی غالمرضا394195بامنبع215ریاضي کاربردی10 hrahmadi@ pnu .ac .irآزمون بصورت تستي در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1214157مرکزنیشابورمرکزمشهد4692 13:00pro-1399.10.1511:00تقدیری رضا394469بامنبع79بازار سرمایه و ابزار تامین مالي اسالمي01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود6در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 11 دی ماه ساعت 15امتحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله 

_1218125مرکزنیشابورمرکزمشهد4693 15:30pro-1399.10.1313:30تقدیری رضا394469بامنبع52بازرگاني بین المللي01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود6در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 13:30 دی ماه ساعت 13امتحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1214020مرکزنیشابورمرکزمشهد4694 10:30pro-1399.10.0808:30تقدیری رضا394469بامنبع1138زبان تخصصي 01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود4در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل .در ال ام اس برگزار می شود 8:30 دی ماه ساعت 8متحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1214108مرکزنیشابورمرکزمشهد4695 13:00pro-1399.10.2211:00تقدیری رضا394469بامنبع261زبان تخصصي 03 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود4در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 11 دی ماه ساعت 22امتحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1214108مرکزنیشابورمرکزمشهد4696 13:00pro-1399.10.2211:00تقدیری رضا394469بامنبع2112زبان تخصصي 01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود4در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 11 دی ماه ساعت 22امتحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1214158مرکزنیشابورمرکزمشهد4697 15:30pro-1399.10.1013:30تقدیری رضا394469بامنبع90کنترلهای داخلي و نظام راهبری شرکتي01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود6در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 13:30 دی ماه ساعت 10امتحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1214163مرکزنیشابورمرکزمشهد4698 15:30pro-1399.10.2113:30تقدیری رضا394469بامنبع167مالي02 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود7در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 15:30 دی ماه ساعت 21متحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1218118مرکزنیشابورمرکزمشهد4699 13:00pro-1399.10.0111:00تقدیری رضا394469بامنبع45مباني سازمان ومدیریت05 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود. امتحان گرفته می شود5در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 11 دی ماه ساعت 1امتحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1214106مرکزنیشابورمرکزمشهد4700 15:30pro-1399.10.0113:30تقدیری رضا394469بامنبع70مدیریت تولید02 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود6در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 13:30 دی ماه ساعت 1امتحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1214171مرکزنیشابورمرکزمشهد4701 13:00pro-1399.10.1611:00تقدیری رضا394469بامنبع20مدیریت سرمایه گذاری01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود6در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 11 دی ماه ساعت 15امتحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1218107مرکزنیشابورمرکزمشهد4702 10:30pro-1399.10.0108:30تقدیری رضا394469بامنبع14مدیریت مالي01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود.  امتحان گرفته می شود7در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 8:30 دی ماه ساعت 1امتحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله

_1214035مرکزنیشابورمرکزمشهد4703 13:00pro-1399.10.1711:00تقدیری رضا394469بامنبع269مدیریت مالي 01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود. امتحان گرفته می شود6در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 11 دی ماه ساعت 17متحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله 

_1218443مرکزنیشابورمرکزمشهد4704 13:00pro-1399.10.1511:00تقدیری رضا394469بامنبع81از منظر اسالم1مدیریت مالي01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود. امتحان گرفته می شود   7در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل . در ال ام اس برگزار می شود 11 دی ماه ساعت 15متحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله 

_1214165مرکزنیشابورمرکزمشهد4705 13:00pro-1399.10.0211:00تقدیری رضا394469بامنبع63مكاتبات تجاری و گزارش نویسي01 ftag h20@ yahoo .comالزم به ذکر است که امتحان میان ترم برگزار نمی شود. امتحان گرفته می شود   6در ضمن منبع امتحان کتاب معرفی شده از طرف دانشگاه است که تا انتهای فصل .در ال ام اس برگزار می شود 11دی ماه ساعت 2متحان پایان ترم این درس به صورت تستی در تاریخ بله 

_1218017مرکزنیشابورمرکزمشهد4706 @10:30m.jahadi-1399.10.1308:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع2برنامه ریزی توسعه جهانگردی01 pnu .ac .irامتحان در تاریخ اعالم شده در گلستان در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1239010مرکزنیشابورمرکزمشهد4707 @m.jahadiجهادی طرقي مهناز394582بدون منبع3پروژه01 pnu .ac .irامتحان در تاریخ اعالم شده در گلستان در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1218922مرکزنیشابورمرکزمشهد4708 @15:30m.jahadi-1399.10.1513:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع9جغرافیای طبیعي و انساني ایران01 pnu .ac .irامتحان در تاریخ اعالم شده در گلستان در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1218906مرکزنیشابورمرکزمشهد4709 @13:00m.jahadi-1399.10.1411:00جهادی طرقي مهناز394582بامنبع11گردشگری شهری01 pnu .ac .irامتحان در تاریخ اعالم شده در گلستان در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1218904مرکزنیشابورمرکزمشهد4710 @15:30m.jahadi-1399.10.0213:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع13 در گردشگریGISنقشه خواني و 01 pnu .ac .irامتحان در تاریخ اعالم شده در گلستان در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1218012مرکزنیشابورمرکزمشهد4711 @15:30m.jahadi-1399.10.0213:30جهادی طرقي مهناز394582بامنبع13نقشه خواني وآشنایي بانقشه01 pnu .ac .irامتحان در تاریخ اعالم شده در گلستان در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4712 @15:30mehdishabani9-1399.10.1713:30شعباني عطار مهدی394606بامنبع211ریاضي کاربردی02 yahoo .comامتحان بصورت تمرین تحویلي و امتحان شفاهي در ال ام اس مي باشدبله

_1218268مرکزنیشابورمرکزمشهد4713 15:30tag-1399.10.1513:30کریمي امیرتقي394650بامنبع44تحقیق در عملیات01 hikarimi@ gmail.comه دو روش افرادی که الاقل 8+نمره پایاني12خیر 9155082773. امتحان نداده اند آزمون میانترم الزامي ست2تكالیف و افرادی که الاقل +تا امتحان متوالي هرفصل مشارکت و حضوردرکالس داشته اند2نمره میانترم ب

_1218120مرکزنیشابورمرکزمشهد4714 13:00tag-1399.10.0111:00کریمي امیرتقي394650بامنبع229تحقیق درعملیات 02 hikarimi@ gmail.comه دو روش افرادی که الاقل 8+نمره پایاني12خیر 9155082773. امتحان نداده اند آزمون میانترم الزامي ست2تكالیف و افرادی که الاقل +تا امتحان متوالي هرفصل مشارکت و حضوردرکالس داشته اند2نمره میانترم ب

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4715 15:30tag-1399.10.1713:30کریمي امیرتقي394650بامنبع246ریاضي کاربردی06 hikarimi@ gmail.comه دو روش افرادی که الاقل 8+نمره پایاني12خیر 9155082773. امتحان نداده اند آزمون میانترم الزامي ست2تكالیف و افرادی که الاقل +تا امتحان متوالي هرفصل مشارکت و حضوردرکالس داشته اند2نمره میانترم ب

_1221196مرکزنیشابورمرکزمشهد4716 @15:30anikoukar57-1399.10.0413:30نیكوکار افسانه394720بامنبع13(1)اقتصاد خرد 01 gmail.comزمونها در سامانه آموزش الکترونیک بلهLMSکلیه آزمونها چهارگزینه ای است. حداکثر زمان تأخیر برای ورود به جلسه آزمون مجازی نیم ساعت است.  به صورت آنالین و در داخل کالس مجازی برگزار می شود.

_1221198مرکزنیشابورمرکزمشهد4717 @anikoukar57نیكوکار افسانه394720بدون منبع7(2)اقتصاد خرد01 gmail.comآزمونها در سامانه آموزش الکترونیک . ه اطالع کلیه دانشجویان عزیز می رسانم که آزمون پایان ترم دروسی که با اینجانب دارید، مطابق با تقویم دانشگاه و در تاریخ و ساعت درج شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبلهLMSکلیه آزمونها چهارگزینه ای است. حداکثر زمان تأخیر برای ورود به جلسه آزمون مجازی نیم ساعت است.  به صورت آنالین و در داخل کالس مجازی برگزار می شود.

_1221201مرکزنیشابورمرکزمشهد4718 @15:30anikoukar57-1399.10.1813:30نیكوکار افسانه394720بامنبع5اقتصاد سنجي01 gmail.comدر سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه 8:30 ساعت 1399 آذر 24امتحان میان ترم این درس در تاریخ دوشنبه بله LMSآزمونها در سامانه آموزش الکترونیک . زمون پایان ترم دروسی که با اینجانب دارید، مطابق با تقویم دانشگاه و در تاریخ و ساعت درج شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شد. خواهد بود4امتحان به صورت چهارگزینه ای و تا پایان فصل .  و در داخل کالس مجازی به صورت آنالین برگزار خواهد شدLMSکلیه آزمونها چهارگزینه ای است. حداکثر زمان تأخیر برای ورود به جلسه آزمون مجازی نیم ساعت است.  به صورت آنالین و در داخل کالس مجازی برگزار می شود.

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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https://t.me/joinchat/Bdz5HRhiiOj1WNaFj7V8sg
https://t.me/joinchat/BZtucRpSA9zfU7k7LVfItA
https://t.me/joinchat/BZtucRmeCHzh72HQbEyZQw
https://t.me/joinchat/BZtucRmeCHzh72HQbEyZQw
https://t.me/joinchat/BZtucRag7lh_t7nckQx0Jg
https://t.me/joinchat/BZtucRz9JCgeUzBa4cEDLA
https://t.me/joinchat/BZtucRxSgUNJelfvTkaT1A
https://t.me/joinchat/BZtucRz9JCgeUzBa4cEDLA
https://t.me/joinchat/BZtucRmIYHl0UJpV4hAvlg
https://t.me/joinchat/BZtucRmIYHl0UJpV4hAvlg
https://t.me/joinchat/BZtucRyn_H7-pamAP-uwOg
https://t.me/joinchat/BZtucRvNDsTwtr0FnLY6IA
https://t.me/joinchat/BZtucRvNDsTwtr0FnLY6IA
https://t.me/joinchat/BZtucRvNDsTwtr0FnLY6IA
https://t.me/joinchat/BZtucRy038Jqt_q2pJEyZA
https://t.me/joinchat/BZtucRRXRmT9plJrzVkFgA
https://t.me/joinchat/BZtucRf2n2AV4_IlCq7D5g
https://chat.whatsapp.com/FtoiRkYAP0pEEf7rRIOmSO
https://t.me/joinchat/BZtucRRXRmT9plJrzVkFgA
https://t.me/joinchat/BZtucUccAYWLQKSJkftyOg


شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1221347مرکزنیشابورمرکزمشهد4719 @15:30anikoukar57-1399.10.0713:30نیكوکار افسانه394720بامنبع3اقتصاد کشاورزی01 gmail.comآزمون در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1221226مرکزنیشابورمرکزمشهد4720 @10:30anikoukar57-1399.10.0108:30نیكوکار افسانه394720بامنبع5اقتصاد منابع طبیعي01 gmail.comآزمونها در سامانه آموزش الکترونیک . زمون پایان ترم دروسی که با اینجانب دارید، مطابق با تقویم دانشگاه و در تاریخ و ساعت درج شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبلهLMSدر سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه 14 ساعت 99 آذر 23انتحان میان ترم این درس در تاریخ . کلیه آزمونها چهارگزینه ای است. حداکثر زمان تأخیر برای ورود به جلسه آزمون مجازی نیم ساعت است.  به صورت آنالین و در داخل کالس مجازی برگزار می شود LMSبدیهی است که شرکت در آزمون میان ترم تنها روش کسب نمره میان ترم می باشد.  و به صورت چهارگزینه ای است5امتحان تا پایان فصل .  به صورت آنالین و در داخل کالس مجازی برگزار خواهد شد .

_1221339مرکزنیشابورمرکزمشهد4721 @13:00anikoukar57-1399.10.1111:00نیكوکار افسانه394720بامنبع2اقتصاد منابع طبیعي و محیط زیست01 gmail.comآزمون در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1221107مرکزنیشابورمرکزمشهد4722 @10:30anikoukar57-1399.10.1408:30نیكوکار افسانه394720بامنبع12اقتصادکشاورزی01 gmail.comآزمونها در سامانه آموزش الکترونیک . آزمون پایان ترم دروسی که با اینجانب دارید، مطابق با تقویم دانشگاه و در تاریخ و ساعت درج شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبلهLMSصبح به صورت آنالین و در سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه 8:30 ساعت 99 آذر 23آزمون میان ترم این درس در تاریخ یک شنبه .  کلیه آزمونها چهارگزینه ای است. حداکثر زمان تأخیر برای ورود به جلسه آزمون مجازی نیم ساعت است.  به صورت آنالین و در داخل کالس مجازی برگزار می شود LMSبدیهی است تنها روش کسب نمره میان ترم، شرکت در آزمون میان ترم می باشد.  کتاب و به صورت چهارگزینه ای است3آژمون تا پایان فصل .  در داخل کالس مجازی برگزار خواهد شد.

_1221143مرکزنیشابورمرکزمشهد4723 @13:00anikoukar57-1399.10.0211:00نیكوکار افسانه394720بامنبع2اقتصادمدیریت01 gmail.comآزمون در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1221140مرکزنیشابورمرکزمشهد4724 @10:30anikoukar57-1399.10.0108:30نیكوکار افسانه394720بامنبع3اقتصادمنابع01 gmail.comآزمون در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1214088مرکزنیشابورمرکزمشهد4725 @10:30anikoukar57-1399.10.1508:30نیكوکار افسانه394720بامنبع18مدیریت وحسابداری01 gmail.comآزمونها در سامانه آموزش الکترونیک . زمون پایان ترم دروسی که با اینجانب دارید، مطابق با تقویم دانشگاه و در تاریخ و ساعت درج شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبلهLMSصبح در سامانه آموزش الکترونیک 8:30 ساعت 1399 آبان 26متحان میان ترم این درس در تاریخ .  کلیه آزمونها چهارگزینه ای است. حداکثر زمان تأخیر برای ورود به جلسه آزمون مجازی نیم ساعت است.  به صورت آنالین و در داخل کالس مجازی برگزار می شود LMSکتاب مبانی حسابداری واحدهای کشاورزی خواهد بود5آزمون به صورت چهارگزینه ای و تا پایان فصل .  به صورت آنالین برگزار خواهد شد  .

_1214046مرکزنیشابورمرکزمشهد4726 _15:30hokmabadi-1399.10.1513:30حكم آبادی اعظم394869بامنبع34پژوهش عملیاتي06 ah@ yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1214018مرکزنیشابورمرکزمشهد4727 _15:30daneshvar-1399.10.2013:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع273اصول حسابداری 01 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1214162مرکزنیشابورمرکزمشهد4728 _15:30daneshvar-1399.10.0613:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع147اصول حسابرسي02 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1214154مرکزنیشابورمرکزمشهد4729 _10:30daneshvar-1399.10.2008:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع1105بهایابي02 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1214025مرکزنیشابورمرکزمشهد4730 _10:30daneshvar-1399.10.0808:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع169حسابداری پیشرفته 01 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1214025مرکزنیشابورمرکزمشهد4731 _10:30daneshvar-1399.10.0808:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع176حسابداری پیشرفته 04 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1214022مرکزنیشابورمرکزمشهد4732 _10:30daneshvar-1399.10.0208:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع164حسابداری میانه 04 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1214022مرکزنیشابورمرکزمشهد4733 _10:30daneshvar-1399.10.0208:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع169حسابداری میانه 02 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1214023مرکزنیشابورمرکزمشهد4734 _10:30daneshvar-1399.10.0308:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع281حسابداری میانه 01 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1214039مرکزنیشابورمرکزمشهد4735 _10:30daneshvar-1399.10.0908:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع123مباني تنظیم بودجه01 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1235004مرکزنیشابورمرکزمشهد4736 _10:30daneshvar-1399.10.0908:30دانشور بنداری رضا395188بامنبع35مدیریت مالي01 78@ msn .comآزمون پایان ترم به روش تستی برگزار خواهد شدبله

_1214046مرکزنیشابورمرکزمشهد4737 15:30use-1399.10.1513:30یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع26پژوهش عملیاتي02 fzadeh .math@ pnu .ac .irآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1235010مرکزنیشابورمرکزمشهد4738 13:00use-1399.10.2011:00یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع15تحقیق درعملیات01 fzadeh .math@ pnu .ac .irآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1235010مرکزنیشابورمرکزمشهد4739 13:00use-1399.10.2011:00یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع15تحقیق درعملیات01 fzadeh .math@ pnu .ac .irآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218119مرکزنیشابورمرکزمشهد4740 15:30use-1399.10.1513:30یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع150تحقیق درعملیات 01 fzadeh .math@ pnu .ac .irآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218081مرکزنیشابورمرکزمشهد4741 13:00use-1399.10.1711:00یوسف زاده حمیدرضا395344بامنبع317تحقیق درعملیات 01 fzadeh .math@ pnu .ac .irآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1214045مرکزنیشابورمرکزمشهد4742 _15:30torabi-1399.10.2013:30ترابي علي اصغر395436بامنبع248اصول حسابداری 02 a1345@ yahoo .comدقیقه میباشد13.30 ساعت 99/10/20شیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله 

_1214154مرکزنیشابورمرکزمشهد4743 _10:30torabi-1399.10.2008:30ترابي علي اصغر395436بامنبع182بهایابي03 a1345@ yahoo .comدقیقه میباشد8.30 ساعت 99/10/20شیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله 

_1214007مرکزنیشابورمرکزمشهد4744 _10:30torabi-1399.10.1708:30ترابي علي اصغر395436بامنبع58حسابداری دولتي02 a1345@ yahoo .comدقیقه میباشد8.30 ساعت 99/10/17شیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله 

_1214069مرکزنیشابورمرکزمشهد4745 _10:30torabi-1399.10.2008:30ترابي علي اصغر395436بامنبع164حسابداری صنعتي 02 a1345@ yahoo .comدقیقه میباشد8.30 ساعت 99/10/20شیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله 

_1214026مرکزنیشابورمرکزمشهد4746 _13:00torabi-1399.10.0611:00ترابي علي اصغر395436بامنبع292حسابداری صنعتي 01 a1345@ yahoo .comدقیقه میباشد11 ساعت 99/10/6شیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله

_1214028مرکزنیشابورمرکزمشهد4747 _10:30torabi-1399.10.0608:30ترابي علي اصغر395436بامنبع108حسابداری مالیاتي01 a1345@ yahoo .comدقیقه میباشد8.30 ساعت 99/10/6شیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله 

_1214022مرکزنیشابورمرکزمشهد4748 _10:30torabi-1399.10.0208:30ترابي علي اصغر395436بامنبع169حسابداری میانه 03 a1345@ yahoo .comدقیقه میباشد8.30 ساعت 99/10/2شیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله 

_1214110مرکزنیشابورمرکزمشهد4749 _10:30torabi-1399.10.0308:30ترابي علي اصغر395436بامنبع244حسابداری میانه 02 a1345@ yahoo .comشیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اسبله

_1214032مرکزنیشابورمرکزمشهد4750 _10:30torabi-1399.10.1708:30ترابي علي اصغر395436بامنبع66حسابداری وحسابرسي دولتي02 a1345@ yahoo .comشیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اسبله

_1214032مرکزنیشابورمرکزمشهد4751 _10:30torabi-1399.10.1708:30ترابي علي اصغر395436بامنبع69حسابداری وحسابرسي دولتي01 a1345@ yahoo .comشیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اسبله

_1214168مرکزنیشابورمرکزمشهد4752 _10:30torabi-1399.10.0108:30ترابي علي اصغر395436بامنبع157مالیاتي01 a1345@ yahoo .comشیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اسبله

_1214160مرکزنیشابورمرکزمشهد4753 _10:30torabi-1399.10.1708:30ترابي علي اصغر395436بامنبع90مباني حسابداری بخش عمومي01 a1345@ yahoo .comشیوه ارزشیابي به صورت ازمون تشریحي از طریق سامانه ال ام اسبله

_1214153مرکزنیشابورمرکزمشهد4754 @13:00homaafraz-1399.10.1611:00افراز هما395851بامنبع269آمار کاربردی03 gmail.com1   بله- پس از انجام تكالیف خواسته شده عكس ویا فایل آن را به پي وي تلگرام اینجانب ارسال نمایید  (. سوال كافي است كه در اینصورت حل این سواالت به صورت دست نویس نیز باید تحویل داده شود2در صورت تایپ سواالت و حل آنها در فایل ورد از هر فصل : 2تبصره )  (.كساني كه تمایل دارند مي توانند خارج از كتاب درسي حل كنند:1تبصره )  نمره4به صورت تشریحي و دست نویس   سوال از موضوع هر فصل كتاب درسي از سواالت داخل كتاب5حل - 3  نمره4حل نمونه سوال پیوست به صورت تشریحي و دست نویس - 2  نمره2حضور در حداقل نصف جلسات كالس  .(t.me/homaafraz)  4-  نمره10آزمون نهایي در سامانه در تاریخ اعالم شده امتحان پایان ترم 

_1218268مرکزنیشابورمرکزمشهد4755 @15:30homaafraz-1399.10.1513:30افراز هما395851بامنبع43تحقیق در عملیات05 gmail.com1   بله- پس از انجام تكالیف خواسته شده عكس ویا فایل آن را به پي وي تلگرام اینجانب ارسال نمایید  (. سوال كافي است كه در اینصورت حل این سواالت به صورت دست نویس نیز باید تحویل داده شود2در صورت تایپ سواالت و حل آنها در فایل ورد از هر فصل : 2تبصره )  (.كساني كه تمایل دارند مي توانند خارج از كتاب درسي حل كنند:1تبصره )  نمره4به صورت تشریحي و دست نویس   سوال از موضوع هر فصل كتاب درسي از سواالت داخل كتاب5حل - 3  نمره4حل نمونه سوال پیوست به صورت تشریحي و دست نویس - 2  نمره2حضور در حداقل نصف جلسات كالس  .(t.me/homaafraz)  4-  نمره10آزمون نهایي در سامانه در تاریخ اعالم شده امتحان پایان ترم 
t.me/homaafrazgroupتلگرام

_1218119مرکزنیشابورمرکزمشهد4756 @15:30homaafraz-1399.10.1513:30افراز هما395851بامنبع147تحقیق درعملیات 02 gmail.comپس از انجام تكالیف خواسته شده عكس ويا فايل آن را به پي وي تلگرام اينجانب ارسال نمايید - (. سوال كافي است كه در اينصورت حل اين سواالت به صورت دست نويس نیز بايد تحويل داده شود2در صورت تايپ سواالت و حل آنها در فايل ورد از هر فصل : 2تبصره ) - (.كساني كه تمايل دارند مي توانند خارج از كتاب درسي حل كنند:1تبصره )-  نمره  4 سوال از موضوع هر فصل كتاب درسي از سواالت داخل كتاب به صورت تشريحي و دست نويس 5حل -    نمره2حضور در حداقل نصف جلسات كالس - نمره  4  حل نمونه سوال پیوست به صورت تشريحي و دست نويس بله.(t.me/homaafraz) -  نمره 10آزمون نهايي در سامانه در تاريخ اعالم شده امتحان پايان ترم 

_1214150مرکزنیشابورمرکزمشهد4757 @15:30homaafraz-1399.10.0813:30افراز هما395851بامنبع127ریاضي کاربردی05 gmail.comزمون پايان ترم در سامانه بلهLMS 15:30 تا 13:30 ازساعت 99/10/8 در تاريخ 

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4758 @15:30homaafraz-1399.10.1713:30افراز هما395851بامنبع215ریاضي کاربردی11 gmail.comآزمون پایاني در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1221109مرکزنیشابورمرکزمشهد4759 _15:30a-1399.10.2213:30حیدری عقیله396314بامنبع19پژوهش عملیاتي01 he idari@ pnu .ac .irمطابق بندهای مندرج در اخبار درس اقدام شود. نمره پایاني تلفیقي از حل تمرینات و آزمون پایاني استبله .

_1218094مرکزنیشابورمرکزمشهد4760 _15:30a-1399.10.0213:30حیدری عقیله396314بامنبع21پژوهش عملیاتي 01 he idari@ pnu .ac .ir9153134752

_1234002مرکزنیشابورمرکزمشهد4761 _15:30a-1399.10.1513:30حیدری عقیله396314بامنبع15تحقیق درعملیات01 he idari@ pnu .ac .irمطابق بندهای مندرج در اخبار درس اقدام شود. نمره پایاني تلفیقي از حل تمرینات و آزمون پایاني استبله .

_1218672مرکزنیشابورمرکزمشهد4762 @15:30momosavi-1399.10.0913:30موسوی محمد396331بامنبع30اخالق و احكام کسب وکار02 gmail.comدانشجویاني که در کالس شرکت نداشته اند باید در آزمون حاضر شوندبله.

_1218498مرکزنیشابورمرکزمشهد4763 @momosaviموسوی محمد396331بدون منبع2پروژه02 gmail.com9153148433تحویل پروژه به استادخیر

_1221285مرکزنیشابورمرکزمشهد4764 @13:00momosavi-1399.10.0211:00موسوی محمد396331بامنبع1تحلیل تصمیم گیری01 gmail.comآزمون در ال ام اس بله

_1218376مرکزنیشابورمرکزمشهد4765 @momosaviموسوی محمد396331بدون منبع2(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 02 gmail.com9153148433انجام کار تحقیقيخیر

_1218514مرکزنیشابورمرکزمشهد4766 @momosaviموسوی محمد396331بدون منبع1سمینار در مسایل رفتاری01 gmail.com9153148433انجام کار تحقیقيخیر

_1218397مرکزنیشابورمرکزمشهد4767 @10:30momosavi-1399.10.0908:30موسوی محمد396331بامنبع26طراحي نظام های جبران خدمات با رویكرد اسالمي01 gmail.comارائه مقالهبله

_1218385مرکزنیشابورمرکزمشهد4768 @13:00momosavi-1399.10.0111:00موسوی محمد396331بامنبع13کارمندیابي، انتخاب و توسعه منابع انساني01 gmail.comارائه مقالهبله

_1234007مرکزنیشابورمرکزمشهد4769 @momosaviموسوی محمد396331بدون منبع3کارورزی01 gmail.com9153148433انجام کارورزیخیر

_1238017مرکزنیشابورمرکزمشهد4770 @momosaviموسوی محمد396331بدون منبع3کارورزی01 gmail.com9153148433انجام کارورزیخیر

_1218042مرکزنیشابورمرکزمشهد4771 @10:30momosavi-1399.10.1308:30موسوی محمد396331بامنبع26مدیریت تحول سازماني02 gmail.com9153148433واتسآپ. دانشجویاني که در کالسها شرکت نكرده اند، باید در آزمون شرکت کنندخیر

_1218682مرکزنیشابورمرکزمشهد4772 @13:00momosavi-1399.10.1011:00موسوی محمد396331بامنبع30مدیریت منابع انساني01 gmail.com9153148433واتسآپ. دانشجویاني که در کالسها شرکت نكرده اند، باید در آزمون شرکت کنندخیر

_1218034مرکزنیشابورمرکزمشهد4773 @13:00momosavi-1399.10.0911:00موسوی محمد396331بامنبع42مدیریت منابع انساني02 gmail.com9153148433واتسآپ. دانشجویاني که در کالسها شرکت نكرده اند، باید در آزمون شرکت کنندخیر

_1218220مرکزنیشابورمرکزمشهد4774 @15:30momosavi-1399.10.2213:30موسوی محمد396331بامنبع1مدیریت منابع انساني پیشرفته01 gmail.com9153148433واتسآپ. دانشجویاني که در کالسها شرکت نكرده اند، باید در آزمون شرکت کنندخیر

_1218671مرکزنیشابورمرکزمشهد4775 @13:00momosavi-1399.10.1011:00موسوی محمد396331بامنبع60مدیریت منابع انساني پیشرفته03 gmail.com9153148433واتسآپ. دانشجویاني که در کالسها شرکت نكرده اند، باید در آزمون شرکت کنندخیر

_1218391مرکزنیشابورمرکزمشهد4776 @13:00momosavi-1399.10.2011:00موسوی محمد396331بامنبع18مدیریت منابع انساني در بستر فناروری اطالعات01 gmail.com9153148433واتسآپ. دانشجویاني که در کالسها شرکت نكرده اند، باید در آزمون شرکت کنندخیر

_1218393مرکزنیشابورمرکزمشهد4777 @10:30momosavi-1399.10.1408:30موسوی محمد396331بامنبع24مدیریت منابع انساني در قرآن، حدیث و نهج البالغه01 gmail.com9153148433واتسآپ. دانشجویاني که در کالسها شرکت نكرده اند، باید در آزمون شرکت کنندخیر

_1218911مرکزنیشابورمرکزمشهد4778 @15:30rt1389-1399.10.0713:30سلطاني مقدس ریحانه سادات396858بامنبع27آشنایي با منظر01 yahoo .comان ترم به صورت تستيبله ای تي  امتحان میان ترم و پ اریخ و ساع ه  در ت یام من  انتخاب واحد شما برای این درس اعالم شده است  که در برگ .pm.pnu.ac   :   به آدرس  در نرم افزار پ ir  اگر سوالی هست به ایمیل استاد ارسال شود. برگزار می شود.

_1218005مرکزنیشابورمرکزمشهد4779 13:00a-1399.10.0611:00اکبر اقلي فرحناز399563بامنبع13گذراندن اوقات فراغت01 farahnaz2000@ yahoo .comصبح برگزار خواهد شد11آزمون تستي در ال ام اس در تاریخ ششم دی ماه ساعت بله 

_1218010مرکزنیشابورمرکزمشهد4780 13:00dadmand-1399.10.1011:00دادمند فاطمه400174بامنبع52رفتارسازماني02 .fa@ gmail.comآزمون در تاریخ مقرر در ال ام اس خواهد بودبله.

_1218456مرکزنیشابورمرکزمشهد4781 10:30dadmand-1399.10.0108:30دادمند فاطمه400174بامنبع71روابط کار در سازمان01 .fa@ gmail.comآزمون در تاریخ مقرر در ال ام اس خواهد بودبله.

_1218039مرکزنیشابورمرکزمشهد4782 15:30dadmand-1399.10.0613:30دادمند فاطمه400174بامنبع1روابط کاردرسازمان01 .fa@ gmail.comآزمون در تاریخ مقرر در ال ام اس خواهد بودبله.

_1234008مرکزنیشابورمرکزمشهد4783 15:30dadmand-1399.10.1313:30دادمند فاطمه400174بامنبع2سیراندیشه های سیاسي وتحول نهادهای اداری01 .fa@ gmail.comآزمون در تاریخ مقرر در ال ام اس خواهد بودبله.

_1218545مرکزنیشابورمرکزمشهد4784 13:00dadmand-1399.10.1511:00دادمند فاطمه400174بامنبع68فنون تجزیه وتحلیل و طراحي سیستمها01 .fa@ gmail.comعصر از سه فصل اول کتاب در ال ام اس خواهد بود15 ساعت 99/09/23میانترم هم در تاریخ -  نمره دارد 12 صبح 11 ساعت 99/10/15بصورت تستی در بستر ال ام اس در تاریخ بله 

_1218259مرکزنیشابورمرکزمشهد4785 13:00dadmand-1399.10.0811:00دادمند فاطمه400174بامنبع2کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت01 .fa@ gmail.comآزمون در تاریخ مقرر در ال ام اس خواهد بودبله.

_1218259مرکزنیشابورمرکزمشهد4786 13:00dadmand-1399.10.0811:00دادمند فاطمه400174بامنبع2کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت01 .fa@ gmail.comآزمون در تاریخ مقرر در ال ام اس خواهد بودبله.

_1218030مرکزنیشابورمرکزمشهد4787 10:30dadmand-1399.10.0308:30دادمند فاطمه400174بامنبع21مباني مدیریت دولتي 01 .fa@ gmail.comآزمون در تاریخ مقرر در ال ام اس خواهد بودبله.

_1218123مرکزنیشابورمرکزمشهد4788 13:00dadmand-1399.10.1011:00دادمند فاطمه400174بامنبع66مدیریت رفتارسازماني01 .fa@ gmail.comتستی و اینترنتی در سایت  - (گرایش های انگیزش کار: 2و... تئوری انگیزش : 1فصل های ) کتاب 4و بخش  (گرایش های رفتار سازمانی: 3و... تاریخچه : 2کلیات و: 1فصل های )موضوع رفتار سازمانی  : 1ازبخش : حجم امتحان  - 19:30تا 19  ساعت99/09/26-  1تاریخ امتحان میان ترم درس مدیریت رفتار سازمانی گروه بلهlms - نمره12بارم - تستی در ال ام اس  - 11 ساعت۱۳۹۹/۱۰/۱۰: تاریخ امتحان پایان ترم-  نمره 8: بارم امتحان میان ترم 

_1218083مرکزنیشابورمرکزمشهد4789 13:00dadmand-1399.10.0711:00دادمند فاطمه400174بامنبع20مدیریت کارخانه01 .fa@ gmail.comآزمون در تاریخ مقرر در ال ام اس خواهد بودبله.

_1218134مرکزنیشابورمرکزمشهد4790 13:00dadmand-1399.10.1111:00دادمند فاطمه400174بامنبع44مدیریت منابع انساني01 .fa@ gmail.comتستی و اینترنتی در سایت :     نوع امتحان11:    ساعت امتحان پایان ترم11/10/1399 :تاریخ امتحان پایان ترمبلهlms(یعنی قسمت امتحان میان ترم حذف شده است)کل کتاب به جز سه فصل اول :   حجم امتحان پایان ترم نمره12:    بارم امتحان

_1218023مرکزنیشابورمرکزمشهد4791 13:00dadmand-1399.10.0811:00دادمند فاطمه400174بامنبع17مطالعات تطبیقي سیاست های جهانگردی01 .fa@ gmail.comآزمون در تاریخ مقرر در ال ام اس خواهد بودبله.

_1235014مرکزنیشابورمرکزمشهد4792 _10:30omidbakhsh-1399.10.0808:30امیدبخش مریم400559بامنبع8بازاریابي بین الملل01 maryam@ yahoo .comآدرس ایمیل جهت فرستادن تحقیق . می باشد  (طرح سوال و میزان مشارکت در کالس - تهیه تحقیق از سرفصل های کتاب درسی یا آماده کردن پاور از کتاب درسی ) نمره به صورت فعالیت 8 نمره امتحان پایان ترم در سامانه ال ام اس و 12شیوه ارزشیابی به صورت بله:omidbakhsh_maryam@yahoo.com

_1235016مرکزنیشابورمرکزمشهد4793 _10:30omidbakhsh-1399.10.1408:30امیدبخش مریم400559بامنبع6بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان01 maryam@ yahoo .comنمره فعالیت 8نمره پایان ترم به صورت تشریحی و تستی در ال ام اس در تاریخ اعالم شده در زمان انتخاب واحد و  12بله ( تهیه پاورپوینت و نمونه سوال و- کار تحقیقی با موضوع نحوه بررسی وضعیت بهره وری در یک شرکت   ...)

_1235012مرکزنیشابورمرکزمشهد4794 _13:00omidbakhsh-1399.10.0911:00امیدبخش مریم400559بامنبع18تجارت الكترونیك 01 maryam@ yahoo .comآدرس ایمیل برای هماهنگی و فرستادن تحقیق  - (تهیه پاور پوینت از کتاب- نمونه سوال -تحقیق )نمره فعالیت کالسی 8در تاریخ اعالم شده و  (تشریحی و تستی  )نمره از طریق ال ام اس 12آزمون پایان ترم از بلهomidbakhsh_maryam@yahoo.com 

_1235047مرکزنیشابورمرکزمشهد4795 _13:00omidbakhsh-1399.10.0111:00امیدبخش مریم400559بامنبع7حل مسئله و تفكر راهبردی- خالقیت 01 maryam@ yahoo .comآدرس ایمیل جهت فرستادن تحقیق . می باشد  (  تهیه خالصه کتاب غیردرسی مرتبط با خالقیت و روشهای پرورش خالقیت)نمره به صورت فعالیت 10نمره امتحان پایان ترم در سامانه ال ام اس و 10شیوه ارزشیابی به صورت بله:omidbakhsh_maryam@yahoo.com

_1218378مرکزنیشابورمرکزمشهد4796 _15:30omidbakhsh-1399.10.1013:30امیدبخش مریم400559بامنبع11مباني مدیریت اسالمي و الگوهای آن01 maryam@ yahoo .comآدرس ایمیل جهت فرستادن تحقیق . می باشد  (طرح سوال و میزان مشارکت در کالس - تهیه تحقیق از سرفصل های کتاب درسی یا آماده کردن پاور از کتاب درسی ) نمره به صورت فعالیت 8 نمره امتحان پایان ترم در سامانه ال ام اس و 12شیوه ارزشیابی به صورت بله:omidbakhsh_maryam@yahoo.com 

_1235007مرکزنیشابورمرکزمشهد4797 _15:30omidbakhsh-1399.10.1813:30امیدبخش مریم400559بامنبع4مدیریت استراتژیك01 maryam@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرomidbakhsh_ maryam@yahoo .com

_1235045مرکزنیشابورمرکزمشهد4798 _15:30omidbakhsh-1399.10.0913:30امیدبخش مریم400559بامنبع25مدیریت اسالمي 01 maryam@ yahoo .com09155515638شماره تلگرام  و نمره مازاد برای کار تحقیقی یا تهیه پاور پوینت و نمونه سوال    نمره در تاریخ اعالم شده در انتخاب واحد در سامانه ال ام اس20امتحان پایان ترم از بله

_1235013مرکزنیشابورمرکزمشهد4799 _10:30omidbakhsh-1399.10.2108:30امیدبخش مریم400559بامنبع1مدیریت اسالمي پیشرفته01 maryam@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرomidbakhsh_ maryam@yahoo .com

_1214116مرکزنیشابورمرکزمشهد4800 10:30h-1399.10.0808:30وقفي سید حسام402098بامنبع45حسابداری بخش عمومي01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831: پاسخ به سواالت شماره تماس و ایمیل-ارزشیابی مستمر در طول ترم بر اساس فعالیت کالسی،ارائه درس،کارهای تحقیقی: شیوه ارزشیابیبله -  vaghfi1400@gmail.com

_1214012مرکزنیشابورمرکزمشهد4801 10:30h-1399.10.2008:30وقفي سید حسام402098بامنبع123حسابداری صنعتي 01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831: پاسخ به سواالت شماره تماس و ایمیل-ارزشیابی مستمر در طول ترم بر اساس فعالیت کالسی،ارائه درس،کارهای تحقیقی: شیوه ارزشیابیخیر -  vaghfi1400@gmail.com 

_1214034مرکزنیشابورمرکزمشهد4802 15:30h-1399.10.1013:30وقفي سید حسام402098بامنبع369حسابداری صنعتي 01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831: پاسخ به سواالت شماره تماس و ایمیل-ارزشیابی مستمر در طول ترم بر اساس فعالیت کالسی،ارائه درس،کارهای تحقیقی: شیوه ارزشیابیخیر -  vaghfi1400@gmail.com 

_1218223مرکزنیشابورمرکزمشهد4803 13:00h-1399.10.0411:00وقفي سید حسام402098بامنبع3حسابداری مدیریت01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831: پاسخ به سواالت شماره تماس و ایمیل-ارزشیابی مستمر در طول ترم بر اساس فعالیت کالسی،ارائه درس،کارهای تحقیقی: شیوه ارزشیابیخیر -  vaghfi1400@gmail.com 

_1214117مرکزنیشابورمرکزمشهد4804 15:30h-1399.10.1613:30وقفي سید حسام402098بامنبع52حسابداری مدیریت01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831: پاسخ به سواالت شماره تماس و ایمیل-ارزشیابی مستمر در طول ترم بر اساس فعالیت کالسی،ارائه درس،کارهای تحقیقی: شیوه ارزشیابیخیر -  vaghfi1400@gmail.com 

_1214128مرکزنیشابورمرکزمشهد4805 10:30h-1399.10.0308:30وقفي سید حسام402098بامنبع24حسابداری میانه 01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831: پاسخ به سواالت شماره تماس و ایمیل-ارزشیابی مستمر در طول ترم بر اساس فعالیت کالسی،ارائه درس،کارهای تحقیقی: شیوه ارزشیابیخیر -  vaghfi1400@gmail.com 

_1214079مرکزنیشابورمرکزمشهد4806 13:00h-1399.10.0111:00وقفي سید حسام402098بامنبع11نحوه تنظیم وکنترل بودجه ریزی01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831: پاسخ به سواالت شماره تماس و ایمیل-ارزشیابی مستمر در طول ترم بر اساس فعالیت کالسی،ارائه درس،کارهای تحقیقی: شیوه ارزشیابیخیر -  vaghfi1400@gmail.com 

_1214079مرکزنیشابورمرکزمشهد4807 13:00h-1399.10.0111:00وقفي سید حسام402098بامنبع11نحوه تنظیم وکنترل بودجه ریزی01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831: پاسخ به سواالت شماره تماس و ایمیل-ارزشیابی مستمر در طول ترم بر اساس فعالیت کالسی،ارائه درس،کارهای تحقیقی: شیوه ارزشیابیخیر -  vaghfi1400@gmail.com 

_1218013مرکزنیشابورمرکزمشهد4808 15:30n-1399.10.2213:30فرامرزی نرجس403088بامنبع19آداب سفردراسالم01 .fa ramarz i1361@ yahoo .comصبح در سایت 13:30 ساعت 99/10/22آزمون پایانترم درس آداب سفر در اسالم از کل مباحث کتاب در تاریخ بله lmsبه صورت تستی برگزار خواهد شد .

_1218014مرکزنیشابورمرکزمشهد4809 15:30n-1399.10.0713:30فرامرزی نرجس403088بامنبع9آشنایي باسازمانهای دولتي ایران01 .fa ramarz i1361@ yahoo .com09155812591: شماره تماس. دانشجویان جهت دریافت موضوع تحقیق با استاد تماس بگیرند. آشنایی با سازمانهای دولتی ایران از طریق ارائه کار تحقیقی انجام خواهد شد ارزشیابی پایانترم درس حوهخیر

_1218448مرکزنیشابورمرکزمشهد4810 10:30n-1399.10.1308:30فرامرزی نرجس403088بامنبع26(با رویكرد اسالمي)بازار یابي و مدیریت بازار 02 .fa ramarz i1361@ yahoo .comصبح در سایت8:30 ساعت 99/10/13در تاریخ  (315 تا صفحه 143از صفحه  ) تا انتهای کتاب 6  فصل از (با رویکرد اسالمی)آزمون پایانترم درس بازار یابی و مدیریت بازار بله  lms به صورت تستی برگزار خواهد شد.

_1218145مرکزنیشابورمرکزمشهد4811 13:00n-1399.10.1611:00فرامرزی نرجس403088بامنبع34بازاریابي بین المللي01 .fa ramarz i1361@ yahoo .comصبح در سایت9:30 ساعت 99/09/19روز چهارشنبه  (142از ابتدای کتاب تا صفحه  ) فصل اول 4آزمون میانترم درس بازاریابی بین المللی از بله  lms صبح در سایت11 ساعت 99/10/16در تاریخ  (400 تا صفحه 143از صفحه  ) تا انتهای کتاب 5  فصل آزمون پایانترم درس بازاریابی بین المللی ز ارزشیابی پایانترم درس بازاریابی بین المللی   شرکت در آزمون الزامی هست و به دانشجویانی که در جلسه امتحان شرکت نکنند نمره ای تعلق نمی گیرد و غایب در جلسه ثبت خواهند شد* .به صورت تستی برگزار خواهد شد  lms در جلسه ثبت خواهند شدشرکت در آزمون الزامی هست و به دانشجویانی که در جلسه امتحان شرکت نکنند نمره ای تعلق نمی گیرد و غایب. به صورت تستی برگزار خواهد شد .

_1218257مرکزنیشابورمرکزمشهد4812 15:30n-1399.10.0313:30فرامرزی نرجس403088بامنبع58تجزیه و تحلیل و طراحي سیستم01 .fa ramarz i1361@ yahoo .comدر سایت15:30 ساعت 99/09/12روز چهارشنبه  (104از ابتدای کتاب تا صفحه  )   فصل اول4آزمون میانترم درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم از بله  lms در سایت13:30 ساعت 99/10/03در تاریخ  (220 تا صفحه 105از صفحه  ) تا انتهای کتاب 5فصل  از تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ارزشیابی پایانترم درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  آزمون پایانترم درس  .شرکت در آزمون الزامی هست و به دانشجویانی که در جلسه امتحان شرکت نکنند نمره ای تعلق نمی گیرد و غایب در جلسه ثبت خواهند شد.  *به صورت تستی برگزار خواهد شد  lms شرکت در آزمون الزامی هست و به دانشجویانی که در جلسه امتحان شرکت نکنند نمره ای تعلق نمی گیرد و غایب در جلسه ثبت خواهند شد .به صورت تستی برگزار خواهد شد.

_1218552مرکزنیشابورمرکزمشهد4813 10:30n-1399.10.1608:30فرامرزی نرجس403088بامنبع60روانشناسي سازماني01 .fa ramarz i1361@ yahoo .comبله
.به صورت تستی برگزار خواهد شد lms  صبح در سایت8:30 ساعت 99/10/16در تاریخ  (289 تا صفحه 114از صفحه  ) تا انتهای کتاب 6  زمون پایانترم درس روانشناسی سازمانی از فصل

_1218440مرکزنیشابورمرکزمشهد4814 15:30n-1399.10.0413:30فرامرزی نرجس403088بامنبع110روانشناسي سازماني03 .fa ramarz i1361@ yahoo .comصبح در سایت 13:30 ساعت 99/10/04در تاریخ  (314 تا صفحه 174  از صفحه ) 11 تا فصل 8زمون پایانترم درس روانشناسی سازمانی از فصل بله lmsبه صورت تستی برگزار خواهد شد .

_1234032مرکزنیشابورمرکزمشهد4815 13:00n-1399.10.1411:00فرامرزی نرجس403088بامنبع26زبان تخصصي 01 .fa ramarz i1361@ yahoo .com0915581259: شماره تماس. دانشجویان جهت دریافت موضوع تحقیق با استاد تماس بگیرند.  از طریق ارائه کار تحقیقی انجام خواهد شد2ارزشیابی پایانترم درس زبان تخصصی  حوهخیر

_1218127مرکزنیشابورمرکزمشهد4816 13:00n-1399.10.2111:00فرامرزی نرجس403088بامنبع61سیستمهای اطالعاتي مدیریت01 .fa ramarz i1361@ yahoo .comبله
.به صورت تستی برگزار خواهد شد lms صبح در سایت 11 ساعت 99/10/21در تاریخ  (242 تا صفحه 103از صفحه  ) نتهای کتاب تا ا5آزمون پایانترم درس سیستمهای اطالعاتی مدیریت از فصل 

_1221034مرکزنیشابورمرکزمشهد4817 15:30n-1399.10.0413:30فرامرزی نرجس403088بامنبع20(اقتصادبخش عمومي )مالیه عمومي 02 .fa ramarz i1361@ yahoo .comدر سایت 13:30 ساعت 99/10/04در تاریخ  (170 تا صفحه 76از صفحه  ) 8 تا فصل 5از فصل  (اقتصاد بخش عمومی )زمون پایانترم درس مالیه عمومی بله lmsبه صورت تستی برگزار خواهد شد .

_1214155مرکزنیشابورمرکزمشهد4818 15:30n-1399.10.0413:30فرامرزی نرجس403088بامنبع68مالیه عمومي و تنظیم خط مشي مالي دولت02 .fa ramarz i1361@ yahoo .comدر سایت 13:30 ساعت 99/10/04در تاریخ  (170 تا صفحه 76از صفحه  ) 8 تا فصل 5آزمون پایانترم درس مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت از فصل بله lmsبه صورت تستی برگزار خواهد شد .

_1218043مرکزنیشابورمرکزمشهد4819 13:00n-1399.10.1411:00فرامرزی نرجس403088بامنبع5مباحث ویژه درمدیریت دولتي01 .fa ramarz i1361@ yahoo .com09155812591: شماره تماس. دانشجویان جهت دریافت موضوع تحقیق با استاد تماس بگیرند. ارزشیابی پایانترم درس مباحث ویژه درمدیریت دولتی از طریق ارائه کار تحقیقی انجام خواهد شد حوهخیر

_1218447مرکزنیشابورمرکزمشهد4820 10:30n-1399.10.1808:30فرامرزی نرجس403088بامنبع66مباني برنامه ریزی پیشرفت و عدالت02 .fa ramarz i1361@ yahoo .comبله
.به صورت تستی برگزار خواهد شد lms  صبح در سایت9:30 ساعت 99/09/13روز پنج شنبه   4 و 2، 1فصلهای   زمون میانترم درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت از

_1218027مرکزنیشابورمرکزمشهد4821 15:30n-1399.10.0113:30فرامرزی نرجس403088بامنبع19مباني مدیریت دولتي 01 .fa ramarz i1361@ yahoo .comدانشجویان جهت دریافت موضوع تحقیق با استاد تماس بگیرند.  از طریق ارائه کار تحقیقی انجام خواهد شد1ارزشیابی پایانترم درس مبانی مدیریت دولتی  حوهخیر. 9155812591

_1218037مرکزنیشابورمرکزمشهد4822 10:30n-1399.10.0908:30فرامرزی نرجس403088بامنبع51مدیریت سازمانهای محلي وشهرداریها01 .fa ramarz i1361@ yahoo .comدر سایت15:30 ساعت 99/09/10روز دوشنبه  (85از ابتدای کتاب تا صفحه  ) فصل اول 3از  زمون میانترم درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریهابله  lms در سایت 13:30 ساعت 99/10/09در تاریخ  (233 تا صفحه 86از صفحه  ) تا انتهای کتاب 4زمون پایانترم درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها از فصل . به صورت تستی برگزار خواهد شد lmsبه صورت تستی برگزار خواهد شد .

_1235002مرکزنیشابورمرکزمشهد4823 13:00n-1399.10.0911:00فرامرزی نرجس403088بامنبع9مدیریت منابع انساني01 .fa ramarz i1361@ yahoo .comزمون پایانترم درس مدیریت منابع انسانی از فصل ششم تا انتهای بله

 99/10/9در تاریخ  (378 تا صفحه 145از صفحه  )فصل چهاردهم 
_1235002مرکزنیشابورمرکزمشهد4824 13:00n-1399.10.0911:00فرامرزی نرجس403088بامنبع9مدیریت منابع انساني01 .fa ramarz i1361@ yahoo .comزمون پایانترم درس مدیریت منابع انسانی از فصل ششم تا انتهای بله

 99/10/9در تاریخ  (378 تا صفحه 145از صفحه  )فصل چهاردهم 
_1218547مرکزنیشابورمرکزمشهد4825 10:30ahmad-1399.10.0408:30عربشاهي احمد404063بامنبع66احكام کسب و کار01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218464مرکزنیشابورمرکزمشهد4826 15:30ahmad-1399.10.1113:30عربشاهي احمد404063بامنبع56اصول ومباني کار آفریني01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20رزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218389مرکزنیشابورمرکزمشهد4827 10:30ahmad-1399.10.0608:30عربشاهي احمد404063بامنبع13تئوریهای مدیریت پیشرفته01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218898مرکزنیشابورمرکزمشهد4828 13:00ahmad-1399.10.1011:00عربشاهي احمد404063بامنبع12رفتار سازماني01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218029مرکزنیشابورمرکزمشهد4829 10:30ahmad-1399.10.0208:30عربشاهي احمد404063بامنبع80روش تحقیق درمدیریت01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218511مرکزنیشابورمرکزمشهد4830 15:30ahmad-1399.10.0413:30عربشاهي احمد404063بامنبع1روشهای تحقیق در رفتار سازماني01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218400مرکزنیشابورمرکزمشهد4831 ahmadعربشاهي احمد404063بدون منبع1(تحقیق و تتبع نظری)سمینار 01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218550مرکزنیشابورمرکزمشهد4832 15:30ahmad-1399.10.0313:30عربشاهي احمد404063بامنبع8فنون تجزیه و تحلیل و طراحي سیستمها02 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218808مرکزنیشابورمرکزمشهد4833 13:00ahmad-1399.10.0811:00عربشاهي احمد404063بامنبع69کارآفریني04 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218808مرکزنیشابورمرکزمشهد4834 13:00ahmad-1399.10.0811:00عربشاهي احمد404063بامنبع69کارآفریني03 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218808مرکزنیشابورمرکزمشهد4835 13:00ahmad-1399.10.0811:00عربشاهي احمد404063بامنبع115کارآفریني02 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218808مرکزنیشابورمرکزمشهد4836 13:00ahmad-1399.10.0811:00عربشاهي احمد404063بامنبع138کارآفریني05 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218808مرکزنیشابورمرکزمشهد4837 13:00ahmad-1399.10.0811:00عربشاهي احمد404063بامنبع138کارآفریني01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1235046مرکزنیشابورمرکزمشهد4838 15:30ahmad-1399.10.1113:30عربشاهي احمد404063بامنبع6(مدیریت )کارآفریني 01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218386مرکزنیشابورمرکزمشهد4839 13:00ahmad-1399.10.0911:00عربشاهي احمد404063بامنبع6مباني سازمان و مدیریت01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1218007مرکزنیشابورمرکزمشهد4840 13:00ahmad-1399.10.0911:00عربشاهي احمد404063بامنبع93مباني سازمان و مدیریت01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218384مرکزنیشابورمرکزمشهد4841 15:30ahmad-1399.10.1313:30عربشاهي احمد404063بامنبع17مدیریت راهبردی01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218390مرکزنیشابورمرکزمشهد4842 10:30ahmad-1399.10.0208:30عربشاهي احمد404063بامنبع10مدیریت رفتار سازماني پیشرفته01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218395مرکزنیشابورمرکزمشهد4843 13:00ahmad-1399.10.1611:00عربشاهي احمد404063بامنبع30مدیریت عملكرد و بهره وری در منابع انساني01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218034مرکزنیشابورمرکزمشهد4844 13:00ahmad-1399.10.0911:00عربشاهي احمد404063بامنبع9مدیریت منابع انساني01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218387مرکزنیشابورمرکزمشهد4845 13:00ahmad-1399.10.0911:00عربشاهي احمد404063بامنبع10مدیریت منابع انساني01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218394مرکزنیشابورمرکزمشهد4846 10:30ahmad-1399.10.1008:30عربشاهي احمد404063بامنبع9مفروضات و الگوهای مدیریت اسالمي01 .arabshahi@ gmail.comنمره در سایت ال ام اس در تاریخی که از قبل در سایت گلستان به عنوان تاریخ امتحان پایان ترم ذکر شده است، برگزار خواهد گردید20ارزشیابی بر اساس آزمون تستی از بله .

_1218512مرکزنیشابورمرکزمشهد4847 10:30ahmad-1399.10.1708:30عربشاهي احمد404063بامنبع1نظریه وفرایند تحول سازمان01 .arabshahi@ gmail.com9155313884استاد پاسخگو نبود

_1214151مرکزنیشابورمرکزمشهد4848 _10:30h-1399.10.1508:30لگزیان حسین405224بامنبع119آمار کاربردی03 lakz ian@ pnu .ac .irتلگرام9153522417.آزمون بصورت تشریحي در بستر ال ام اس و همزمان در تلگرام برگزار میشودبله

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4849 _15:30h-1399.10.1713:30لگزیان حسین405224بامنبع215ریاضي کاربردی03 lakz ian@ pnu .ac .irتلگرام9153522417.آزمون بصورت تشریحي در بستر ال ام اس و همزمان در تلگرام برگزار میشودبله

_1214151مرکزنیشابورمرکزمشهد4850 @10:30fa36407-1399.10.1508:30محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع142آمار کاربردی02 yahoo .comدر سامانه ال ام اس برگزار می شود8:30 ساعت 99 / 10 /15امتحان به صورت تشریحی در تاریخ بله 

_1214153مرکزنیشابورمرکزمشهد4851 @13:00fa36407-1399.10.1611:00محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع269آمار کاربردی02 yahoo .comدر سامانه ال ام اس برگزار می شود11 ساعت 99 / 10/   16امتحان به صورت تشریحی در تاریخ بله 

_1218002مرکزنیشابورمرکزمشهد4852 @10:30fa36407-1399.10.1708:30محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع13آمارکاربردی درمدیریت جهانگردی01 yahoo .comدر سامانه ال ام اس برگزار می شود8:30 ساعت 99 / 10/  17امتحان به صورت تشریحی در تاریخبله

_1218268مرکزنیشابورمرکزمشهد4853 @15:30fa36407-1399.10.1513:30محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع39تحقیق در عملیات03 yahoo .comدر سامانه ال ام اس برگزار می شود13:30 ساعت 99 / 10/  15امتحان به صورت تشریحی در تاریخ بله 

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4854 @15:30fa36407-1399.10.1713:30محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع235ریاضي کاربردی01 yahoo .comدر سامانه ال ام اس برگزار می شود13:30 ساعت 99 / 10 /17امتحان به صورت تشریحی ر تاریخ بله  

_1235005مرکزنیشابورمرکزمشهد4855 @13:00fa36407-1399.10.0411:00محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع20کاربردآماردرمدیریت بازرگاني01 yahoo .comدر سامانه ال ام اس برگزار می شود11 ساعت 99 / 10 /4امتحان به صورت تشریحی در تاریخ بله 

_1235005مرکزنیشابورمرکزمشهد4856 @13:00fa36407-1399.10.0411:00محمدزاده دالل فهیمه405346بامنبع20کاربردآماردرمدیریت بازرگاني01 yahoo .comدر سامانه ال ام اس برگزار می شود11 ساعت 99 / 10 /4امتحان به صورت تشریحی در تاریخ بله 

_1214046مرکزنیشابورمرکزمشهد4857 _15:30haniye-1399.10.1513:30حاجي نژاد هانیه407956بامنبع19پژوهش عملیاتي05 ha jinezhad@ yahoo .comآزمون پایاني در بستر ال ام اس برگزار میشودبله.

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4858 _15:30haniye-1399.10.1713:30حاجي نژاد هانیه407956بامنبع212ریاضي کاربردی09 ha jinezhad@ yahoo .comبله

  شامل دو بخش است که در دو 2رياضي كاربردي  آزمون پایان ترم درس  

از طریق همین سامانه ی آموزش مجازی برگزار می شود شرکت دی17 و آذر26 تاریخ  

_1218694مرکزنیشابورمرکزمشهد4859 13:00mahditag-1399.10.1411:00تقوائي مهدی409164بامنبع13بازاریابي بین المللي و صادرات01 hvaee@ gmail.comخیر
mahditaghvaee@gmail.com-}  صبح یا ارسال در پیام رسان واتساپ با ذكر نام و نام خانوادگي و نام درس و دانشگاه12 تا 8ساعت تماس صرفاً  {09123472893  این نمرات و فعالیتها مستقل ارزیابي مي شود و قابلیت جابجایي ندارد   نمره دقیقا مطابق با تاریخ اعالمي دانشگاه خواهد بود10نمره پایان ترم - 4  21/08/1399تاریخ آزمون  (بازاریابي جهاني كیگان  كتاب منبع اعالم شده توسط دانشگاه9 و 8 و 2 و 1 نمره و از فصول 6نمره میان ترم - 3  نمره2 (تا قبل از شروع آذرماه) word  سوال تستي تحت فایل40تهیه - 2 نمره و حضور و مشاركت در كالس     2 (با در نظر گرفتن حذفیات)ارائه يكي از فصول كتاب - 1

_1218398مرکزنیشابورمرکزمشهد4860 10:30mahditag-1399.10.1008:30تقوائي مهدی409164بامنبع25رهبری و تحول سازماني از دیدگاه اسالم01 hvaee@ gmail.com09123472893واتس آپارائه کار تحقیقاتي و تمریني در واتسآپخیر 

_1218392مرکزنیشابورمرکزمشهد4861 15:30mahditag-1399.10.0313:30تقوائي مهدی409164بامنبع23مطالعات تطبیقي مدیریت منابع انساني01 hvaee@ gmail.com09123472893واتس آپارائه کار تحقیقاتي و تمریني در واتسآپخیر 

_1218396مرکزنیشابورمرکزمشهد4862 15:30mahditag-1399.10.2213:30تقوائي مهدی409164بامنبع29نظریه پردازی در مدیریت منابع انساني01 hvaee@ gmail.com09123472893واتس آپارائه کار تحقیقاتي و تمریني در واتسآپخیر 

_1218003مرکزنیشابورمرکزمشهد4863 10:30hag-1399.10.0708:30حقاني فر معصومه409778بامنبع3(جهانگردی )مباني مردم شناسي 01 hanifa r@ yahoo .com9159778797استاد پاسخگو نبود

_1214150مرکزنیشابورمرکزمشهد4864 15:30s-1399.10.0813:30رجائي سعید410464بامنبع143ریاضي کاربردی02 aeed_ ra jaee@ pnu .ac .irدانشجویان از طریق عضویت در گروه تلگرامي متوجه میشوندبلهhttps://t.me/joinchat/BgLrCU3yHF31Zn1U0uROIAتلگرام

_1218909مرکزنیشابورمرکزمشهد4865 _15:30monazzam-1399.10.1613:30منظم علي411591بامنبع14ارتباطات میان فرهنگي گردشگری کشورهای اسالمي01 pnu_ 2012@ yahoo .comلطفا هرچه سريعتر كار تحقیق را انجام داده و به ايمیل ارسال نمايید. براي ثبت نمره میان ترم وپايان ترم كارتحقیقي وپژوهشي كه در طول ترم به شما ارايه شده است مبنا مي باشد خیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1218921مرکزنیشابورمرکزمشهد4866 _15:30monazzam-1399.10.0613:30منظم علي411591بامنبع22اسطوره شناسي01 pnu_ 2012@ yahoo .comلطفا هرچه سريعتر كار تحقیق را انجام داده و به ايمیل ارسال نمايید. راي ثبت نمره میان ترم وپايان ترم كارتحقیقي وپژوهشي كه در طول ترم به شما ارايه شده است مبنا مي باشد خیرmonazzam_ pnu_ 2012@yahoo .com

_1221271مرکزنیشابورمرکزمشهد4867 15:30lo-1399.10.0413:30لطفي احمد411878بامنبع1اقتصاد خرد01 tfiahmad57@ yahoo .com9153519300ارتباط با استاد در تلگرامخیر

_1221036مرکزنیشابورمرکزمشهد4868 15:30lo-1399.10.0713:30لطفي احمد411878بامنبع138اقتصادخرد01 tfiahmad57@ yahoo .comارائه تحقیق کالسی فاقد نمره می: تستی تشریحی توجه :  نوع امتحان 20 نمره اضافه بر 3حداکثر : حضور در کالس و فعالیت کالسی  (در امتحان پایان ترم فصول مربوط به میان ترم حذف می شود ) نمره 10پایان ترم  (از ابتدای کتاب تا ابتدای فصل کشش ) نمره 10میان ترم بله https://t.me/joinchat/BcJf2UerJv5tg_1IqG5edAتلگرام

_1221027مرکزنیشابورمرکزمشهد4869 15:30lo-1399.10.0913:30لطفي احمد411878بامنبع51اقتصادکالن02 tfiahmad57@ yahoo .com16 آذرماه ساعت 26ارائه تحقیق کالسی فاقد نمره می باشد میانترم سه شنبه : تستی تشریحی توجه :  نوع امتحان 20 نمره اضافه بر 3حداکثر : حضور در کالس و فعالیت کالسی  (در امتحان پایان ترم فصول مربوط به میان ترم حذف می شود ) نمره 10پایان ترم  ( فصل اول کتاب6 ) نمره 10میان ترم بله t.me/lotfi0513تلگرام

_1214071مرکزنیشابورمرکزمشهد4870 13:00lo-1399.10.0811:00لطفي احمد411878بامنبع95پول وارزوبانكداری01 tfiahmad57@ yahoo .comبرگزار می گردد ( فصل اول کتاب5) بصورت تستی تشریحی 18 آذرماه ساعت 21ارائه تحقیق کالسی فاقد نمره می باشد با توجه به اطالعیه های قبلی در گروه تلگرامی امتحان میان ترم پول و ارز مورخه : تستی تشریحی توجه :  نوع امتحان 20 نمره اضافه بر 3حداکثر : حضور در کالس و فعالیت کالسی  (در امتحان پایان ترم فصول مربوط به میان ترم حذف می شود ) نمره 10پایان ترم  ( فصل اول کتاب5 ) نمره 10میان ترم بله https://t.me/joinchat/BcJf2Uzv18ltf2huHNTd8gتلگرام

_1221021مرکزنیشابورمرکزمشهد4871 15:30lo-1399.10.0813:30لطفي احمد411878بامنبع1توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی01 tfiahmad57@ yahoo .com9153519300ارتباط با استاد در تلگرامخیر

_1214150مرکزنیشابورمرکزمشهد4872 @15:30kamshad22-1399.10.0813:30شادکام تربتي صدیقه412781بامنبع116ریاضي کاربردی03 yahoo .comآزمون در بستر ال ام اس و د تاریخ اعالم شده در گلستان برگزار خواهد شدبله.

_1214150مرکزنیشابورمرکزمشهد4873 15:30ta-1399.10.0813:30طالبي ثریا412895بامنبع164ریاضي کاربردی01 lebi_ s@ yahoo .com9151104378متحان پایان ترم تشریحی خواهدبود در بازه امتحانات سیوالها در اختیار شما قرار میگیردو در زمان اعالم شده بایدپاسخها را به ادرسی که اعالم خواهم کرد بفرستیدخیر

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4874 15:30ta-1399.10.1713:30طالبي ثریا412895بامنبع213ریاضي کاربردی08 lebi_ s@ yahoo .comآزموت بصورت تشریحي در ال ام اس انجام میشودبله.

_1221275مرکزنیشابورمرکزمشهد4875 13:00la-1399.10.1411:00لشكری محمد413080بامنبع4ابزارهای مالي اسالمي01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221001مرکزنیشابورمرکزمشهد4876 15:30la-1399.10.0113:30لشكری محمد413080بامنبع103اصول علم اقتصاد01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221307مرکزنیشابورمرکزمشهد4877 10:30la-1399.10.0108:30لشكری محمد413080بامنبع18اقتصاد کالن01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221131مرکزنیشابورمرکزمشهد4878 10:30la-1399.10.0808:30لشكری محمد413080بامنبع10اقتصادکالن01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221012مرکزنیشابورمرکزمشهد4879 15:30la-1399.10.0913:30لشكری محمد413080بامنبع68اقتصادکالن01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221006مرکزنیشابورمرکزمشهد4880 13:00la-1399.10.2211:00لشكری محمد413080بامنبع83اقتصادکالن01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221120مرکزنیشابورمرکزمشهد4881 laلشكری محمد413080بدون منبع8پروژه01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221020مرکزنیشابورمرکزمشهد4882 13:00la-1399.10.0811:00لشكری محمد413080بامنبع57پول و ارز و بانكداری01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221328مرکزنیشابورمرکزمشهد4883 10:30la-1399.10.1408:30لشكری محمد413080بامنبع7پول و بانكداری01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221278مرکزنیشابورمرکزمشهد4884 13:00la-1399.10.1611:00لشكری محمد413080بامنبع14پول و بانكداری اسالمي 01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221279مرکزنیشابورمرکزمشهد4885 10:30la-1399.10.0408:30لشكری محمد413080بامنبع22پول و بانكداری اسالمي 01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221028مرکزنیشابورمرکزمشهد4886 10:30la-1399.10.0308:30لشكری محمد413080بامنبع75توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221298مرکزنیشابورمرکزمشهد4887 15:30la-1399.10.1013:30لشكری محمد413080بامنبع2موضوعات انتخابي در اقتصاد01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1221213مرکزنیشابورمرکزمشهد4888 10:30la-1399.10.1708:30لشكری محمد413080بامنبع4نظام اقتصادی اسالم01 s hkarym@ gmail.comسعی کنید تا قبل از پایان آذرماه به یکی از دو طریق امتحان دهید و اال بعدا امکان تماس و برگزاری امتحان نخواهد بود .پرسم-به صورت شفاهی و از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می  (229 داخلی 38683002- 5تلفن محل کار)به صورت تلفنی  .پرسم-از طریق سامانه ال ام اس خراسان رضوی به صورت شفاهی و با میکروفن از هر دانشجو سؤاالت مستقل با پاسخ کامل تشریحی می : روش زیر امتحانات پایان ترم را برگزار می شود   2با استفاده از خیر

_1214118مرکزنیشابورمرکزمشهد4889 @13:00mousavi1973-1399.10.0111:00موسوی شیری سید محمود413102بامنبع50تصمیم گیری در مسائل مالي و سرمایه گذاری01 yahoo .comو بصورت تستی برگزار می شود  11 اول دیماه درساعت 1399/10/01آزمون پایان ترم تصمیم گیری در مسابل مالی طبق برنامه امتحانی سیستم گلستان و در تاریخ بله

_1214047مرکزنیشابورمرکزمشهد4890 @15:30mousavi1973-1399.10.0413:30موسوی شیری سید محمود413102بامنبع156تئوری حسابداری 01 yahoo .comبصورت تستی برگزار می شود (یک ونیم بعد از ظهر)  13/30 چهارم دیماه درساعت 1399/10/4طبق برنامه امتحانی سیستم گلستان و در تاریخ  (1)آزمون پایان ترم تئوری حسابداری بله

_1214050مرکزنیشابورمرکزمشهد4891 @10:30mousavi1973-1399.10.1008:30موسوی شیری سید محمود413102بامنبع256تئوری حسابداری 01 yahoo .comبصورت تستی برگزار می شود (هشت و نیم صبح)  8/30 دهم دیماه درساعت 1399/10/10طبق برنامه امتحانی سیستم گلستان و در تاریخ  (2)آزمون پایان ترم تئوری حسابداری بله

_1214126مرکزنیشابورمرکزمشهد4892 @13:00mousavi1973-1399.10.2011:00موسوی شیری سید محمود413102بامنبع21چارچوب مفاهیم گزارشگری مالي01 yahoo .comو بصورت تستی برگزار می شود  11 اول دیماه درساعت 1399/10/20آزمون پایان ترم چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی طبق برنامه امتحانی سیستم گلستان و در تاریخ بله

_1214125مرکزنیشابورمرکزمشهد4893 @10:30mousavi1973-1399.10.0608:30موسوی شیری سید محمود413102بامنبع40روش تحقیق پیشرفته01 yahoo .comو بصورت تستی برگزار می شود  (هشت و نیم صبح)8/30 اول دیماه درساعت 1399/10/06آزمون پایان ترم روش تحقیق طبق برنامه امتحانی سیستم گلستان و در تاریخ بله

_1214129مرکزنیشابورمرکزمشهد4894 @mousavi1973موسوی شیری سید محمود413102بدون منبع3بررسي موارد خاص در حسابداری (1)سمینار ویژه آموزش محور 02 yahoo .com9151126930ارایه کار به استادخیر

_1214129مرکزنیشابورمرکزمشهد4895 @mousavi1973موسوی شیری سید محمود413102بدون منبع39بررسي موارد خاص در حسابداری (1)سمینار ویژه آموزش محور 01 yahoo .com9151126930ارایه کار به استادخیر

_1214130مرکزنیشابورمرکزمشهد4896 @mousavi1973موسوی شیری سید محمود413102بدون منبع3تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای مرتبط(2)سمینار ویژه آموزش محور 02 yahoo .com9151126930ارایه کار به استادخیر

_1214130مرکزنیشابورمرکزمشهد4897 @mousavi1973موسوی شیری سید محمود413102بدون منبع24تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای مرتبط(2)سمینار ویژه آموزش محور 01 yahoo .com9151126930ارایه کار به استادخیر

_1221214مرکزنیشابورمرکزمشهد4898 13:00imandous-1399.10.1411:00بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع1ابزارهای مالي اسالمي01 t@ yahoo .comصفحه و ارسال به ایمیل استاد 30تهیه خالصه کتاب در خیر imandoust@yahoo.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221345مرکزنیشابورمرکزمشهد4899 15:30imandous-1399.10.0313:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع5اقتصاد انرژی01 t@ yahoo .comصفحه و ارسال به ایمیل استاد 30تهیه خالصه کتاب در خیر imandoust@yahoo.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221211مرکزنیشابورمرکزمشهد4900 10:30imandous-1399.10.1108:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع8اقتصاد ایران01 t@ yahoo .comبصورت برخط بلهonlineروزی که به عنوان تاریخ امتحان مشخص شده است.

_1221326مرکزنیشابورمرکزمشهد4901 15:30imandous-1399.10.0913:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع9سیاست ها و چالش های اقتصادی: (2)اقتصاد ایران 01 t@ yahoo .comامتحان بصورت آنالین در تاریخ اعالم شده در گلستان در ال ام اس خواهد بودبله.

_1221331مرکزنیشابورمرکزمشهد4902 13:00imandous-1399.10.0111:00بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع8(برنامه ریزی و بودجه ) 3اقتصاد ایران01 t@ yahoo .comبصورت برخط بلهonlineصفحه خالصه و ارسال کنند30دانشجویانی که امکان امتحان انالین ندارند کتاب را در. روزی که به عنوان تاریخ امتحان مشخص شده است 

_1221331مرکزنیشابورمرکزمشهد4903 13:00imandous-1399.10.0111:00بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع8(برنامه ریزی و بودجه ) 3اقتصاد ایران01 t@ yahoo .comبصورت برخط بلهonlineصفحه خالصه و ارسال کنند30دانشجویانی که امکان امتحان انالین ندارند کتاب را در. روزی که به عنوان تاریخ امتحان مشخص شده است 

_1221335مرکزنیشابورمرکزمشهد4904 15:30imandous-1399.10.1113:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع210اقتصاد سنجي 01 t@ yahoo .comصفحه و ارسال به ایمیل استاد 30تهیه خالصه کتاب در خیر imandoust@yahoo.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221335مرکزنیشابورمرکزمشهد4905 15:30imandous-1399.10.1113:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع210اقتصاد سنجي 01 t@ yahoo .comصفحه و ارسال به ایمیل استاد 30تهیه خالصه کتاب در خیر imandoust@yahoo.comima ndous t@ ya hoo .com
_1221206مرکزنیشابورمرکزمشهد4906 13:00imandous-1399.10.0111:00بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع8اقتصاد کالن01 t@ yahoo .comصفحه خالصه کنید و ایمیل کنید 30یا اینكه کتابرا در . امتحان بصورت آنالین در تاریخ اعالم شده در گلستان در ال ام اس خواهد بودبله imandoust@gmail.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221344مرکزنیشابورمرکزمشهد4907 15:30imandous-1399.10.1713:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع10اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگي01 t@ yahoo .comبصورت برخط بلهonlineروزی که به عنوان تاریخ امتحان مشخص شده است.

_1221344مرکزنیشابورمرکزمشهد4908 15:30imandous-1399.10.1713:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع10اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگي01 t@ yahoo .comبصورت برخط بلهonlineروزی که به عنوان تاریخ امتحان مشخص شده است.

_1221351مرکزنیشابورمرکزمشهد4909 15:30imandous-1399.10.0313:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع4اقتصاد مالي01 t@ yahoo .comبصورت برخط بلهonlineروزی که به عنوان تاریخ امتحان مشخص شده است.

_1221351مرکزنیشابورمرکزمشهد4910 15:30imandous-1399.10.0313:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع4اقتصاد مالي01 t@ yahoo .comبصورت برخط بلهonlineروزی که به عنوان تاریخ امتحان مشخص شده است.

_1221227مرکزنیشابورمرکزمشهد4911 10:30imandous-1399.10.0208:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع3اقتصادااطالعات01 t@ yahoo .comصفحه و ارسال به ایمیل استاد 30تهیه خالصه کتاب در خیر imandoust@yahoo.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221135مرکزنیشابورمرکزمشهد4912 13:00imandous-1399.10.1811:00بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع5اقتصادتوسعه01 t@ yahoo .comصفحه خالصه و ایمیل نمایید30برای امتحان، کتاب را در خیر .imandoust@gmail.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221138مرکزنیشابورمرکزمشهد4913 13:00imandous-1399.10.0411:00بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع1اقتصادمحیطزیست01 t@ yahoo .comصفحه و ارسال به ایمیل استاد 30تهیه خالصه کتاب در خیر imandoust@yahoo.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221280مرکزنیشابورمرکزمشهد4914 13:00imandous-1399.10.0711:00بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع1بانكداری الكترونیكي01 t@ yahoo .comصفحه و ارسال به ایمیل استاد 30تهیه خالصه کتاب در خیر imandoust@yahoo.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221320مرکزنیشابورمرکزمشهد4915 15:30imandous-1399.10.0313:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع6برنامه ریزی اقتصادی01 t@ yahoo .comصورت برخط بلهonline روزی که به عنوان تاریخ امتحان مشخص

.شده است
_1221297مرکزنیشابورمرکزمشهد4916 15:30imandous-1399.10.0313:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع1(آموزش محور )برنامه ریزی اقتصادی01 t@ yahoo .comصفحه و ارسال به ایمیل استاد 30تهیه خالصه کتاب در خیر imandoust@yahoo.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221231مرکزنیشابورمرکزمشهد4917 15:30imandous-1399.10.1713:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع2تجارت بین الملل01 t@ yahoo .comصفحه و ارسال به ایمیل استاد 30تهیه خالصه کتاب در خیر imandoust@yahoo.comima ndous t@ ya hoo .com

_1221350مرکزنیشابورمرکزمشهد4918 15:30imandous-1399.10.2013:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع10زبان انگلیسي تخصصي01 t@ yahoo .comبصورت برخط بلهonlineروزی که به عنوان تاریخ امتحان مشخص شده است.

_1221262مرکزنیشابورمرکزمشهد4919 10:30imandous-1399.10.1808:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع2زبان تخصصي01 t@ yahoo .com9155089763.لغات مهم پرسیده میشود13 تا 9آزمون بصورت شفاهي انجام میشود دانشجویان به شماره اتاق استاد زنگ بزنند دوشنبه تا چهارشنبه ساعت خیر

_1221240مرکزنیشابورمرکزمشهد4920 13:00imandous-1399.10.0411:00بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع2زبان تخصصي01 t@ yahoo .com9155089763.لغات مهم پرسیده میشود13 تا 9آزمون بصورت شفاهي انجام میشود دانشجویان به شماره اتاق استاد زنگ بزنند دوشنبه تا چهارشنبه ساعت خیر

_1221179مرکزنیشابورمرکزمشهد4921 imandousبافنده ایماندوست صادق413196بدون منبع1آموزش محور(تحقیق وتتبع نظری)سمینار 01 t@ yahoo .com9155089763تهیه خالصه کتاب با هماهنگي استاد خیر

_1214155مرکزنیشابورمرکزمشهد4922 15:30imandous-1399.10.0413:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع138مالیه عمومي و تنظیم خط مشي مالي دولت01 t@ yahoo .com9155089763.سواالت امتحان در قسمت سواالت من درج شده تا آخر دیماه پاسخها ارسال شودخیر

_1221334مرکزنیشابورمرکزمشهد4923 10:30imandous-1399.10.0908:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع8مباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد01 t@ yahoo .comصفحه خالصه نمایند30آزمون آنالین در تاریخ اعالم شده در گلستان یا دانشجویاني که مشكل اینترنت دارند مي توانند به جای شرکت در امتحان، کتاب را در بله .

_1221276مرکزنیشابورمرکزمشهد4924 15:30imandous-1399.10.1013:30بافنده ایماندوست صادق413196بامنبع5موضوعات انتخابي در اقتصاد اسالمي01 t@ yahoo .comبصورت برخط خیرonline روزی که به عنوان تاریخ امتحان

دانشجویانی که امکان امتحان . مشخص شده است
ima ndous t@ ya hoo .com

_1214153مرکزنیشابورمرکزمشهد4925 _13:00m-1399.10.1611:00مهرپرور مریم415419بامنبع269آمار کاربردی01 mehrparvar2003@ yahoo .com11 ساعت 99/10/16_زمون پایان ترم به صورت تستی طبق تاریخ و ساعت اعالم شده در برگه انتخاب واحد و دز سیستم گلستان برگزار خواهد شد بله

_1214001مرکزنیشابورمرکزمشهد4926 @15:30m.akhani55-1399.10.1413:30علي اکبر خاني محمد416379بامنبع18اصول حسابداری01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214004مرکزنیشابورمرکزمشهد4927 @13:00m.akhani55-1399.10.1111:00علي اکبر خاني محمد416379بامنبع171اصول حسابداری 01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214005مرکزنیشابورمرکزمشهد4928 @15:30m.akhani55-1399.10.2013:30علي اکبر خاني محمد416379بامنبع230اصول حسابداری 01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214076مرکزنیشابورمرکزمشهد4929 @13:00m.akhani55-1399.10.2011:00علي اکبر خاني محمد416379بامنبع396اصول حسابداری 01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214025مرکزنیشابورمرکزمشهد4930 @10:30m.akhani55-1399.10.0808:30علي اکبر خاني محمد416379بامنبع169حسابداری پیشرفته 02 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214029مرکزنیشابورمرکزمشهد4931 @15:30m.akhani55-1399.10.1313:30علي اکبر خاني محمد416379بامنبع2170حسابداری پیشرفته 01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214172مرکزنیشابورمرکزمشهد4932 @10:30m.akhani55-1399.10.2008:30علي اکبر خاني محمد416379بامنبع23حسابداری موارد خاص01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214110مرکزنیشابورمرکزمشهد4933 @10:30m.akhani55-1399.10.0308:30علي اکبر خاني محمد416379بامنبع269حسابداری میانه 01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214104مرکزنیشابورمرکزمشهد4934 @15:30m.akhani55-1399.10.0413:30علي اکبر خاني محمد416379بامنبع88حقوق بازرگاني01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214170مرکزنیشابورمرکزمشهد4935 @13:00m.akhani55-1399.10.0611:00علي اکبر خاني محمد416379بامنبع222مالیاتي01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214036مرکزنیشابورمرکزمشهد4936 @10:30m.akhani55-1399.10.2008:30علي اکبر خاني محمد416379بامنبع126مباحث جاری درحسابداری01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214161مرکزنیشابورمرکزمشهد4937 @15:30m.akhani55-1399.10.0113:30علي اکبر خاني محمد416379بامنبع98مباني حسابداری مدیریت01 gmail.comشیوه ارزشیابی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس طبق تاریخ مندرج در سامانه گلستان می باشدبله.

_1214150مرکزنیشابورمرکزمشهد4938 _15:30mt-1399.10.0813:30آقائي مرتضي416776بامنبع140ریاضي کاربردی04 ag hae i@ pnu .ac .irچهار نمره از دوازده نمره پایان ترم مربوط به حل تمرین و دو نمره امتحان کتبی و شش نمره امتحان شفاهی خواهدبودبله.

_1221004مرکزنیشابورمرکزمشهد4939 15:30yous-1399.10.1713:30یوسفي جواد418798بامنبع5اقتصادجهانگردی01 e fi.tourism@ gmail.comآزمون در ال ام اس و چهار گزینه ای خواهد بود. - مطالعه شود (مترجم دكتر محمدرضا فرزين) كتاب اقتصاد گردشگري 5، و 4، 3، 2، 1فصل هاي : منبع (ساعت يك و نیم بعدازظهر) 13:30 ساعت 1399هفدهم دي ماه : تاريخ و ساعت آزمون پايان ترم بله.

_1218264مرکزنیشابورمرکزمشهد4940 13:00yous-1399.10.1711:00یوسفي جواد418798بامنبع4امور مسافرت و صدور بلیط01 e fi.tourism@ gmail.comاز طريق سايت آموزش الكترونیكي به صورت تستي برگزار خواهد شد  صبح11:30ساعت  رأس (هفدهم دي) 99/10/17 در تاريخ آزمون پايان ترم باسالم؛بله

_1218264مرکزنیشابورمرکزمشهد4941 13:00yous-1399.10.1711:00یوسفي جواد418798بامنبع4امور مسافرت و صدور بلیط01 e fi.tourism@ gmail.comاز طريق سايت آموزش الكترونیكي به صورت تستي برگزار خواهد شد  صبح11:30ساعت  رأس (هفدهم دي) 99/10/17 در تاريخ آزمون پايان ترم باسالم؛بله

_1239016مرکزنیشابورمرکزمشهد4942 15:30yous-1399.10.1713:30یوسفي جواد418798بامنبع4آشنایي با موزه های جهانگردی01 e fi.tourism@ gmail.comآزمون و کار تحقیقي اعالم شده است از طریق ارتباط با ایمیل استادبله

_1218263مرکزنیشابورمرکزمشهد4943 13:00yous-1399.10.1111:00یوسفي جواد418798بامنبع3فن راهنمایي01 e fi.tourism@ gmail.comساعت  رأس (يازدهم دي) 99/10/11 در تاريخ آزمون پايان ترمبله

از طريق سايت آموزش الكترونیكي به صورت   صبح11:30
_1218263مرکزنیشابورمرکزمشهد4944 13:00yous-1399.10.1111:00یوسفي جواد418798بامنبع3فن راهنمایي01 e fi.tourism@ gmail.comساعت  رأس (يازدهم دي) 99/10/11 در تاريخ آزمون پايان ترمبله

از طريق سايت آموزش الكترونیكي به صورت   صبح11:30
_1218019مرکزنیشابورمرکزمشهد4945 15:30yous-1399.10.0813:30یوسفي جواد418798بامنبع8قوانین ومقررات حقوقي جهانگردی01 e fi.tourism@ gmail.comبه صورت الكترونیكي از طريق سايت آموزش الكترونیكي 14رأس ساعت  (هشتم دي) 99/10/08آزمون پايان ترم در تاريخ بله (LMS) به صورت تستي برگزار خواهد شد.

_1218925مرکزنیشابورمرکزمشهد4946 13:00yous-1399.10.1711:00یوسفي جواد418798بامنبع24مدیریت دفاتر خدمات مسافرتي و صدور بلیط01 e fi.tourism@ gmail.comعبارت است از ارائه درک شما از مطالب هر فصل کتاب در حداکثر یک صفحه تا یک صفحه و نیم  : (یادداشت تحلیلی)گزارش نهایی . از طريق سايت آموزش الكترونیكي به صورت تستي برگزار خواهد شد 11:30ساعت  رأس (هفدهم دي) 99/10/17 در تاريخ آزمون پايان ترم باسالم؛بلهA4 با قلم BNazanin 12 و یک فاصله بین خطوط که باید به صورت تایپ شده و در قالب ...

_1218932مرکزنیشابورمرکزمشهد4947 10:30yous-1399.10.1808:30یوسفي جواد418798بامنبع22مدیریت گردشگری رویدادهاو آیین های فرهنگي01 e fi.tourism@ gmail.comعبارت است از ارائه درک شما از مطالب هر فصل کتاب در حداکثر یک صفحه تا یک صفحه و نیم  : (یادداشت تحلیلی) صبح از طريق سايت آموزش الكترونیكي به صورت تستي برگزار خواهد شد گزارش نهایی 9:00رأس ساعت  (هجدهم دي) 99/10/18باسالم؛ آزمون پايان ترم در تاريخ بلهA4 با قلم BNazanin 12 و یک فاصله بین خطوط که باید به صورت تایپ شده و در قالب ...

_1221237مرکزنیشابورمرکزمشهد4948 آزمون در سایت ال ام اس برگزار میشودبله13:00-1399.10.1011:00احمدی شادمهری محمدطاهر419387بامنبع25اقتصاد کالن01

_1221137مرکزنیشابورمرکزمشهد4949 .آزمون در سایت ال ام اس برگزار میشودبله15:30-1399.10.0913:30احمدی شادمهری محمدطاهر419387بامنبع2اقتصادپولي01

_1218699مرکزنیشابورمرکزمشهد4950 10:30a-1399.10.1008:30براتي دوین علي422451بامنبع30بازاریابي صنعتي و خدمات01 libara tidevin@ yahoo .comطبق زمان اعالم شده در سیستم گلستان بصورت تستی از طریق سامانه ال ام اس رگزار میگردد منبع تست های مورد آزمون از طریق گروه دانشجوئی و پیوست همین درس قابل دسترس دانشجویان میباشد  ارزشیابی ذرس بازاریابی صنعتی و خدماتبله

_1218698مرکزنیشابورمرکزمشهد4951 15:30a-1399.10.1813:30براتي دوین علي422451بامنبع34مدیریت ارتباطات مشتری و عملكرد بازاریابي01 libara tidevin@ yahoo .comدانشجویان محترم آزمون پایان ترم درس مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی بصورت تستی از طریق سامانه ال ام اس در زمان اعالم شده در سیستم گلستان برگزار میگرددبله

_1218697مرکزنیشابورمرکزمشهد4952 10:30a-1399.10.0208:30براتي دوین علي422451بامنبع45مدیریت استراتژیك بازاریابي01 libara tidevin@ yahoo .comآزمون پایان ترم درس مدیریت استراتژیک بازاریابی بصورت تستی از طریق سامانه ال ام اس در زمان اعالم شده در سیستم گلستان برگزار میگردد بله 

_1218677مرکزنیشابورمرکزمشهد4953 15:30a-1399.10.2213:30براتي دوین علي422451بامنبع111مدیریت تبلیغات و برند01 libara tidevin@ yahoo .comفایل سواالت در پیوست ال ام اس مي باشد. آزمون تستي در ال ام اس برگزار میشودبله

_1221343مرکزنیشابورمرکزمشهد4954 13:00navide-1399.10.1011:00خطابي نویده424562بامنبع1مالیه بین الملل01 .kh@ gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرnavide .kh@ gmail.com

_1221098مرکزنیشابورمرکزمشهد4955 13:00navide-1399.10.1011:00خطابي نویده424562بامنبع5مالیه بین الملل01 .kh@ gmail.comتحویل داده شود1399/ 10/10پروژه می بایست تا تاریخ .  شماره تماس 09155316144. حویل پروژه توسط دانشجو شیوه ارزشیابی می باشد لذا الزم است دانشجو با اینجانب جت هماهنگی تماس بگیرد خیر . 

_1221094مرکزنیشابورمرکزمشهد4956 13:00navide-1399.10.1811:00خطابي نویده424562بامنبع1مباني فقهي اقتصاداسالم01 .kh@ gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرnavide .kh@ gmail.com

_1221329مرکزنیشابورمرکزمشهد4957 15:30navide-1399.10.0113:30خطابي نویده424562بامنبع5نظریه های توسعه اقتصادی01 .kh@ gmail.comتحویل داده شود 1399/10/01پروژه بایستی تا  . 09155316144: شماره تماس . شیوه ارزشیابی تحویل پروژه می باشد لذا الزم است دانشجو جهت هماهنگی با اینجانب تماس بگیردخیر . 

_1220746مرکزنیشابورمرکزنیشابور4958 ahmadrezaشرفي احمد رضا425803بدون منبع4روانخواني و تجوید مقدماتي01 .shara fi@ yahoo .comتلگرام9157130236ارتباط با استاد در تلگرامخیر

_1218105مرکزنیشابورمرکزمشهد4959 @10:30banihashemi1120-1399.10.0308:30بني هاشمي سیدعلي426282بامنبع15سیستم های اطالعات مدیریت01 gmail.comلذا در تاریخ و ساعت اعالم شده به سامانه آموزش مجازی مراجعه کرده و آزمون دهید.  برگزار خواهد شد8.30 ساعت 1399/10/03رزشیابی پایان ترم به صورت آزمون مجازی تستی از طریق همین سامانه طبق برنامه امتحانی، مورخ بله

_1218502مرکزنیشابورمرکزمشهد4960 @10:30banihashemi1120-1399.10.0908:30بني هاشمي سیدعلي426282بامنبع13مدیریت پروژه01 gmail.comلذا در تاریخ و ساعت اعالم شده به سامانه آموزش مجازی مراجعه کرده و آزمون دهید.  برگزار خواهد شد8.30 ساعت 1399/10/09ارزشیابی پایان ترم به صورت آزمون مجازی تستی از طریق همین سامانه طبق برنامه امتحانی، مورخ بله.
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1218383مرکزنیشابورمرکزمشهد4961 10:30a-1399.10.0708:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع20(مدیریت منابع انساني)روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری01 lavipnu@ gmail.comدر سامانه ال ام اس و بصورت شفاهی خواهد بود10 آذر ساعت 30آزمون پایان ترم این درس بله 

_1218001مرکزنیشابورمرکزمشهد4962 10:30a-1399.10.1308:30علویزاده سید امیر محمد429090بامنبع3شناخت صنعت جهانگردی01 lavipnu@ gmail.comآزمون پایان ترم روز تعیین شده در برنامه امتحانات در سامانه ال ام اس بصورت شفاهی برگزار میشودبله.

_1218272مرکزنیشابورمرکزمشهد4963 10:30fmotovas-1399.10.1808:30متوسالني فاطمه430139بامنبع6طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری01 e lani@ gmail.comآزمون در سامانه ال ام اس خواهد بودبله.

_1218270مرکزنیشابورمرکزمشهد4964 13:00fmotovas-1399.10.0211:00متوسالني فاطمه430139بامنبع9کار سنجي01 e lani@ gmail.comآزمون در سامانه ال ام اس خواهد بودبله.

_1315290مرکزنیشابورمرکزنیشابور4965 fmotovasمتوسالني فاطمه430139بدون منبع2کارگاه ریخته گری، ذوب و مدلسازی01 e lani@ gmail.com9151544867تلگرامارتباط در گروه تلگراميخیر

_1315289مرکزنیشابورمرکزنیشابور4966 fmotovasمتوسالني فاطمه430139بدون منبع1کارگاه عمومي جوش01 e lani@ gmail.com9151544867تلگرامارتباط در گروه تلگراميخیر

_1315288مرکزنیشابورمرکزنیشابور4967 fmotovasمتوسالني فاطمه430139بدون منبع15کارگاه ماشین افزار 01 e lani@ gmail.com9151544867تلگرامارتباط در گروه تلگراميخیر

_1218078مرکزنیشابورمرکزمشهد4968 10:30fmotovas-1399.10.0908:30متوسالني فاطمه430139بامنبع1کنترل پروژه01 e lani@ gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرfm otova s e la ni@ gma il.c om

_1238015مرکزنیشابورمرکزمشهد4969 10:30fmotovas-1399.10.0908:30متوسالني فاطمه430139بامنبع10کنترل پروژه01 e lani@ gmail.comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1238015مرکزنیشابورمرکزمشهد4970 10:30fmotovas-1399.10.0908:30متوسالني فاطمه430139بامنبع10کنترل پروژه01 e lani@ gmail.comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218111مرکزنیشابورمرکزمشهد4971 10:30fmotovas-1399.10.2108:30متوسالني فاطمه430139بامنبع2مدیریت کیفیت وبهره وری01 e lani@ gmail.comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218103مرکزنیشابورمرکزمشهد4972 15:30fmotovas-1399.10.0813:30متوسالني فاطمه430139بامنبع9مدیریت کیفیت وبهره وری01 e lani@ gmail.comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1218104مرکزنیشابورمرکزمشهد4973 10:30fmotovas-1399.10.1608:30متوسالني فاطمه430139بامنبع7مدیریت وکنترل پروژه01 e lani@ gmail.comآزمون در بستر ال ام اس برگزار خواهد شدبله.

_1214152مرکزنیشابورمرکزمشهد4974 15:30yag-1399.10.1713:30یعقوبي مریم430538بامنبع215ریاضي کاربردی07 hoobim@ yahoo .comدو نمونه سوال از سواالت پایان ترم ترمهای گذشته را حل کنید ویک هفته به امتحان پایان ترم تکلیف را در گروه با لینک زیر قرار دهید(2.   در سامانه ال ام اس برگزار می شود2 ساعت 22/9 از فصل اول در تاریخ 2ازمون میان ترم ریاضی کاربردی .  می باشد15:30-13:30در ساعت 1399/10/17شیوه ارزشیابی به صورت ازمون از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله  .rK2_p@       t.me/rK_p 

_1312012مرکزنیشابورمرکزنیشابور4975 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع1پروژه بارگذاری01 .r.mohammadipoor@ gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرo .r.mohammadipoor@gmail.com

_1312044مرکزنیشابورمرکزنیشابور4976 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع1کارآموزی مدیریت پروژه01 .r.mohammadipoor@ gmail.com9155581577انجام کارورزی با هماهنگي استادخیر

_1314069مرکزنیشابورمرکزنیشابور4977 oمحمدی پور امیدرضا431234بدون منبع1کارآموزی مهندسي01 .r.mohammadipoor@ gmail.com9155581577انجام کارورزی با هماهنگي استادخیر

_1413046مرکزنیشابورمرکزنیشابور4978 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع4پروژه01 fa _ toktam@ yahoo .com9155213325انجام پروزه با هماهنگي استادخیر

_1221306مرکزنیشابورمرکزمشهد4979 15:30hos-1399.10.0813:30حسیني یاسمن سادات434240بامنبع142اقتصاد خرد01 s eyniyas aman@ gmail.comو در سامانه . شیوه ارزشیابی پایان نیمسال به صورت آزمون تستی خواهد بودبلهlmsبرگزار می گردد3به صورت تستی تا فصل (99/10/02هفته اول دی ماه )ضمنا آزمون میانترم در تاریخی که در گروه تلگرام عنوان خواهد شد . در تاریخ مقرر برگزار می گردد . https://t.me/joinchat/Bb2vlxzzBniuy-UKwSpTswتلگرام

_1221202مرکزنیشابورمرکزمشهد4980 15:30hos-1399.10.1613:30حسیني یاسمن سادات434240بامنبع22(2)اقتصاد کالن 01 s eyniyas aman@ gmail.comو در سامانه . شیوه ارزشیابی پایان نیمسال به صورت آزمون تستی خواهد بودبلهlms برگزار می گردد3به صورت تستی تا فصل (99/10/02هفته اول دی ماه ) در تاریخ مقرر برگزار می گردد ضمنا آزمون میانترم در تاریخی که در گروه تلگرام عنوان خواهد شد. https://t.me/joinchat/Bb2vlxmt-nZM9As-D-negwتلگرام

_1221089مرکزنیشابورمرکزمشهد4981 13:00hos-1399.10.1011:00حسیني یاسمن سادات434240بامنبع21اقتصادکالن 01 s eyniyas aman@ gmail.comخیرhttps://t.me/joinchat/Bb2vlxmt-nZM9As-D-negwتلگرام

_1221102مرکزنیشابورمرکزمشهد4982 13:00hos-1399.10.1111:00حسیني یاسمن سادات434240بامنبع10اقتصادمنابع01 s eyniyas aman@ gmail.comو در سامانه . شیوه ارزشیابی پایان نیمسال به صورت آزمون تستی خواهد بودبلهlmsبرگزار می گردد5به صورت تستی تا فصل (99/10/03هفته اول دی ماه )آزمون میانترم در تاریخی که در گروه تلگرام عنوان خواهد شد .  در تاریخ مقرر برگزار می گردد  . https://t.me/joinchat/Bb2vlxxlZNaLycat2xV0Aتلگرام

_1221108مرکزنیشابورمرکزمشهد4983 13:00hos-1399.10.2111:00حسیني یاسمن سادات434240بامنبع11نظامهای اقتصادی01 s eyniyas aman@ gmail.comو در سامانه . شیوه ارزشیابی پایان نیمسال به صورت آزمون تستی خواهد بودبلهlmsبرگزار می گردد3به صورت تستی تا فصل (99/10/03هفته اول دی ماه )ضمنا آزمون میانترم در تاریخی که در گروه تلگرام عنوان خواهد شد .  در تاریخ مقرر برگزار می گردد . https://t.me/joinchat/Bb2vlxpyjWzLSzMuENnicQتلگرام

_1221317مرکزنیشابورمرکزمشهد4984 15:30s-1399.10.1413:30پندآزمای سارا437416بامنبع4اقتصاد صنعتي01 arapandazmy@ yahoo .comسوال تشریحی از کل فصول مشخص شده کتاب به همراه پاسخ و به ایمیل اینجانب به آدرس 10 سوال تستی و 30شیوه ارزشیابی به صورت طرح تعداد خیر (pandazmay03@gmail.com) (لطفا نام و نام خانوادگی خود را در ایمیل ارسالی ذکر کنید).ارسال نمایید

_1221111مرکزنیشابورمرکزمشهد4985 15:30s-1399.10.2013:30پندآزمای سارا437416بامنبع5اقتصادکارونیروی انساني01 arapandazmy@ yahoo .comسوال تشریحی از کل فصول مشخص شده کتاب به همراه پاسخ و به ایمیل اینجانب به آدرس 10 سوال تستی و 30شیوه ارزشیابی به صورت طرح تعداد خیر (pandazmay03@gmail.com) (لطفا نام و نام خانوادگی خود را در ایمیل ارسالی ذکر کنید).ارسال نمایید

_1221336مرکزنیشابورمرکزمشهد4986 10:30s-1399.10.2108:30پندآزمای سارا437416بامنبع3پیشرفت و اقتصاد مقاومتي: الگوی اسالمي ایران01 arapandazmy@ yahoo .comسوال تشریحی از کل فصول مشخص شده کتاب به همراه پاسخ و به ایمیل اینجانب به آدرس 10 سوال تستی و 30شیوه ارزشیابی به صورت طرح تعداد خیر (pandazmay03@gmail.com) (لطفا نام و نام خانوادگی خود را در ایمیل ارسالی ذکر کنید).ارسال نمایید

_1221332مرکزنیشابورمرکزمشهد4987 15:30s-1399.10.1013:30پندآزمای سارا437416بامنبع1بانكداری اسالمي01 arapandazmy@ yahoo .comسوال تشریحی از کل فصول مشخص شده کتاب به همراه پاسخ و به ایمیل اینجانب به آدرس 10 سوال تستی و 30شیوه ارزشیابی به صورت طرح تعداد خیر (pandazmay03@gmail.com) (لطفا نام و نام خانوادگی خود را در ایمیل ارسالی ذکر کنید).ارسال نمایید

_1221106مرکزنیشابورمرکزمشهد4988 15:30s-1399.10.0313:30پندآزمای سارا437416بامنبع2برنامه ریزی اقتصادی01 arapandazmy@ yahoo .comسوال تشریحی از کل فصول مشخص شده کتاب به همراه پاسخ و به ایمیل اینجانب به آدرس 10 سوال تستی و 30شیوه ارزشیابی به صورت طرح تعداد خیر (pandazmay03@gmail.com) (لطفا نام و نام خانوادگی خود را در ایمیل ارسالی ذکر کنید).ارسال نمایید

_1221242مرکزنیشابورمرکزمشهد4989 13:00s-1399.10.2011:00پندآزمای سارا437416بامنبع1حمل ونقل نفت خام ، گاز و فراورده های نفتي01 arapandazmy@ yahoo .comسوال تشریحی از کل فصول مشخص شده کتاب به همراه پاسخ و به ایمیل اینجانب به آدرس 10 سوال تستی و 30شیوه ارزشیابی به صورت طرح تعداد خیر (pandazmay03@gmail.com) (لطفا نام و نام خانوادگی خود را در ایمیل ارسالی ذکر کنید).ارسال نمایید

_1221311مرکزنیشابورمرکزمشهد4990 15:30s-1399.10.0613:30پندآزمای سارا437416بامنبع9متفكرین اسالمي و غربي: سیر اندیشه های اقتصادی01 arapandazmy@ yahoo .comسوال تشریحی از کل فصول مشخص شده کتاب به همراه پاسخ و به ایمیل اینجانب به آدرس 10 سوال تستی و 30شیوه ارزشیابی به صورت طرح تعداد خیر (pandazmay03@gmail.com) (لطفا نام و نام خانوادگی خود را در ایمیل ارسالی ذکر کنید).ارسال نمایید

_1221308مرکزنیشابورمرکزمشهد4991 10:30s-1399.10.1808:30پندآزمای سارا437416بامنبع7مدیریت مالي01 arapandazmy@ yahoo .comسوال تشریحی از کل فصول مشخص شده کتاب به همراه پاسخ و به ایمیل اینجانب به آدرس 10 سوال تستی و 30شیوه ارزشیابی به صورت طرح تعداد خیر (pandazmay03@gmail.com) (لطفا نام و نام خانوادگی خود را در ایمیل ارسالی ذکر کنید).ارسال نمایید

_1218707مرکزنیشابورمرکزمشهد4992 @13:00hn1348-1399.10.0311:00نوروز محمدهاشم441610بامنبع11کارآفریني در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات01 gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرhn1348@ gmail.com

_1218703مرکزنیشابورمرکزمشهد4993 @13:00hn1348-1399.10.1311:00نوروز محمدهاشم441610بامنبع2مدیریت ارتباطات با سازمان ها و نهادهای داخلي01 gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرhn1348@ gmail.com

_1218688مرکزنیشابورمرکزمشهد4994 @13:00hn1348-1399.10.1411:00نوروز محمدهاشم441610بامنبع8مدیریت استراتژیك در شرکت های مادر و هلدینگ01 gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرhn1348@ gmail.com

_1218695مرکزنیشابورمرکزمشهد4995 @10:30hn1348-1399.10.1508:30نوروز محمدهاشم441610بامنبع11مدیریت زنجیره تامین بین المللي و واردات01 gmail.comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرhn1348@ gmail.com

_1215431مرکزنیشابورمرکزنیشابور4996 10:30fa-1399.10.1108:30اعتمادی فاطمه443596بامنبع9تربیت بدني01 teme .e temi93@ gmai.comخیرhttps://chat.whatsapp.com/Lh1Apa4MxzGCQHnIhyU2bGواتسآپ

_1215430مرکزنیشابورمرکزنیشابور4997 faاعتمادی فاطمه443596بامنبع1ورزش ویژه02 teme .e temi93@ gmai.comخیرhttps://chat.whatsapp.com/Lh1Apa4MxzGCQHnIhyU2bGواتسآپ

_1218686مرکزنیشابورمرکزمشهد4998 انجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیر10:30-1399.10.0808:30شجاعي فرد علي445542بامنبع10اجرا و کنترل استراتژی01

_1218693مرکزنیشابورمرکزمشهد4999 انجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیر10:30-1399.10.0808:30شجاعي فرد علي445542بامنبع12استراتژی های بازرگاني بین المللي01

_1218690مرکزنیشابورمرکزمشهد5000 انجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیر10:30-1399.10.1108:30شجاعي فرد علي445542بامنبع18طراحي و مدیریت کسب وکار الكترونیكي01

_1218691مرکزنیشابورمرکزمشهد5001 انجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیر10:30-1399.10.0608:30شجاعي فرد علي445542بامنبع14قوانین و مسائل حقوقي تجارت و بازاریابي الكترونیكي01

_1218685مرکزنیشابورمرکزمشهد5002 انجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیر15:30-1399.10.1713:30شجاعي فرد علي445542بامنبع13مدیریت تفكر و تحول استراتژیك01

_1218708مرکزنیشابورمرکزمشهد5003 انجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیر13:00-1399.10.0111:00شجاعي فرد علي445542بامنبع10مدیریت کسب و کار های کوچك01

_1218106مرکزنیشابورمرکزمشهد5004 10:30a-1399.10.0408:30بماني عاطفه446483بامنبع39اصول بازاریابي02 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218449مرکزنیشابورمرکزمشهد5005 13:00a-1399.10.1611:00بماني عاطفه446483بامنبع45آموزش مهارتهای حرفه ای02 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218449مرکزنیشابورمرکزمشهد5006 13:00a-1399.10.1611:00بماني عاطفه446483بامنبع69آموزش مهارتهای حرفه ای01 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218010مرکزنیشابورمرکزمشهد5007 13:00a-1399.10.1011:00بماني عاطفه446483بامنبع50رفتارسازماني03 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218121مرکزنیشابورمرکزمشهد5008 10:30a-1399.10.0208:30بماني عاطفه446483بامنبع48روش تحقیق درمدیریت02 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218545مرکزنیشابورمرکزمشهد5009 13:00a-1399.10.1511:00بماني عاطفه446483بامنبع63فنون تجزیه وتحلیل و طراحي سیستمها02 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218457مرکزنیشابورمرکزمشهد5010 13:00a-1399.10.1411:00بماني عاطفه446483بامنبع29مباني بانكداری و مدیریت بانك02 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218457مرکزنیشابورمرکزمشهد5011 13:00a-1399.10.1411:00بماني عاطفه446483بامنبع69مباني بانكداری و مدیریت بانك01 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218026مرکزنیشابورمرکزمشهد5012 13:00a-1399.10.0911:00بماني عاطفه446483بامنبع12مباني سازمان ومدیریت02 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218118مرکزنیشابورمرکزمشهد5013 13:00a-1399.10.0111:00بماني عاطفه446483بامنبع58مباني سازمان ومدیریت04 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218129مرکزنیشابورمرکزمشهد5014 10:30a-1399.10.0308:30بماني عاطفه446483بامنبع69مدیریت استراتژیك01 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218483مرکزنیشابورمرکزمشهد5015 10:30a-1399.10.0708:30بماني عاطفه446483بامنبع13مدیریت عملكرد در سازمان صنعتي01 te feh .bemani@ gmail.comشیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله.

_1218508مرکزنیشابورمرکزمشهد5016 13:00a-1399.10.1811:00بماني عاطفه446483بامنبع16مدیریت عملیات خدمات01 te feh .bemani@ gmail.com( نمره20):بارم امتحان. شیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله

_1218134مرکزنیشابورمرکزمشهد5017 13:00a-1399.10.1111:00بماني عاطفه446483بامنبع33مدیریت منابع انساني03 te feh .bemani@ gmail.com( نمره20):بارم امتحان. شیوه ارزشیابي به صورت آزمون تستي از طريق سامانه ال ام اس در تاريخ و ساعت مشخص شده در سیستم گلستان میباشدبله

_1113097مرکزنیشابورمرکزنیشابور5018 _zاحمدی کاریزنو زهره448508بامنبع22آزمایشگاه فیزیك 01 ahmady86@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/FRSoJBvwCp2TTppDh_J3HAتلگرام

_1113102مرکزنیشابورمرکزنیشابور5019 _zاحمدی کاریزنو زهره448508بامنبع15آزمایشگاه فیزیك پایه 01 ahmady86@ yahoo .comخیرhttps://t.me/joinchat/FRSoJBvwCp2TTppDh_J3HAتلگرام

_1221245مرکزنیشابورمرکزمشهد5020 @13:00mghn2008-1399.10.1111:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع3استراتژیهای تجارت الكترونیك01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218696مرکزنیشابورمرکزمشهد5021 @10:30mghn2008-1399.10.1608:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع9اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگاني بین المللي01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218809مرکزنیشابورمرکزمشهد5022 @10:30mghn2008-1399.10.1608:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع33اصول مذاکرات، مكاتبات و قراردادهای تجاری01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1221246مرکزنیشابورمرکزمشهد5023 @13:00mghn2008-1399.10.0811:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع1(پژوهش محور  )بازار یابي اینترنتي 01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218448مرکزنیشابورمرکزمشهد5024 @10:30mghn2008-1399.10.1308:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع68(با رویكرد اسالمي)بازار یابي و مدیریت بازار 01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218224مرکزنیشابورمرکزمشهد5025 @15:30mghn2008-1399.10.2113:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع1بازارشناسي ومسائل بازاریابي01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218706مرکزنیشابورمرکزمشهد5026 @13:00mghn2008-1399.10.0211:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع6بازاریابي نوآورانه و کارآفریني01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1235018مرکزنیشابورمرکزمشهد5027 @mghn2008قاسمي نامقي محمد476762بدون منبع9پروژه01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218453مرکزنیشابورمرکزمشهد5028 @13:00mghn2008-1399.10.0911:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع95تجارت الكترونیك01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218689مرکزنیشابورمرکزمشهد5029 @13:00mghn2008-1399.10.2011:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع24تجارت و بازاریابي الكترونیكي پیشرفته01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218010مرکزنیشابورمرکزمشهد5030 @13:00mghn2008-1399.10.1011:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع92رفتارسازماني01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218440مرکزنیشابورمرکزمشهد5031 @15:30mghn2008-1399.10.0413:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع69روانشناسي سازماني01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218130مرکزنیشابورمرکزمشهد5032 @13:00mghn2008-1399.10.0411:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع91سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218024مرکزنیشابورمرکزمشهد5033 @mghn2008قاسمي نامقي محمد476762بدون منبع7کارآموزی01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218447مرکزنیشابورمرکزمشهد5034 @10:30mghn2008-1399.10.1808:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع69مباني برنامه ریزی پیشرفت و عدالت01 yahoo .comارسال تحقیق تا آخر آذر به ایمیل خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218118مرکزنیشابورمرکزمشهد5035 @13:00mghn2008-1399.10.0111:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع69مباني سازمان ومدیریت01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218044مرکزنیشابورمرکزمشهد5036 @15:30mghn2008-1399.10.0413:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع73مدیریت تطبیقي01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218692مرکزنیشابورمرکزمشهد5037 @15:30mghn2008-1399.10.0313:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع27مدیریت خرده فروشي و فروشگاه در تجارت الكترونیكي01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218676مرکزنیشابورمرکزمشهد5038 @10:30mghn2008-1399.10.2008:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع95مدیریت رفتار مصرف کننده01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218134مرکزنیشابورمرکزمشهد5039 @13:00mghn2008-1399.10.1111:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع29مدیریت منابع انساني04 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218926مرکزنیشابورمرکزمشهد5040 @10:30mghn2008-1399.10.0408:30قاسمي نامقي محمد476762بامنبع10مدیریت و برنامه ریزی سفر01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218896مرکزنیشابورمرکزمشهد5041 @13:00mghn2008-1399.10.0611:00قاسمي نامقي محمد476762بامنبع10مدیریت و برنامه ریزی فراغت01 yahoo .comارسال کار تحقیقی به ایمیل بنده تا آخر آذر خیرmghn2008@yahoo.commghn2008@ yahoo .c om

_1218112مرکزنیشابورمرکزمشهد5042 _15:30amirfakhryan-1399.10.1013:30امیرفخریان الهام سادات477381بامنبع2سیستم های اطالعات مدیریت01 e@ yahoo .comانجام پروژه و ارسال به ایمیل استادخیرamirfakhryan_ e@yahoo .com

_1221232مرکزنیشابورمرکزمشهد5043 _15:30m-1399.10.1413:30صالحي مجتبي480572بامنبع14اقتصاد سنجي01 sa lehi61@ yahoo .comآزمون در ال ام اس بله

_1221281مرکزنیشابورمرکزمشهد5044 _10:30m-1399.10.0108:30صالحي مجتبي480572بامنبع6اقتصاد سنجي مقدماتي01 sa lehi61@ yahoo .comآزمون در ال ام اس بله

_1221128مرکزنیشابورمرکزمشهد5045 _15:30m-1399.10.0413:30صالحي مجتبي480572بامنبع2(ارشد)اقتصادسنجي01 sa lehi61@ yahoo .comآزمون در ال ام اس بله

_1221323مرکزنیشابورمرکزمشهد5046 _10:30m-1399.10.0108:30صالحي مجتبي480572بامنبع21سیستمهای دینامیكي 01 sa lehi61@ yahoo .comآزمون در ال ام اس بله

_1221101مرکزنیشابورمرکزمشهد5047 15:30fakhrian-1399.10.0913:30فخریان رضا484401بامنبع7ارزیابي طرحهای اقتصادی01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/09 در تاریخ 

_1218885مرکزنیشابورمرکزمشهد5048 13:00fakhrian-1399.10.0111:00فخریان رضا484401بامنبع21اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگری01 .economy@ gmail.comاز طریق سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/01 در تاریخ 

_1221292مرکزنیشابورمرکزمشهد5049 10:30fakhrian-1399.10.2108:30فخریان رضا484401بامنبع11اصول و مباني اقتصاد اسالمي01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/21 در تاریخ 

_1221342مرکزنیشابورمرکزمشهد5050 15:30fakhrian-1399.10.1813:30فخریان رضا484401بامنبع5اقتصاد بیمه01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/18 در تاریخ 

_1221314مرکزنیشابورمرکزمشهد5051 15:30fakhrian-1399.10.1513:30فخریان رضا484401بامنبع37اقتصاد خرد01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/15 در تاریخ 

_1221315مرکزنیشابورمرکزمشهد5052 15:30fakhrian-1399.10.1813:30فخریان رضا484401بامنبع31اقتصاد کالن01 .economy@ gmail.comانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استادخیرfakhrian.economy@gmail.com

_1221095مرکزنیشابورمرکزمشهد5053 13:00fakhrian-1399.10.1411:00فخریان رضا484401بامنبع28اقتصادبخش عمومي 01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/14 در تاریخ 

_1221036مرکزنیشابورمرکزمشهد5054 15:30fakhrian-1399.10.0713:30فخریان رضا484401بامنبع112اقتصادخرد03 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم به صورت آزمون از طریق سامانه - در بازار برگزار می شود  (ستاده ها)تا ابتدای عرضه تولیدات 20 ساعت 99/09/03متحان میانترم روز دوشنبه مورخ بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/07 در تاریخ .

_1221110مرکزنیشابورمرکزمشهد5055 15:30fakhrian-1399.10.0113:30فخریان رضا484401بامنبع6اقتصادصنعتي01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/01 در تاریخ 

_1221121مرکزنیشابورمرکزمشهد5056 13:00fakhrian-1399.10.2011:00فخریان رضا484401بامنبع16اقتصادکالن میانه 01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/20 در تاریخ 

_1221294مرکزنیشابورمرکزمشهد5057 15:30fakhrian-1399.10.1713:30فخریان رضا484401بامنبع27آمار برای اقتصاد 01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/17 در تاریخ 

_1221337مرکزنیشابورمرکزمشهد5058 10:30fakhrian-1399.10.0208:30فخریان رضا484401بامنبع2بازار سرمایه اسالمي01 .economy@ gmail.comانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استادخیرfakhrian.economy@gmail.com

_1221096مرکزنیشابورمرکزمشهد5059 10:30fakhrian-1399.10.1608:30فخریان رضا484401بامنبع7تاریخ عقایداقتصادی01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/16 در تاریخ 

_1221103مرکزنیشابورمرکزمشهد5060 10:30fakhrian-1399.10.1308:30فخریان رضا484401بامنبع5نظام اقتصادی صدراسالم01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/13 در تاریخ 

_1221325مرکزنیشابورمرکزمشهد5061 10:30fakhrian-1399.10.0708:30فخریان رضا484401بامنبع5نظامهای اقتصادی01 .economy@ gmail.comشیوه ارزشیابی پایان ترم از طریق آزمون در سامانه بلهLMS برگزار می شود18 ساعت 99/10/07 در تاریخ 

_1221139مرکزنیشابورمرکزمشهد5062 _15:30mohammad-1399.10.0613:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع2اقتصادصنعتي01 4389@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرmohammad_ 4389@yahoo.com

_1238016مرکزنیشابورمرکزمشهد5063 _mohammadاکبری اره کمری محمد484624بدون منبع2پروژه01 4389@ yahoo .com9124041490انجام پروژه توسط دانشجوخیر

_1218498مرکزنیشابورمرکزمشهد5064 _mohammadاکبری اره کمری محمد484624بدون منبع10پروژه01 4389@ yahoo .com9124041490انجام پروژه توسط دانشجوخیر

_1221230مرکزنیشابورمرکزمشهد5065 _15:30mohammad-1399.10.0113:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع12تجارت الكترونیكي 01 4389@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرmohammad_ 4389@yahoo.com

_1221235مرکزنیشابورمرکزمشهد5066 _10:30mohammad-1399.10.0308:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع22تجارت الكترونیكي 01 4389@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرmohammad_ 4389@yahoo.com

_1214114مرکزنیشابورمرکزمشهد5067 _13:00mohammad-1399.10.1311:00اکبری اره کمری محمد484624بامنبع30تحلیل آماری01 4389@ yahoo .comامتحان بصورت آنالین و در سامانه ال ام اس است.  نمره می باشد20امتحان بصورت تستی بوده و . امتحان پایان ترم در زمان مشخص شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبله.

_1218573مرکزنیشابورمرکزمشهد5068 _10:30mohammad-1399.10.1108:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع1(آموزش محور)حكومت الكترونیك01 4389@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرmohammad_ 4389@yahoo.com

_1238001مرکزنیشابورمرکزمشهد5069 _15:30mohammad-1399.10.0613:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع3روابط صنعتي01 4389@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرmohammad_ 4389@yahoo.com

_1218121مرکزنیشابورمرکزمشهد5070 _10:30mohammad-1399.10.0208:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع59روش تحقیق درمدیریت01 4389@ yahoo .comامتحان بصورت آنالین و در سامانه ال ام اس است.  نمره می باشد20امتحان بصورت تستی بوده و . امتحان پایان ترم در زمان مشخص شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبله

_1218674مرکزنیشابورمرکزمشهد5071 _10:30mohammad-1399.10.1508:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع89روش شناسي پژوهش های کیفي و آمیخته در مدیریت01 4389@ yahoo .comشیوه تعیین و . میان ترم نیز بصورت ارائه در قالب فایل پارپوینت همراه با صدا گذاری می باشد. امتحان بصورت آنالین و در سامانه ال ام اس است.  نمره می باشد15امتحان بصورت تستی بوده و . امتحان پایان ترم در زمان مشخص شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبله...

_1218085مرکزنیشابورمرکزمشهد5072 _13:00mohammad-1399.10.2111:00اکبری اره کمری محمد484624بامنبع24سیستم های اطالعات مدیریت01 4389@ yahoo .comامتحان بصورت آنالین و در سامانه ال ام اس است.  نمره می باشد20امتحان بصورت تستی بوده و . امتحان پایان ترم در زمان مشخص شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبله

_1218673مرکزنیشابورمرکزمشهد5073 _15:30mohammad-1399.10.0113:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع34کاربرد تئوری تصمیم گیری01 4389@ yahoo .com13تا تاریخ . از نمونه سواالت دوره های گذشته و تمرین کتاب می توانید استفاده کنید. سواالت نباید تکراری و مشابه با سایر دانشجویان باشد. برای امتحان پایان ترم دانشجویان می باید برای سرفصلهای تدریس شده نمونه سوال طراحی کنند و بصورت دستی و تشریحی حل نمایندخیر 9124041490

_1218064مرکزنیشابورمرکزمشهد5074 _13:00mohammad-1399.10.0111:00اکبری اره کمری محمد484624بامنبع23مباني سازمان ومدیریت01 4389@ yahoo .comامتحان بصورت آنالین و در سامانه ال ام اس است.  نمره می باشد20امتحان بصورت تستی بوده و . متحان پایان ترم در زمان مشخص شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبله

_1238002مرکزنیشابورمرکزمشهد5075 _13:00mohammad-1399.10.1011:00اکبری اره کمری محمد484624بامنبع3مباني مدیریت صنعتي01 4389@ yahoo .comانجام کار تحقیقي و ارسال به ایمیل استادخیرmohammad_ 4389@yahoo.com

_1218670مرکزنیشابورمرکزمشهد5076 _13:00mohammad-1399.10.1711:00اکبری اره کمری محمد484624بامنبع30مدیریت استراتژیك پیشرفته02 4389@ yahoo .comامتحان بصورت آنالین و در سامانه ال ام اس است.  نمره می باشد20امتحان بصورت تستی بوده و . امتحان پایان ترم در زمان مشخص شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبله

_1218490مرکزنیشابورمرکزمشهد5077 _15:30mohammad-1399.10.0113:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع21مدیریت کیفیت و بهره وری01 4389@ yahoo .comامتحان بصورت آنالین و در سامانه ال ام اس است.  نمره می باشد20امتحان بصورت تستی بوده و . امتحان پایان ترم در زمان مشخص شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبله

_1218075مرکزنیشابورمرکزمشهد5078 _13:00mohammad-1399.10.1111:00اکبری اره کمری محمد484624بامنبع15مدیریت منابع انساني01 4389@ yahoo .comامتحان بصورت آنالین و در سامانه ال ام اس است.  نمره می باشد20امتحان بصورت تستی بوده و . امتحان پایان ترم در زمان مشخص شده در سامانه گلستان برگزار خواهد شدبله

_1218668مرکزنیشابورمرکزمشهد5079 _10:30mohammad-1399.10.2008:30اکبری اره کمری محمد484624بامنبع30نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته02 4389@ yahoo .comخیرhttps://chat.whatsapp.com/FDN7MSs4LTrLddiGDuXQi6 واتسآپ

_1115116مرکزنیشابورمرکزنیشابور5080 _tayyariطیاری ریحانه486277بامنبع5آزمایشگاه سیستم عامل01 r@ yahoo .comبلهhttps://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0wتلگرام

_1115188مرکزنیشابورمرکزنیشابور5081 _tayyariطیاری ریحانه486277بامنبع1آزمایشگاه شبكه01 r@ yahoo .comبلهhttps://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0wتلگرام

روشهای ارزشیابی پایان ترم 3991 اساتید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  
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https://t.me/joinchat/Bb2vlxzzBniuy-UKwSpTsw
https://t.me/joinchat/Bb2vlxmt-nZM9As-D-negw
https://t.me/joinchat/Bb2vlxmt-nZM9As-D-negw
https://t.me/joinchat/Bb2vlxxlZNaLycat2xV0A
https://t.me/joinchat/Bb2vlxpyjWzLSzMuENnicQ
https://chat.whatsapp.com/Lh1Apa4MxzGCQHnIhyU2bG
https://chat.whatsapp.com/Lh1Apa4MxzGCQHnIhyU2bG
https://t.me/joinchat/FRSoJBvwCp2TTppDh_J3HA
https://t.me/joinchat/FRSoJBvwCp2TTppDh_J3HA
https://chat.whatsapp.com/FDN7MSs4LTrLddiGDuXQi6
https://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0w
https://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0w


شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1115209مرکزنیشابورمرکزنیشابور5082 _tayyariطیاری ریحانه486277بامنبع7آزمایشگاه شبكه های کامپیوتری01 r@ yahoo .comبلهhttps://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0wتلگرام

_1122011مرکزنیشابورمرکزنیشابور5083 _tayyariطیاری ریحانه486277بدون منبع1آزمایشگاه مباني مهندسي برق01 r@ yahoo .comبلهhttps://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0wتلگرام

_1322093مرکزنیشابورمرکزنیشابور5084 _tayyariطیاری ریحانه486277بامنبع7آزمایشگاه مدارهای الكتریكي و الكترونیكي01 r@ yahoo .comبلهhttps://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0wتلگرام

_1115081مرکزنیشابورمرکزنیشابور5085 _tayyariطیاری ریحانه486277بامنبع5آزمایشگاه مدارهای منطقي01 r@ yahoo .comبلهhttps://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0wتلگرام

_1115187مرکزنیشابورمرکزنیشابور5086 _tayyariطیاری ریحانه486277بدون منبع1آزمایشگاه مهندسي رایانه های کوچك01 r@ yahoo .comبلهhttps://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0wتلگرام

_1322090مرکزنیشابورمرکزنیشابور5087 _tayyariطیاری ریحانه486277بدون منبع5کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 r@ yahoo .comبلهhttps://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0wتلگرام

_1322088مرکزنیشابورمرکزنیشابور5088 _tayyariطیاری ریحانه486277بدون منبع13کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 r@ yahoo .comبلهhttps://t.me/joinchat/DfwsNxqyH447S8pqUsxU0wتلگرام

_1214017مرکزنیشابورمرکزمشهد5089 13:00moshtag-1399.10.1111:00مشتاق فرشته493133بامنبع160اصول حسابداری 07 h_ 990@ yahoo .comبله
{مطابق برنامه اعالمی دانشگاه)می باشد    13-11ازساعت11/10/1399  به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ1شیوه ارزشیابی اصول حسابداری 

_1214017مرکزنیشابورمرکزمشهد5090 13:00moshtag-1399.10.1111:00مشتاق فرشته493133بامنبع1138اصول حسابداری 04 h_ 990@ yahoo .comبله
.(مطابق برنامه اعالمی دانشگاه)می باشد    13-11ازساعت11/10/1399   به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ1شیوه ارزشیابی اصول حسابداری 

_1214173مرکزنیشابورمرکزمشهد5091 10:30moshtag-1399.10.1408:30مشتاق فرشته493133بامنبع17حسابداری ابزار و عقود مالي اسالمي01 h_ 990@ yahoo .com(مطابق برنامه اعالمی دانشگاه)می باشد10:30-8:30از ساعت 14/10/1399شیوه ارزشیابی حسابداری ابزار و عقودمالی اسالمی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس در تاریخ بله

_1214169مرکزنیشابورمرکزمشهد5092 10:30moshtag-1399.10.1308:30مشتاق فرشته493133بامنبع9حسابداری و حسابرسي بخش عمومي01 h_ 990@ yahoo .com(مطابق برنامه اعالمی دانشگاه)می باشد    10:30-8:30ازساعت 13/10/1399  شیوه ارزشیابی حسابداری وحسابرسی بخش عمومی به صورت آزمون تستی از طریق سامانه ال ام اس در تاریخبله.

_1235008مرکزنیشابورمرکزمشهد5093 15:30moshtag-1399.10.0413:30مشتاق فرشته493133بامنبع1حقوق تجارت01 h_ 990@ yahoo .comانجام تحقیق و ارسال به ایمیل استادخیرmoshtag h_ 990@ yahoo .com

_1221210مرکزنیشابورمرکزمشهد5094 @15:30ebrahimi-1399.10.0213:30ابراهیمي ساالری تقي502181بامنبع3احكام اقتصادی اسالم01 um .ac .irتماس بگیرند09105000336 نمره در نظر گرفته شده است لذا لطفا دانشجویان با شماره مبایل من 5در این درس برای حضور در کالس ومشارکت درمباحث کالس تاسطح خیر 

_1221224مرکزنیشابورمرکزمشهد5095 @13:00ebrahimi-1399.10.0211:00ابراهیمي ساالری تقي502181بامنبع5اقتصاد انرژی01 um .ac .irآزمون بصورت شفاهي در ال ام اس برگزار میشودبله.

_1221209مرکزنیشابورمرکزمشهد5096 @13:00ebrahimi-1399.10.1611:00ابراهیمي ساالری تقي502181بامنبع2پول وبانكداری اسالمي01 um .ac .irآزمون بصورت شفاهي در ال ام اس برگزار میشودبله.

_1221208مرکزنیشابورمرکزمشهد5097 @10:30shirzour-1399.10.1308:30شیرزورعلي آبادی زهرا507106بامنبع23اقتصاد اسالمي01 yahoo .comخواهد بود99/10/3شیوه ارزشیابی پایانترم در سامانه ال ام اس بصورت امتحان تشریحی در تاریخ بله  

_1221203مرکزنیشابورمرکزمشهد5098 @15:30shirzour-1399.10.2213:30شیرزورعلي آبادی زهرا507106بامنبع3اقتصاد خرد01 yahoo .comخواهد بود99/10/3شیوه ارزشیابی پایانترم در سامانه ال ام اس بصورت امتحان تشریحی در تاریخ بله  

_1221244مرکزنیشابورمرکزمشهد5099 @15:30shirzour-1399.10.1013:30شیرزورعلي آبادی زهرا507106بامنبع22اقتصاد خرد 01 yahoo .comخواهد بود99/10/3شیوه ارزشیابی پایانترم در سامانه ال ام اس بصورت تشریحی در تاریخ بله  

_1221319مرکزنیشابورمرکزمشهد5100 @15:30shirzour-1399.10.0613:30شیرزورعلي آبادی زهرا507106بامنبع2اقتصاد صنعتي01 yahoo .comخواهد بود99/10/3شیوه ارزشیابی پایانترم بصورت تشریحی در سامانه ال ام اس در تاریخ بله  

_1221225مرکزنیشابورمرکزمشهد5101 @10:30shirzour-1399.10.0808:30شیرزورعلي آبادی زهرا507106بامنبع5اقتصاد کالن پیشرفته01 yahoo .comمی باشد99/10/3شیوه ارزشیابی بصورت ازمون تستی در سامانه ال ام اس در تاریخ بله  

_1221295مرکزنیشابورمرکزمشهد5102 @13:00shirzour-1399.10.1011:00شیرزورعلي آبادی زهرا507106بامنبع4اقتصاد کالن مقدماتي01 yahoo .comخواهد بود99/10/3شیوه ارزشیابی بصورت ازمون تستی در سامانه ال ام اس در تاریخ بله 

_1221126مرکزنیشابورمرکزمشهد5103 @13:00shirzour-1399.10.2011:00شیرزورعلي آبادی زهرا507106بامنبع8اقتصادخرد01 yahoo .comخواهد بود99/10/3شیوه ارزشیابی پایانترم بصورت امتحان تشریحی در سامانه ال ام اس در تاریخ بله  

_1214149مرکزنیشابورمرکزمشهد5104 15:30hamids-1399.10.0113:30سیدی سید حمید531073بامنبع286روانشناسي سازماني01 eyedi49@ gmail.comنمره به حضور دانشجو خواهد بود2 نمره سه مره برای خالصه نویسي فصل، و تحقیق و 5میانترم -  سوال تستي در ال ام اس در تاریخ اعالم شده  30نمره آزمون پایاني حاوی 15بله 

_1214103مرکزنیشابورمرکزمشهد5105 15:30hamids-1399.10.1613:30سیدی سید حمید531073بامنبع77روانشناسي عمومي01 eyedi49@ gmail.comنمره به حضور دانشجو خواهد بود2 نمره سه مره برای خالصه نویسي فصل، و تحقیق و 5میانترم -  سوال تستي در ال ام اس در تاریخ اعالم شده  30نمره آزمون پایاني حاوی 15بله 

_1218273مرکزنیشابورمرکزمشهد5106 آزمون در ال ام اس خواهد بودبله15:30-1399.10.0913:30معدني حمیدرضا531085بامنبع1حقوق اساسي01

_1218789مرکزنیشابورمرکزمشهد5107 .آزمون بصورت تستي در بستر ال ام اس خواهد بودبله15:30-1399.10.0913:30معدني حمیدرضا531085بامنبع24کلیات حقوق01

_1221338مرکزنیشابورمرکزمشهد5108 انجام تكلیف پس از هماهنگي با استادخیر13:00-1399.10.0311:00اعمي991221بامنبع1ارزیابي اقتصادی طرح ها01

_1223046واحدبجستانواحدبجستان5109 gقنبری محمد جابر400565بدون منبع11کارتحقیقي 05 hanbari.law@ gmail.com9155332416واتس آپارائه تحقیقخیر

_1211696واحدبجستانواحدبجستان5110 tahereaعلي دوست خیبری طاهره427336بامنبع5کارورزی36 lidoos t@ gmail.com9155335474واتس آپارائه تحقیقخیر

_1211696واحدبجستانواحدبجستان5111 tahereaعلي دوست خیبری طاهره427336بامنبع5کارورزی36 lidoos t@ gmail.com9155335474واتس آپارائه تحقیقخیر

_1211659واحدبجستانواحدبجستان5112 aadدلدار ثاني علي اکبر491892بدون منبع2پروژه36 .rb1351@ yahoo .com9337326876تلگرامانجام پایان نامهخیر

_1217393واحدبجستانواحدبجستان5113 haعلي محمدی حسن494663بدون منبع1تمرین فنون راهنمایي و مشاوره34 limohammadi56@ yahoo .comتلگرامارائه کار عمليخیرh_ a li8681

_1211659واحدبردسكنواحدبردسكن5114 kaکفاش مهدی405559بدون منبع7پروژه01 ffash@ yahoo .com09153321921تلگرامکار تحقیقي خیر

_1211085واحدبردسكنواحدبردسكن5115 kaکفاش مهدی405559بدون منبع1پروژه تحقیقاتي01 ffash@ yahoo .com09153321921تلگرامکار تحقیقي خیر

_1211054واحدبردسكنواحدبردسكن5116 kaکفاش مهدی405559بدون منبع1پروژه کارعملي01 ffash@ yahoo .com09153321921تلگرامکار تحقیقي خیر

_1211086واحدبردسكنواحدبردسكن5117 kaکفاش مهدی405559بامنبع21کارورزی 01 ffash@ yahoo .com09153321921تلگرامکار تحقیقي خیر

_1322031واحدبردسكنواحدبردسكن5118 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بدون منبع1آزمایشگاه ریزپردازنده01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1322095واحدبردسكنواحدبردسكن5119 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بدون منبع1آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلي01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1115209واحدبردسكنواحدبردسكن5120 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بامنبع2آزمایشگاه شبكه های کامپیوتری01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1322093واحدبردسكنواحدبردسكن5121 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بامنبع2آزمایشگاه مدارهای الكتریكي و الكترونیكي01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1115081واحدبردسكنواحدبردسكن5122 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بامنبع2آزمایشگاه مدارهای منطقي01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1115086واحدبردسكنواحدبردسكن5123 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بامنبع1آزمایشگاه معماری کامپیوتر01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1322094واحدبردسكنواحدبردسكن5124 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بدون منبع1پروژه پایاني01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1322035واحدبردسكنواحدبردسكن5125 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بدون منبع1پروژه فناوری اطالعات01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1121030واحدبردسكنواحدبردسكن5126 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بدون منبع1کارآموزی01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1322029واحدبردسكنواحدبردسكن5127 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بدون منبع2کارآموزی01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1322090واحدبردسكنواحدبردسكن5128 _kondorرضازاده مقدم احمد476395بدون منبع2کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 pek@ yahoo .comتلگرامکار تحقیقي خیر@ hmdrezazadeh1

_1211693واحدبردسكنواحدبردسكن5129 15:30zarg-1399.10.1613:30ضرغامي حسن476571بامنبع2آموزش هنر01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1211693واحدبردسكنواحدبردسكن5130 15:30zarg-1399.10.1613:30ضرغامي حسن476571بامنبع2آموزش هنر01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1211695واحدبردسكنواحدبردسكن5131 10:30zarg-1399.10.1508:30ضرغامي حسن476571بامنبع3روش تدریس ریاضیات01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1211695واحدبردسكنواحدبردسكن5132 10:30zarg-1399.10.1508:30ضرغامي حسن476571بامنبع3روش تدریس ریاضیات01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1211689واحدبردسكنواحدبردسكن5133 15:30zarg-1399.10.0713:30ضرغامي حسن476571بامنبع1روش تدریس علوم تجربي و اجتماعي01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1211689واحدبردسكنواحدبردسكن5134 15:30zarg-1399.10.0713:30ضرغامي حسن476571بامنبع1روش تدریس علوم تجربي و اجتماعي01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1211669واحدبردسكنواحدبردسكن5135 zargضرغامي حسن476571بامنبع3کارورزی01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1211696واحدبردسكنواحدبردسكن5136 zargضرغامي حسن476571بامنبع3کارورزی01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1211696واحدبردسكنواحدبردسكن5137 zargضرغامي حسن476571بامنبع3کارورزی01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1211669واحدبردسكنواحدبردسكن5138 zargضرغامي حسن476571بامنبع3کارورزی01 hami1350@ gmail.com09153331890واتساپکار تحقیقي  و ارسال مستندات انجام کار عملي توسط دانشجوخیر

_1115064واحدبردسكنواحدبردسكن5139 @تلگرامکار تحقیقي خیررضازاده مقدم احمد991115بامنبع1کارگاه عمومي01 hmdrezazadeh1

_1322088واحدبردسكنواحدبردسكن5140 @تلگرامکار تحقیقي خیررضازاده مقدم احمد991322بدون منبع1کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 hmdrezazadeh1

_1411229واحدتایبادواحدتایباد5141 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع1آز مایشگاه حمایت از جنگل01 yahoo .co .uk 915561216409155612164تماس با استاد جهت تعیین تكلیف

_1411162واحدتایبادواحدتایباد5142 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع1آزمایشگاه درختان ودرختچه های ایران01 yahoo .co .uk 915561216409155612164تماس با استاد جهت تعیین تكلیف

_1112156واحدتایبادواحدتایباد5143 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1آزمایشگاه ژنتیك01 yahoo .co .uk 915561216409155612164تماس با استاد جهت تعیین تكلیف

_1411168واحدتایبادواحدتایباد5144 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع1آزمایشگاه طراحي باغ وپارك01 yahoo .co .uk 915561216409155612164تماس با استاد جهت تعیین تكلیف

_1411624واحدتایبادواحدتایباد5145 @10:30emmbot164-1399.10.0908:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1درختان و درختچه های ایران01 yahoo .co .uk 915561216409155612164تماس با استاد جهت تعیین تكلیف

_1411624واحدتایبادواحدتایباد5146 @10:30emmbot164-1399.10.0908:30مصطفوی مندی ابراهیم388068بامنبع1درختان و درختچه های ایران01 yahoo .co .uk 915561216409155612164تماس با استاد جهت تعیین تكلیف

_1234007واحدتایبادواحدتایباد5147 khaخالقي حسین389880بدون منبع1کارورزی01 leg hi@ pnu .ac .ir 09151035623 جهت تعیین نوع تكلیف9151035623تماس با شماره

_1322031واحدتایبادواحدتایباد5148 sصادقي بهروز393065بدون منبع1آزمایشگاه ریزپردازنده01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل   تحقیق sadeghi.behrouz@gmail.comتلگرامB _ sdg h

_1115086واحدتایبادواحدتایباد5149 sصادقي بهروز393065بامنبع2آزمایشگاه معماری کامپیوتر01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل   تحقیق sadeghi.behrouz@gmail.comتلگرامB _ sdg h

_1322090واحدتایبادواحدتایباد5150 sصادقي بهروز393065بدون منبع2کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 adeg hi.behrouz@ gmail.com تلگرامتمرین های تشریحي کتاب چهار فصل اول از سر فصل هر فصلB _ sdg h

_1115064واحدتایبادواحدتایباد5151 sصادقي بهروز393065بامنبع4کارگاه عمومي01 adeg hi.behrouz@ gmail.comآذر ماه ارسال به ایمیل 29تاریخ تحویل   تحقیق sadeghi.behrouz@gmail.comتلگرامB _ sdg h

_1322088واحدتایبادواحدتایباد5152 sصادقي بهروز393065بدون منبع3کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 adeg hi.behrouz@ gmail.com تلگرامتمرین های تشریحي کتاب چهار فصل اول از سر فصل هر فصلB _ sdg h

_1114278واحدتایبادواحدتایباد5153 @lhokmabadyحكم آبادی لیال394635بدون منبع1کارآموزی تابستاني گزارش نویسي وسمینار01 yahoo .com 9362268223 جهت دادن تكلیف 9362268223تماس با شماره

_1211659واحدتایبادواحدتایباد5154 mosمصطفي پور زهرا395374بدون منبع29پروژه01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرام فصل پروژه زیر نظر استاد5انجام خیرmz2202

_1211104واحدتایبادواحدتایباد5155 mosمصطفي پور زهرا395374بدون منبع1پروژه کارعملي01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرام فصل پروژه زیر نظر استاد5انجام خیرmz2202

_1211054واحدتایبادواحدتایباد5156 mosمصطفي پور زهرا395374بدون منبع1پروژه کارعملي01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرام فصل پروژه زیر نظر استاد5انجام خیرmz2202

_1217404واحدتایبادواحدتایباد5157 mosمصطفي پور زهرا395374بدون منبع1تمرین راهنمایي و مشاوره گروهي01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1217384واحدتایبادواحدتایباد5158 mosمصطفي پور زهرا395374بدون منبع1تمرین عملي روش تحقیق در مشاوره01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1217413واحدتایبادواحدتایباد5159 mosمصطفي پور زهرا395374بدون منبع1تمرین عملي مشاوره شغلي01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1211669واحدتایبادواحدتایباد5160 mosمصطفي پور زهرا395374بامنبع2کارورزی01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1211669واحدتایبادواحدتایباد5161 mosمصطفي پور زهرا395374بامنبع2کارورزی01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1211696واحدتایبادواحدتایباد5162 mosمصطفي پور زهرا395374بامنبع4کارورزی02 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1211696واحدتایبادواحدتایباد5163 mosمصطفي پور زهرا395374بامنبع4کارورزی02 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1211696واحدتایبادواحدتایباد5164 mosمصطفي پور زهرا395374بامنبع24کارورزی01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1211696واحدتایبادواحدتایباد5165 mosمصطفي پور زهرا395374بامنبع24کارورزی01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1217443واحدتایبادواحدتایباد5166 mosمصطفي پور زهرا395374بدون منبع1در مشاوره1کارورزی 01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1211451واحدتایبادواحدتایباد5167 mosمصطفي پور زهرا395374بدون منبع21کارورزی 01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1211055واحدتایبادواحدتایباد5168 mosمصطفي پور زهرا395374بامنبع21کارورزی 01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1217444واحدتایبادواحدتایباد5169 mosمصطفي پور زهرا395374بدون منبع1 در مشاوره2کارورزی01 ta fapourzahra@ yahoo .comتلگرامانجام کار تئوری تحقیقاتي زیر نظر استاد خیرmz2202

_1121057واحدتایبادواحدتایباد5170 _jرضائي فر جواد417398بدون منبع1آزمایشگاه ماشین های کشاورزی01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir915525175709155251757تماس با شماره استاد جهت تعیین نوع تكلیف

_1411617واحدتایبادواحدتایباد5171 _13:00j-1399.10.2011:00رضائي فر جواد417398بامنبع1نقشه برداری منابع زمین01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir915525175709155251757تماس با شماره استاد جهت تعیین نوع تكلیف

_1411617واحدتایبادواحدتایباد5172 _13:00j-1399.10.2011:00رضائي فر جواد417398بامنبع1نقشه برداری منابع زمین01 rezae ifa r@ pnu .ac .ir915525175709155251757تماس با شماره استاد جهت تعیین نوع تكلیف

_1411165واحدتایبادواحدتایباد5173 vaولي زاده محمود460838بدون منبع1کارآموزی01 lizadeh_ mahmood@ yahoo .com 915891046009158910460تماس با شماره همراه استاد جهت تعیین تكلیف

_1215431واحدتایبادواحدتایباد5174 @10:30mtorabi21-1399.10.1108:30ترابي مریم480077بامنبع1تربیت بدني02 yahoo .comآزمون تئوری بصورت متمرکز در خیرsanjesh.pnu.ac.irتلگرام  و جهت نمره عملي ارتباط با آیدی استاد mary_ trb

_1215431واحدتایبادواحدتایباد5175 10:30esmae-1399.10.1108:30اسماعیلي صادق480113بامنبع2تربیت بدني01 ili.s adeg h@ yahoo .comآزمون تئوری بصورت متمرکز در خیرsanjesh.pnu.ac.irتلگرام  و جهت نمره عملي ارتباط با آیدی استادE smae ili66s a

_1411164واحدتایبادواحدتایباد5176 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع1آزمایشگاه فرآوری وبازاریابي محصوالت شیالتي01 .mirzae i9@ gmail.com 915111162209151111622تماس با استاد جهت دادن تكلیف

_1217445واحدتربت جامواحدتربت جام5177 @mohamadpour56محمدپور ملیحه389837بدون منبع15پروژه تحقیقاتي در مشاوره01 gmail.comگروه تلگرامي وکارتحقیقيlms09156988272

_1222039واحدتربت جامواحدتربت جام5178 @mohamadpour56محمدپور ملیحه389837بدون منبع1کارتحقیقي01 gmail.comگروه تلگرامي وکارتحقیقيlms9156988272

_1222053واحدتربت جامواحدتربت جام5179 @mohamadpour56محمدپور ملیحه389837بدون منبع21کارورزی 01 gmail.comگروه تلگرامي وکارتحقیقيlms9156988272

_1217404واحدتربت جامواحدتربت جام5180 @shokhmgar0188شخمگر زهرا400168بدون منبع9تمرین راهنمایي و مشاوره گروهي01 yahoo .comگروه تلگرامي و کارتحقیقي lms9153630188

_1217413واحدتربت جامواحدتربت جام5181 @shokhmgar0188شخمگر زهرا400168بدون منبع6تمرین عملي مشاوره شغلي01 yahoo .comگروه تلگرامي وکارتحقیقيlms9153630188

_1211450واحدتربت جامواحدتربت جام5182 @shokhmgar0188شخمگر زهرا400168بدون منبع12کارورزی 01 yahoo .comگروه تلگرامي وکارتحقیقيlms9153630188

_1217443واحدتربت جامواحدتربت جام5183 @shokhmgar0188شخمگر زهرا400168بدون منبع7در مشاوره1کارورزی 01 yahoo .comگروه تلگرامي وکارتحقیقيlms9153630188

_1217444واحدتربت جامواحدتربت جام5184 @shokhmgar0188شخمگر زهرا400168بدون منبع9 در مشاوره2کارورزی01 yahoo .comگروه تلگرامي وکارتحقیقيlms9153630188

_1215431واحدتربت جامواحدتربت جام5185 10:30ys-1399.10.1108:30صابری یاسر413497بامنبع1تربیت بدني01 aers aberi@ yahoo .com9155284986کارتحقیقي

_1220746واحدجغتایواحدجغتای5186 _aمحبي فر عباسعلي395156بدون منبع1روانخواني و تجوید مقدماتي01 mohebifa r@ pnu .ac .irکار تحقیقيخیرwhats app09155726496

_1223046واحدجغتایواحدجغتای5187 _aمحبي فر عباسعلي395156بدون منبع12کارتحقیقي 01 mohebifa r@ pnu .ac .irکار تحقیقيخیرwhats app09155726496

_1223058واحدجغتایواحدجغتای5188 _aمحبي فر عباسعلي395156بدون منبع22کارتحقیقي 01 mohebifa r@ pnu .ac .irکار تحقیقيخیرwhats app09155726496

_1220743واحدجغتایواحدجغتای5189 _aمحبي فر عباسعلي395156بدون منبع13کارگاه قرائت و ترجمه قرآن01 mohebifa r@ pnu .ac .irکار تحقیقيخیرwhats app09155726496

_1220809واحدجغتایواحدجغتای5190 _aمحبي فر عباسعلي395156بامنبع3مهارت های آموزش و ترویج قرآن01 mohebifa r@ pnu .ac .irکار تحقیقيخیرwhats app09155726496

_1220741واحدجغتایواحدجغتای5191 jogجغتایي اکرم483689بامنبع1رایانه و فضای مجازی01 ha taeeakram@ yahoo .comکار تحقیقيخیرwhats app09159719082

_1217257واحدجغتایواحدجغتای5192 @mr.zamandiزمندی محمدرضا502327بدون منبع8انفرادی-پژوهشهای عملي 02 gmail.comکار پژوهشي خیرwhats app09159709022

_1217257واحدجغتایواحدجغتای5193 @mr.zamandiزمندی محمدرضا502327بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 01 gmail.comکار پژوهشي خیرwhats app09159709022

_1217253واحدجغتایواحدجغتای5194 whatsکار پژوهشي خیرپارسا نژاد مصطفي528328بامنبع15توانبخشي افراد با نیازهای خاص01 app09159748009

_1215431(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5195 10:30s-1399.10.1108:30محمدی ابوالقاسم359010بامنبع6تربیت بدني01 sd6542@ gmail.comارائه تحقیق و پروژه از طریق ایمیلخیرs sd6542@ gmail.com09151736044

_1411767(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5196 _10:30pn-1399.10.1508:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1ارزیابي تولیدات دام و طیور01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411312(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5197 _10:30pn-1399.10.0308:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1اصول عمل آوری خشكبار01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411312(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5198 _10:30pn-1399.10.0308:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1اصول عمل آوری خشكبار01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411799(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5199 _15:30pn-1399.10.0113:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2اصول کالبد شناسي و فیزیولوژی01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411799(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5200 _15:30pn-1399.10.0113:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2اصول کالبد شناسي و فیزیولوژی01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1414037(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5201 _13:00pn-1399.10.0111:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1ایستایي01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1414037(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5202 _13:00pn-1399.10.0111:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1ایستایي01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1411236(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5203 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع2آز طراحي ساختمانها و تاسیسات دام و طیور01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411043(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5204 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه ارزیابي اراضي01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411041(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5205 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه اصول مهندسي زهكشي01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411048(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5206 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه آبهای زیرزمیني01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1121065(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5207 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع5آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهي01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411075(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5208 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع4آزمایشگاه بهداشت وبیماریهای دام وطیور01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411050(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5209 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه بیولوژی خاك01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411078(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5210 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع5(ماهي ومیگو)آزمایشگاه پرورش آبزیان 01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411081(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5211 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع3آزمایشگاه پرورش زنبورعسل01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411066(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5212 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع2آزمایشگاه پرورش طیور01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411063(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5213 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه پرورش گاوهای شیری01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411035(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5214 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه پیدایش ورده بندی خاکها01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411061(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5215 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع2آزمایشگاه تشریح وفیزیولوژی دام01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411073(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5216 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع4آزمایشگاه خوراك هاوجیره نویسي01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411032(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5217 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه شیمي وحاصلخیزی خاك01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411052(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5218 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه طراحي سیستمهای آبیاری01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1121044(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5219 _pnآب ساالن علي اصغر410470بامنبع2آزمایشگاه گیاه شناسي عمومي01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411037(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5220 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه هیدرولوژی01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411592(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5221 _13:00pn-1399.10.0811:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2آمار01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411592(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5222 _13:00pn-1399.10.0811:00آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2آمار01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411535(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5223 _10:30pn-1399.10.1308:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1تكنولوژی قند01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411535(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5224 _10:30pn-1399.10.1308:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1تكنولوژی قند01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1414002(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5225 _15:30pn-1399.10.0813:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1رسم فني و نقشه کشي01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1414002(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5226 _15:30pn-1399.10.0813:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع1رسم فني و نقشه کشي01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1112568(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5227 _10:30pn-1399.10.0808:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع3ژنتیك حیواني01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1112568(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5228 _10:30pn-1399.10.0808:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع3ژنتیك حیواني01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411611(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5229 _15:30pn-1399.10.1613:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع3ژئومرفولوژی01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411611(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5230 _15:30pn-1399.10.1613:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع3ژئومرفولوژی01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411768(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5231 _10:30pn-1399.10.1008:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2ساختمان و تاسیسات دام01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411768(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5232 _10:30pn-1399.10.1008:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2ساختمان و تاسیسات دام01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411530(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5233 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1صنایع آشامیدني ها01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411631(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5234 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع2طراحي زون های مناطق حفاظت شده01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411631(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5235 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع2طراحي زون های مناطق حفاظت شده01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411523(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5236 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع11کارآموزی 01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411630(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5237 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع2(پروژه - 2مهارت ورزی ) 2کارورزی 01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411805(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5238 _10:30pn-1399.10.1508:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2مدیریت و حسابداری01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411805(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5239 _10:30pn-1399.10.1508:30آب ساالن علي اصغر410470بامنبع2مدیریت و حسابداری01 abs a lan@ yahoo .comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1211659(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5240 @mehravar.1376مهرآور عباسعلي420450بدون منبع22پروژه01 gmail.comارائه تحقیق و کار عملي از طریق ایمیلخیرmehravar.1376@ gmail.com09153713644

_1211049(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5241 @mehravar.1376مهرآور عباسعلي420450بدون منبع11کارآموزی 01 gmail.comارائه تحقیق و کار عملي از طریق ایمیلخیرmehravar.1376@ gmail.com09153713644

_1211669(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5242 @mehravar.1376مهرآور عباسعلي420450بامنبع8کارورزی01 gmail.comارائه تحقیق و کار عملي از طریق ایمیلخیرmehravar.1376@ gmail.com09153713644

_1211669(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5243 @mehravar.1376مهرآور عباسعلي420450بامنبع8کارورزی01 gmail.comارائه تحقیق و کار عملي از طریق ایمیلخیرmehravar.1376@ gmail.com09153713644

_1211696(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5244 @mehravar.1376مهرآور عباسعلي420450بامنبع18کارورزی01 gmail.comارائه تحقیق و کار عملي از طریق ایمیلخیرmehravar.1376@ gmail.com09153713644

_1211696(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5245 @mehravar.1376مهرآور عباسعلي420450بامنبع18کارورزی01 gmail.comارائه تحقیق و کار عملي از طریق ایمیلخیرmehravar.1376@ gmail.com09153713644

_1234007(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5246 mmalaمالیجردی مریم510391بدون منبع1کارورزی01 ije rdy@ ymail.comارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرmmala ije rdy@ ymail.com09159709905

_1215431(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5247 10:30s-1399.10.1108:30حسیني نسب سبیكه سادات520230بامنبع3تربیت بدني02 abike .hoseyni65@ yahoo .comارائه تحقیق و کار عملي از طریق ایمیلخیرpn_ abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1113548(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5248 _pnارائه تحقیق از طریق ایمیلخیر10:30-1399.10.0608:30آب ساالن علي اصغر991113بامنبع6فیزیك عمومي01 abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1113548(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5249 _pnارائه تحقیق از طریق ایمیلخیر10:30-1399.10.0608:30آب ساالن علي اصغر991113بامنبع6فیزیك عمومي01 abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1115081(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5250 _pnارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرآب ساالن علي اصغر991115بامنبع1آزمایشگاه مدارهای منطقي01 abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1322088(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5251 _pnارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرآب ساالن علي اصغر991322بدون منبع1کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1411536(نقاب )واحدجوین (نقاب )واحدجوین 5252 _pnارائه تحقیق از طریق ایمیلخیرآب ساالن علي اصغر991411بدون منبع21کارآموزی 01 abs a lan@ yahoo .com09153710112

_1222053واحدچنارانواحدچناران5253 aمقدس اعظم394033بدون منبع22کارورزی 01 .moghadas s@ gmaill.com09155114635واتساپارائه گزارش کار

_1115086واحدچنارانواحدچناران5254 abbasرضایي عباسعلي395111بامنبع3آزمایشگاه معماری کامپیوتر01 rezae@ gmail.com09105625827ایتاانجام پروژه و تمرینات درسي

_1115064واحدچنارانواحدچناران5255 abbasرضایي عباسعلي395111بامنبع9کارگاه عمومي01 rezae@ gmail.com09105625827ایتاانجام پروژه و تمرینات درسي

_1322088واحدچنارانواحدچناران5256 abbasرضایي عباسعلي395111بدون منبع8کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 rezae@ gmail.com09105625827ایتاانجام پروژه و تمرینات درسي

_1215431واحدچنارانواحدچناران5257 @10:30yoni750-1399.10.1108:30شیخ احمدی شهر نوی یونس404230بامنبع7تربیت بدني01 gmail.com09151027578تلگرام و واتساپبیست صفحه خالصه دست نویس از کتاب

_1121065واحدچنارانواحدچناران5258 @mkermani20کرماني منصوره413039بدون منبع3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهي01 gmail.com09151240134واتساپانجام تحقیق و امتحان

_1112156واحدچنارانواحدچناران5259 @mkermani20کرماني منصوره413039بامنبع2آزمایشگاه ژنتیك01 gmail.com09151240134واتساپانجام تحقیق و امتحان

_1411055واحدچنارانواحدچناران5260 @mkermani20کرماني منصوره413039بدون منبع2آزمایشگاه طرح آزمایشهای دامپروری01 gmail.com09151240134واتساپانجام تحقیق و امتحان

_1121052واحدچنارانواحدچناران5261 @mkermani20کرماني منصوره413039بامنبع2عملیات کشاورزی01 gmail.com09151240134واتساپانجام تحقیق و امتحان

_1411071واحدچنارانواحدچناران5262 @mkermani20کرماني منصوره413039بدون منبع2کارآموزی01 gmail.com09151240134واتساپارائه گزارش کار

_1411568واحدچنارانواحدچناران5263 @mkermani20کرماني منصوره413039بدون منبع21مهارت آموزی 01 gmail.com09151240134واتساپارائه گزارش کار

_1223046واحدچنارانواحدچناران5264 hashemieهاشمي سیداحمدعلي413133بدون منبع11کارتحقیقي 01 .ahmada li@ gmail.com09155012753تلگرامکار تحقیقي

_1223058واحدچنارانواحدچناران5265 hashemieهاشمي سیداحمدعلي413133بدون منبع23کارتحقیقي 01 .ahmada li@ gmail.com09155012753تلگرامکار تحقیقي

_1411236واحدچنارانواحدچناران5266 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع1آز طراحي ساختمانها و تاسیسات دام و طیور01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام کار تحقیقي

_1411057واحدچنارانواحدچناران5267 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع1آزمایشگاه اصول تغذیه دام01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام کار تحقیقي

_1411075واحدچنارانواحدچناران5268 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع1آزمایشگاه بهداشت وبیماریهای دام وطیور01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام کار تحقیقي

_1411066واحدچنارانواحدچناران5269 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع2آزمایشگاه پرورش طیور01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام کار تحقیقي

_1411063واحدچنارانواحدچناران5270 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع1آزمایشگاه پرورش گاوهای شیری01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام کار تحقیقي

_1411068واحدچنارانواحدچناران5271 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع3آزمایشگاه پرورش گوسفندوبز01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام کار تحقیقي

_1411061واحدچنارانواحدچناران5272 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع2آزمایشگاه تشریح وفیزیولوژی دام01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام کار تحقیقي

_1411073واحدچنارانواحدچناران5273 vaوفا تكتم سادات431618بدون منبع1آزمایشگاه خوراك هاوجیره نویسي01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام کار تحقیقي

_1411070واحدچنارانواحدچناران5274 vaوفا تكتم سادات431618بامنبع2آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام کار تحقیقي

_1218498واحدچنارانواحدچناران5275 @modirarshad2010شعباني معصومه467158بدون منبع2پروژه01 yahoo .com09159086314تلگرام انجام تحقیق

_1218024واحدچنارانواحدچناران5276 @modirarshad2010شعباني معصومه467158بدون منبع2کارآموزی01 yahoo .com09159086314تلگرام انجام تحقیق

_1211085واحدچنارانواحدچناران5277 niazنیازی فاطمه482148بدون منبع2پروژه تحقیقاتي01 ifa temeh36@ yahoo .com09357097639تلگرام و واتساپ انجام پروژه و تحقیق

_1211669واحدچنارانواحدچناران5278 niazنیازی فاطمه482148بامنبع4کارورزی01 ifa temeh36@ yahoo .com09357097639تلگرام و واتساپ انجام پروژه و تحقیق

_1211669واحدچنارانواحدچناران5279 niazنیازی فاطمه482148بامنبع4کارورزی01 ifa temeh36@ yahoo .com09357097639تلگرام و واتساپ انجام پروژه و تحقیق

_1211659واحدچنارانواحدچناران5280 @vahidehtaherizadehطاهری زاده وحیده486993بدون منبع21پروژه01 yahoo .comتلگرامانجام تحقیقmanagment2017 - 9374875027

_1211696واحدچنارانواحدچناران5281 @vahidehtaherizadehطاهری زاده وحیده486993بامنبع15کارورزی01 yahoo .comتلگرامانجام تحقیقmanagment2017 - 9374875027

_1211696واحدچنارانواحدچناران5282 @vahidehtaherizadehطاهری زاده وحیده486993بامنبع15کارورزی01 yahoo .comتلگرامانجام تحقیقmanagment2017 - 9374875027

_1113113واحدچنارانواحدچناران5283 9154180534اسكای رومانجام پروژه و امتحان شفاهيقورچي روکي معصومه991113بامنبع1آزمایشگاه فیزیك عمومي01

_1211659واحدخوافواحدخواف5284 _mعیالمي معصومه386440بدون منبع11پروژه02 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1211659واحدخوافواحدخواف5285 _mعیالمي معصومه386440بدون منبع35پروژه01 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1211054واحدخوافواحدخواف5286 _mعیالمي معصومه386440بدون منبع2پروژه کارعملي01 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1217257واحدخوافواحدخواف5287 _mعیالمي معصومه386440بدون منبع10انفرادی-پژوهشهای عملي 02 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1217257واحدخوافواحدخواف5288 _mعیالمي معصومه386440بدون منبع16انفرادی-پژوهشهای عملي 01 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1211669واحدخوافواحدخواف5289 _mعیالمي معصومه386440بامنبع4کارورزی01 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1211669واحدخوافواحدخواف5290 _mعیالمي معصومه386440بامنبع4کارورزی01 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1211696واحدخوافواحدخواف5291 _mعیالمي معصومه386440بامنبع11کارورزی02 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1211696واحدخوافواحدخواف5292 _mعیالمي معصومه386440بامنبع11کارورزی02 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1211696واحدخوافواحدخواف5293 _mعیالمي معصومه386440بامنبع24کارورزی01 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1211696واحدخوافواحدخواف5294 _mعیالمي معصومه386440بامنبع24کارورزی01 ilami@ yahoo .com09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1235018واحدخوافواحدخواف5295 hوقفي سید حسام402098بدون منبع1پروژه01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1235046واحدخوافواحدخواف5296 15:30h-1399.10.1113:30وقفي سید حسام402098بامنبع1(مدیریت )کارآفریني 01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1235019واحدخوافواحدخواف5297 hوقفي سید حسام402098بدون منبع1کارورزی01 .vag hfi2012@ gmail.com09155316831تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1215431واحدخوافواحدخواف5298 09153324766تكلیف-تحقیق-تمرینخیر10:30-1399.10.1108:30شاهرخي حسن422478بامنبع10تربیت بدني02

_1411071واحدخوافواحدخواف5299 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1کارآموزی01 emadi@ yahoo .com09155108794تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1114017واحدخوافواحدخواف5300 shahiraاسالم دوست جامي شهیرا472632بامنبع11آزمایشگاه شیمي فیزیك 01 _ jami_ 100@ yahoo .com09158290928تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1114022واحدخوافواحدخواف5301 shahiraاسالم دوست جامي شهیرا472632بامنبع21آزمایشگاه شیمي فیزیك 01 _ jami_ 100@ yahoo .com09158290928تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1114278واحدخوافواحدخواف5302 shahiraاسالم دوست جامي شهیرا472632بدون منبع1کارآموزی تابستاني گزارش نویسي وسمینار01 _ jami_ 100@ yahoo .com09158290928تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1115116واحدخوافواحدخواف5303 yasبینای رودی یاسر492090بامنبع2آزمایشگاه سیستم عامل01 er.binaee@ gmail.com09158106267تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1322090واحدخوافواحدخواف5304 yasبینای رودی یاسر492090بدون منبع2کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 er.binaee@ gmail.com09158106267تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1322029واحدخوافواحدخواف5305 maباهوش محمود497832بدون منبع2کارآموزی01 .bahoosh@ gmail.com09153284046تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1322088واحدخوافواحدخواف5306 maباهوش محمود497832بدون منبع5کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 .bahoosh@ gmail.com09153284046تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1114073واحدخوافواحدخواف5307 _zahraصبوری زهرا498360بامنبع1آزمایشگاه خوردگي فلزات01 s abouri68@ yahoo .com09380683736تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1114032واحدخوافواحدخواف5308 _zahraصبوری زهرا498360بامنبع1آزمایشگاه شیمي تجزیه دستگاهي01 s abouri68@ yahoo .com09380683736تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1114312واحدخوافواحدخواف5309 _zahraصبوری زهرا498360بامنبع1آزمایشگاه نانوشیمي01 s abouri68@ yahoo .com09380683736تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1215431واحدخوافواحدخواف5310 @10:30pnoor-1399.10.1108:30محمدی سیجاوندی فاطمه512451بامنبع1تربیت بدني01 yahoo .com09159300799تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1115209واحدخوافواحدخواف5311 nasاشكار محمدناصر513599بامنبع3آزمایشگاه شبكه های کامپیوتری01 er_ ashkar2002@ yahoo .com09153324702تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1322035واحدخوافواحدخواف5312 nasاشكار محمدناصر513599بدون منبع3پروژه فناوری اطالعات01 er_ ashkar2002@ yahoo .com09153324702تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1411066واحدخوافواحدخواف5313 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع1آزمایشگاه پرورش طیور01 .mirzae i9@ gmail.com09151111622تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1411063واحدخوافواحدخواف5314 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع1آزمایشگاه پرورش گاوهای شیری01 .mirzae i9@ gmail.com09151111622تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1411070واحدخوافواحدخواف5315 hمیرزائي حمیدرضا513896بامنبع1آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل01 .mirzae i9@ gmail.com09151111622تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1115071واحدخوافواحدخواف5316 @pooyat.m67تدین رودی پویا519915بامنبع11آزمایشگاه مدارهای الكتریكي 01 gmail.com09153317657تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1115064واحدخوافواحدخواف5317 @pooyat.m67تدین رودی پویا519915بامنبع5کارگاه عمومي01 gmail.com09153317657تكلیف-تحقیق-تمرینخیر

_1211055واحدخوافواحدخواف5318 09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیرعیالمي معصومه991211بامنبع22کارورزی 01

_1213310واحدخوافواحدخواف5319 09159336712تكلیف-تحقیق-تمرینخیر10:30-1399.10.2008:30باهیئت رودی معصومه991213بامنبع3کارگاه روش تصحیح نسخه های خطي01

_1213310واحدخوافواحدخواف5320 09159336712تكلیف-تحقیق-تمرینخیر10:30-1399.10.2008:30باهیئت رودی معصومه991213بامنبع3کارگاه روش تصحیح نسخه های خطي01

_1213311واحدخوافواحدخواف5321 09159336712تكلیف-تحقیق-تمرینخیر10:30-1399.10.0708:30باهیئت رودی معصومه991213بامنبع4کارگاه فرهنگ نویسي01

_1213311واحدخوافواحدخواف5322 09159336712تكلیف-تحقیق-تمرینخیر10:30-1399.10.0708:30باهیئت رودی معصومه991213بامنبع4کارگاه فرهنگ نویسي01

_1213309واحدخوافواحدخواف5323 09159336712تكلیف-تحقیق-تمرینخیر15:30-1399.10.0113:30باهیئت رودی معصومه991213بامنبع3کارگاه مقاله نویسي01
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1213309واحدخوافواحدخواف5324 09159336712تكلیف-تحقیق-تمرینخیر15:30-1399.10.0113:30اباهیئت رودی معصومه991213بامنبع3کارگاه مقاله نویسي01

_1213308واحدخوافواحدخواف5325 09159336712تكلیف-تحقیق-تمرینخیر10:30-1399.10.0108:30باهیئت رودی معصومه991213بامنبع3(1)کارگاه ویراستاری01

_1213308واحدخوافواحدخواف5326 09159336712تكلیف-تحقیق-تمرینخیر10:30-1399.10.0108:30باهیئت رودی معصومه991213بامنبع3(1)کارگاه ویراستاری01

_1217069واحدخوافواحدخواف5327 09397703284تكلیف-تحقیق-تمرینخیرعیالمي معصومه991217بدون منبع1(پژوهشهای عملي وانفرادی )پروژه 01

_1222197واحدخوافواحدخواف5328 09397703287تكلیف-تحقیق-تمرینخیرعیالمي معصومه991222بدون منبع1روش تحقیق عملي01

_1322031واحددررودواحددررود5329 @mscmajidانجیدني مجید388255بدون منبع1آزمایشگاه ریزپردازنده01 yahoo .comباط با استاد در وات ساپ - انجام پروژه تحقیقاتي توسط دانشجوخیر 09151531560واتساپ09151531560ارسال پیام به شماره همراه -ارت

_1322060واحددررودواحددررود5330 @mscmajidانجیدني مجید388255بدون منبع1آزمایشگاه مهندسي نرم افزار01 yahoo .comباط با استاد در وات ساپ - انجام پروژه تحقیقاتي توسط دانشجوخیر 09151531560واتساپ09151531560ارسال پیام به شماره همراه -ارت

_1322035واحددررودواحددررود5331 @mscmajidانجیدني مجید388255بدون منبع1پروژه فناوری اطالعات01 yahoo .comباط با استاد در وات ساپ - انجام پروژه تحقیقاتي توسط دانشجوخیر 09151531560واتساپ09151531560ارسال پیام به شماره همراه -ارت

_1322029واحددررودواحددررود5332 @mscmajidانجیدني مجید388255بدون منبع1کارآموزی01 yahoo .comباط با استاد در وات ساپ - انجام پروژه تحقیقاتي توسط دانشجوخیر 09151531560واتساپ09151531560ارسال پیام به شماره همراه -ارت

_1217445واحددررودواحددررود5333 sسلطاني مریم401893بدون منبع7پروژه تحقیقاتي در مشاوره01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .ir09395112844واتساپ09395112844شماره همراه جهت ارتباط با استاد -تحویل کار عملي و ارسال به ایمیل خیر

_1211104واحددررودواحددررود5334 sسلطاني مریم401893بدون منبع1پروژه کارعملي01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .ir09395112844واتساپ09395112844شماره همراه جهت ارتباط با استاد -تحویل کار عملي و ارسال به ایمیل خیر

_1217443واحددررودواحددررود5335 sسلطاني مریم401893بدون منبع4در مشاوره1کارورزی 01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .ir09395112844واتساپ09395112844شماره همراه جهت ارتباط با استاد -تحویل کار عملي و ارسال به ایمیل خیر

_1217444واحددررودواحددررود5336 sسلطاني مریم401893بدون منبع6 در مشاوره2کارورزی01 o ltani.my@ pnurazavi.ac .ir09395112844واتساپ09395112844شماره همراه جهت ارتباط با استاد -تحویل کار عملي و ارسال به ایمیل خیر

_1113096واحددرگزواحددرگز5337 @hatamianrحاتمیان جغالي رسول385095بامنبع11آزمایشگاه فیزیك 01 yahoo .com09154168743واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1113097واحددرگزواحددرگز5338 @hatamianrحاتمیان جغالي رسول385095بامنبع21آزمایشگاه فیزیك 01 yahoo .com09154168743واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1411587واحددرگزواحددرگز5339 @10:30hatamianr-1399.10.0308:30حاتمیان جغالي رسول385095بامنبع3ریاضیات عمومي01 yahoo .com09154168743واتساپآزمونخیر

_1411587واحددرگزواحددرگز5340 @10:30hatamianr-1399.10.0308:30حاتمیان جغالي رسول385095بامنبع3ریاضیات عمومي01 yahoo .com09154168743واتساپآزمونخیر

_1112050واحددرگزواحددرگز5341 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع1اکولوژی عملي01 gmail.com09158147889واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1112028واحددرگزواحددرگز5342 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع2آزمایشگاه بافت شناسي01 gmail.com09158147889واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1112047واحددرگزواحددرگز5343 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع1آزمایشگاه جنین شناسي01 gmail.com09158147889واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1112021واحددرگزواحددرگز5344 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع21آزمایشگاه سیستماتیك گیاهي 01 gmail.com09158147889واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1112032واحددرگزواحددرگز5345 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع11آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهي 01 gmail.com09158147889واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1112040واحددرگزواحددرگز5346 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع21آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهي 01 gmail.com09158147889واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1112011واحددرگزواحددرگز5347 @amiriherbامیری محمدصادق386162بامنبع1آزمایشگاه مباني بیوشیمي01 gmail.com09158147889واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1411588واحددرگزواحددرگز5348 15:30shahos-1399.10.0613:30حسیني سیدحسنعلي386235بامنبع5شیمي عمومي01 s e ini57@ pnu .ac .ir09158156346واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1411588واحددرگزواحددرگز5349 15:30shahos-1399.10.0613:30حسیني سیدحسنعلي386235بامنبع5شیمي عمومي01 s e ini57@ pnu .ac .ir09158156346واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1235019واحددرگزواحددرگز5350 khقیصری خاطره389763بدون منبع1کارورزی01 .g h113@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرkh .g h113@ yahoo .com

_1411612واحددرگزواحددرگز5351 _10:30mozhdeh-1399.10.0108:30عمادی مژده445928بامنبع1ارزیابي توان سرزمین01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_ emadi@yahoo .com

_1411612واحددرگزواحددرگز5352 _10:30mozhdeh-1399.10.0108:30عمادی مژده445928بامنبع1ارزیابي توان سرزمین01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411156واحددرگزواحددرگز5353 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آزمایشگاه اصول طراحي منظره وچشم انداز01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1121059واحددرگزواحددرگز5354 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آزمایشگاه آبیاری عمومي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1121065واحددرگزواحددرگز5355 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1121062واحددرگزواحددرگز5356 _mozhdehعمادی مژده445928بامنبع1آزمایشگاه باغباني عمومي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411164واحددرگزواحددرگز5357 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آزمایشگاه فرآوری وبازاریابي محصوالت شیالتي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1121046واحددرگزواحددرگز5358 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آزمایشگاه هواواقلیم شناسي کشاورزی01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411605واحددرگزواحددرگز5359 _15:30mozhdeh-1399.10.1013:30عمادی مژده445928بامنبع1آلودگي آب و خاك01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411605واحددرگزواحددرگز5360 _15:30mozhdeh-1399.10.1013:30عمادی مژده445928بامنبع1آلودگي آب و خاك01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411609واحددرگزواحددرگز5361 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع2آلودگي هوا01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411609واحددرگزواحددرگز5362 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع2آلودگي هوا01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411633واحددرگزواحددرگز5363 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع2بهداشت ایمني و محیط زیست01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411633واحددرگزواحددرگز5364 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع2بهداشت ایمني و محیط زیست01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411589واحددرگزواحددرگز5365 _15:30mozhdeh-1399.10.2013:30عمادی مژده445928بامنبع3جانورشناسي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411589واحددرگزواحددرگز5366 _15:30mozhdeh-1399.10.2013:30عمادی مژده445928بامنبع3جانورشناسي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411610واحددرگزواحددرگز5367 _15:30mozhdeh-1399.10.0413:30عمادی مژده445928بامنبع2حفاظت آب و خاك01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411610واحددرگزواحددرگز5368 _15:30mozhdeh-1399.10.0413:30عمادی مژده445928بامنبع2حفاظت آب و خاك01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411600واحددرگزواحددرگز5369 _10:30mozhdeh-1399.10.1808:30عمادی مژده445928بامنبع5خاك شناسي عمومي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411600واحددرگزواحددرگز5370 _10:30mozhdeh-1399.10.1808:30عمادی مژده445928بامنبع5خاك شناسي عمومي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411624واحددرگزواحددرگز5371 _10:30mozhdeh-1399.10.0908:30عمادی مژده445928بامنبع1درختان و درختچه های ایران01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411624واحددرگزواحددرگز5372 _10:30mozhdeh-1399.10.0908:30عمادی مژده445928بامنبع1درختان و درختچه های ایران01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411586واحددرگزواحددرگز5373 _10:30mozhdeh-1399.10.1708:30عمادی مژده445928بامنبع1ریخت شناسي و رده بندی گیاهي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411586واحددرگزواحددرگز5374 _10:30mozhdeh-1399.10.1708:30عمادی مژده445928بامنبع1ریخت شناسي و رده بندی گیاهي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411591واحددرگزواحددرگز5375 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع2شناخت منابع طبیعي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411591واحددرگزواحددرگز5376 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع2شناخت منابع طبیعي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411165واحددرگزواحددرگز5377 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1کارآموزی01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411607واحددرگزواحددرگز5378 _13:00mozhdeh-1399.10.1611:00عمادی مژده445928بامنبع4کارتوگرافي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411607واحددرگزواحددرگز5379 _13:00mozhdeh-1399.10.1611:00عمادی مژده445928بامنبع4کارتوگرافي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411630واحددرگزواحددرگز5380 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1(پروژه - 2مهارت ورزی ) 2کارورزی 01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411620واحددرگزواحددرگز5381 _15:30mozhdeh-1399.10.0813:30عمادی مژده445928بامنبع3محیط زیست و کشاورزی پایدار01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411620واحددرگزواحددرگز5382 _15:30mozhdeh-1399.10.0813:30عمادی مژده445928بامنبع3محیط زیست و کشاورزی پایدار01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411603واحددرگزواحددرگز5383 _10:30mozhdeh-1399.10.0908:30عمادی مژده445928بامنبع1مدیریت حیات وحش01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411603واحددرگزواحددرگز5384 _10:30mozhdeh-1399.10.0908:30عمادی مژده445928بامنبع1مدیریت حیات وحش01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411625واحددرگزواحددرگز5385 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411625واحددرگزواحددرگز5386 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411615واحددرگزواحددرگز5387 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1مهارت های میداني01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411615واحددرگزواحددرگز5388 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1مهارت های میداني01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411593واحددرگزواحددرگز5389 _15:30mozhdeh-1399.10.1013:30عمادی مژده445928بامنبع5هوا و اقلیم شناسي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1411593واحددرگزواحددرگز5390 _15:30mozhdeh-1399.10.1013:30عمادی مژده445928بامنبع5هوا و اقلیم شناسي01 emadi@ yahoo .comایمیلتحقیق و پروژهخیرmozhdeh_emadi@yahoo.com

_1115117واحددرگزواحددرگز5391 sناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع1آزمایشگاه پایگاه داده ها01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115145واحددرگزواحددرگز5392 sناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع1آزمایشگاه پایگاه داده ها01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1322031واحددرگزواحددرگز5393 sناظمي تاج الدین صغری473440بدون منبع2آزمایشگاه ریزپردازنده01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115116واحددرگزواحددرگز5394 sناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع1آزمایشگاه سیستم عامل01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115153واحددرگزواحددرگز5395 sناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع2آزمایشگاه سیستم عامل01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115148واحددرگزواحددرگز5396 sناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع1آزمایشگاه شبكه01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1113096واحددرگزواحددرگز5397 sناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع11آزمایشگاه فیزیك 01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115243واحددرگزواحددرگز5398 sناظمي تاج الدین صغری473440بدون منبع1آزمایشگاه کامپیوتر01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115081واحددرگزواحددرگز5399 sناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع1آزمایشگاه مدارهای منطقي01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115086واحددرگزواحددرگز5400 sناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع3آزمایشگاه معماری کامپیوتر01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1322060واحددرگزواحددرگز5401 sناظمي تاج الدین صغری473440بدون منبع1آزمایشگاه مهندسي نرم افزار01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1322035واحددرگزواحددرگز5402 sناظمي تاج الدین صغری473440بدون منبع1پروژه فناوری اطالعات01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1511006واحددرگزواحددرگز5403 sناظمي تاج الدین صغری473440بدون منبع2پروژه فناوری اطالعات01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115133واحددرگزواحددرگز5404 15:30s-1399.10.1613:30ناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع1شیوه ارائه مطالب علمي وفني01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115133واحددرگزواحددرگز5405 15:30s-1399.10.1613:30ناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع1شیوه ارائه مطالب علمي وفني01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1322029واحددرگزواحددرگز5406 sناظمي تاج الدین صغری473440بدون منبع2کارآموزی01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1511011واحددرگزواحددرگز5407 sناظمي تاج الدین صغری473440بدون منبع2کارآموزی01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1322090واحددرگزواحددرگز5408 sناظمي تاج الدین صغری473440بدون منبع3کارگاه برنامه نویسي پیشرفته01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1115064واحددرگزواحددرگز5409 sناظمي تاج الدین صغری473440بامنبع6کارگاه عمومي01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1322088واحددرگزواحددرگز5410 sناظمي تاج الدین صغری473440بدون منبع9کارگاه مباني کامپیوتر و برنامه نویسي01 .nazemi90@ yahoo .com09105119100واتساپتحقیق و پروژهخیر

_1215431واحددرگزواحددرگز5411 @10:30zahedpour1395-1399.10.1108:30زاهدپور فوزیه520304بامنبع9تربیت بدني01 gmail.com09159820221تلگرامتحقیق و پروژهخیر

_1235019واحددوغارونواحددوغارون5412 khaخالقي حسین389880بدون منبع1کارورزی01 leg hi@ pnu .ac .ir 09151035623 جهت تعیین نوع تكلیف9151035623تماس با شماره

_1211659واحدرشتخوارواحدرشتخوار5413 darvisمقدم نژاد مرتضي391024بدون منبع5پروژه01 h_ 132@ yahoo .com09355627321واتساپانجام پایان نامه خیر

_1211104واحدرشتخوارواحدرشتخوار5414 darvisمقدم نژاد مرتضي391024بدون منبع2پروژه کارعملي01 h_ 132@ yahoo .com09355627321واتساپانجام پایان نامه خیر

_1211696واحدرشتخوارواحدرشتخوار5415 darvisمقدم نژاد مرتضي391024بامنبع1کارورزی01 h_ 132@ yahoo .com09355627321واتساپارائه تحقیق و نمونه سوال با توجه به وضعیت کرونا خیر

_1211669واحدرشتخوارواحدرشتخوار5416 darvisمقدم نژاد مرتضي391024بامنبع1کارورزی01 h_ 132@ yahoo .com09355627321واتساپارائه تحقیق و نمونه سوال با توجه به وضعیت کرونا خیر

_1211669واحدرشتخوارواحدرشتخوار5417 darvisمقدم نژاد مرتضي391024بامنبع1کارورزی01 h_ 132@ yahoo .com09355627321واتساپارائه تحقیق و نمونه سوال با توجه به وضعیت کرونا خیر

_1211696واحدرشتخوارواحدرشتخوار5418 darvisمقدم نژاد مرتضي391024بامنبع1کارورزی01 h_ 132@ yahoo .com09355627321واتساپارائه تحقیق و نمونه سوال با توجه به وضعیت کرونا خیر

_1217443واحدرشتخوارواحدرشتخوار5419 darvisمقدم نژاد مرتضي391024بدون منبع3در مشاوره1کارورزی 01 h_ 132@ yahoo .com09355627321واتساپارائه تحقیق  با توجه به وضعیت کرونا خیر

_1113088واحدسرخسواحدسرخس5420 @zarekazemزارع کاظم385831بامنبع21آزمایشگاه فیزیك پایه 01 yahoo .com09153242770واتساپ کار تحقیقي و تحویل گزارش کار در واتساپخیر

_1113113واحدسرخسواحدسرخس5421 @zarekazemزارع کاظم385831بامنبع1آزمایشگاه فیزیك عمومي01 yahoo .com09153242770واتساپ کار تحقیقي و تحویل گزارش کار در واتساپخیر

_1114048واحدسرخسواحدسرخس5422 @zarekazemزارع کاظم385831بامنبع1کارگاه یاشیشه گری01 yahoo .com09153242770واتساپ کار تحقیقي و تحویل گزارش کار در واتساپخیر

_1211659واحدسرخسواحدسرخس5423 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بدون منبع22پروژه01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1217069واحدسرخسواحدسرخس5424 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بدون منبع1(پژوهشهای عملي وانفرادی )پروژه 01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1211085واحدسرخسواحدسرخس5425 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بدون منبع1پروژه تحقیقاتي01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1217257واحدسرخسواحدسرخس5426 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بدون منبع6انفرادی-پژوهشهای عملي 01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1217257واحدسرخسواحدسرخس5427 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بدون منبع12انفرادی-پژوهشهای عملي 02 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1217040واحدسرخسواحدسرخس5428 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بدون منبع1(عملي )سمیناردرمسائل روانشناسي عمومي 01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1211669واحدسرخسواحدسرخس5429 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بامنبع2کارورزی01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1211669واحدسرخسواحدسرخس5430 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بامنبع2کارورزی01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1211696واحدسرخسواحدسرخس5431 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بامنبع24کارورزی01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1211696واحدسرخسواحدسرخس5432 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بامنبع24کارورزی01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1211086واحدسرخسواحدسرخس5433 @motamedi.pnusمعتمدی برآبادی حوا386581بامنبع21کارورزی 01 gmail.com09155080776واتساپانجام پروژه در فایل وورد و ارسال در واتساپخیر

_1121059واحدسرخسواحدسرخس5434 @emmbot164مصطفوی مندی ابراهیم388068بدون منبع1آزمایشگاه آبیاری عمومي01 yahoo .co .uk09155612164واتساپانجام پروژه ارسال در واتساپخیر

_1215431واحدسرخسواحدسرخس5435 10:30torabinarg-1399.10.1108:30ترابي نرگس389698بامنبع1تربیت بدني02 es86@ yahoo .com09155195638واتساپبرای قسمت عملي کار تحقیقي ارسال در واتساپخیر

_1411081واحدسرخسواحدسرخس5436 @masomi20042003معصومي علي393136بدون منبع1آزمایشگاه پرورش زنبورعسل01 yahoo .com09387588873واتساپکار تحقیق در واتساپخیر

_1411071واحدسرخسواحدسرخس5437 abbasابهری عباس405241بدون منبع1کارآموزی01 abhari@ yahoo .com09151738571سروشانجام پروژه و ارسال درپیام رسان  سروشخیر

_1411055واحدسرخسواحدسرخس5438 _pnآب ساالن علي اصغر410470بدون منبع1آزمایشگاه طرح آزمایشهای دامپروری01 abs a lan@ yahoo .comانجام تحقیق و ارسال ایمیل خیر(pn_absalan@yahoo.com)ایمیلpn_ absalan@yahoo .com

_1411070واحدسرخسواحدسرخس5439 vaوفا تكتم سادات431618بامنبع1آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل01 fa _ toktam@ yahoo .com09155213325واتساپانجام پروژه و ارسال در واتساپخیر

_1411073واحدسرخسواحدسرخس5440 heسپهری مقدم حشمت433135بدون منبع1آزمایشگاه خوراك هاوجیره نویسي01 .s epehri@ gmail.com09155681769واتساپکار تحقیقي در واتساپخیر

_1411066واحدسرخسواحدسرخس5441 _mozhdehعمادی مژده445928بدون منبع1آزمایشگاه پرورش طیور01 emadi@ yahoo .com09155108794واتساپکار تحقیقي ارسال در واتساپخیر

_1234006واحدسرخسواحدسرخس5442 aبماني عاطفه446483بدون منبع1پروژه01 te feh .bemani@ gmail.comانجام وارسال پروژه به ایمیل استاد خیر(atefeh.bemani@gmail.com)ایمیلa te feh .bemani@ gma il.c om

_1411075واحدسرخسواحدسرخس5443 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع1آزمایشگاه بهداشت وبیماریهای دام وطیور01 .mirzae i9@ gmail.com09151111622واتساپامتحان در واتساپخیر

_1411078واحدسرخسواحدسرخس5444 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع1(ماهي ومیگو)آزمایشگاه پرورش آبزیان 01 .mirzae i9@ gmail.com09151111622واتساپامتحان  در واتساپخیر
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شناسه پیام رسان و یا شماره تلفن همراه برای  پیام رسان نام پیام رسان مورد استفاده برای ارزشیابيشیوه های ارزشیابي دیگر با توضیحات کامل LMSشیوه ارزشیابي ازطریق آدرس پست الكترونیكيساعت امتحانتاریخ امتحاننام خانوادگي و نامکد استادوضعیت منبعآمارنام درسکددرسمرکز ارائه و نظارتمرکز درسردیف

_1411063واحدسرخسواحدسرخس5445 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع2آزمایشگاه پرورش گاوهای شیری01 .mirzae i9@ gmail.com09155213325واتساپانجام پروژه و ارسال در واتساپخیر

_1411068واحدسرخسواحدسرخس5446 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع1آزمایشگاه پرورش گوسفندوبز01 .mirzae i9@ gmail.comامتحان در بلهlms

_1411061واحدسرخسواحدسرخس5447 hمیرزائي حمیدرضا513896بدون منبع1آزمایشگاه تشریح وفیزیولوژی دام01 .mirzae i9@ gmail.com09155213325واتساپانجام پروژه و ارسال در واتساپخیر

_1223046واحدسرخسواحدسرخس5448 09155099837واتساپانجام کار تحقیقي و ارسال گزارش در واتساپ خیراحمد برومند991223بدون منبع11کارتحقیقي 01

_1223058واحدسرخسواحدسرخس5449 09155099837واتساپانجام کار تحقیقي و ارسال گزارش در واتساپ خیراحمد برومند991223بدون منبع21کارتحقیقي 01

_1217069واحدسروالیتواحدسروالیت5450 _khayamخاکپور نور محمدی محمد451515بدون منبع1(پژوهشهای عملي وانفرادی )پروژه 01 offic e@ yahoo .com09159812647با توجه به عملی بودن دروس مهلت ثبت نمره خیر

_1211450واحدسروالیتواحدسروالیت5451 _khayamخاکپور نور محمدی محمد451515بدون منبع12کارورزی 01 offic e@ yahoo .com09159812647با توجه به عملی بودن دروس مهلت ثبت نمره خیر

_1211451واحدسروالیتواحدسروالیت5452 _khayamخاکپور نور محمدی محمد451515بدون منبع22کارورزی 01 offic e@ yahoo .com09159812647با توجه به عملی بودن دروس مهلت ثبت نمره خیر

_1211104واحدسروالیتواحدسروالیت5453 @barzanoniبرزنوني فاطمه462246بدون منبع1پروژه کارعملي01 yahoo .com09158527146با توجه به عملی بودن دروس مهلت ثبت نمره خیر

_1217257واحدسروالیتواحدسروالیت5454 @barzanoniبرزنوني فاطمه462246بدون منبع3انفرادی-پژوهشهای عملي 01 yahoo .com0915981262647با توجه به عملی بودن دروس مهلت ثبت نمره خیر

_1215430واحدعشق آبادواحدعشق آباد5455 sصادقي حسن388166بامنبع1ورزش ویژه01 adeg hi.h1360@ yahoo .com09155515520بله

_1235018واحدعشق آبادواحدعشق آباد5456 09155513618ارسال مي گرددcdموضوع  پروژه انتخاب شده درصورت تكمیل به صورت خیراساتید گروه آموزشي991235بدون منبع1پروژه01

_1235019واحدعشق آبادواحدعشق آباد5457 09155513618جهت کارورزی به  شرکت خصوصي معرفي گردیده است خیراساتید گروه آموزشي991235بدون منبع1کارورزی01

_1217404واحدفیروزهواحدفیروزه5458 eارکاني ابراهیم388183بدون منبع3تمرین راهنمایي و مشاوره گروهي01 .arkani@ gmail.com09151511392سروش-واتس اپکار تحقیقيخیر

_1217413واحدفیروزهواحدفیروزه5459 eارکاني ابراهیم388183بدون منبع3تمرین عملي مشاوره شغلي01 .arkani@ gmail.com09151511392سروش-واتس اپکار تحقیقيخیر

_1217445واحدفیروزهواحدفیروزه5460 hپیراني حمیده522822بدون منبع3پروژه تحقیقاتي در مشاوره01 .pirani20@ gmail.com09390087848سروش-واتس اپکار تحقیقيخیر

_1211104واحدفیروزهواحدفیروزه5461 hپیراني حمیده522822بدون منبع1پروژه کارعملي01 .pirani20@ gmail.com09390087848سروش-واتس اپکار تحقیقيخیر

_1217443واحدفیروزهواحدفیروزه5462 hپیراني حمیده522822بدون منبع3در مشاوره1کارورزی 01 .pirani20@ gmail.com09390087848سروش-واتس اپکار تحقیقيخیر

_1217444واحدفیروزهواحدفیروزه5463 hپیراني حمیده522822بدون منبع3 در مشاوره2کارورزی01 .pirani20@ gmail.com09390087848سروش-واتس اپکار تحقیقيخیر

_1235018(فیض آباد)واحدمه والت (فیض آباد)واحدمه والت 5464 toطلوعیان میالد522929بدون منبع1پروژه01 looe ian@ yahoo .comایمیلکار تحقیقي ارسال به ایمیلخیرto looe ian@ yahoo .com

_1413046(فیض آباد)واحدمه والت (فیض آباد)واحدمه والت 5465 mkhazaii@yahoo.comایمیلکار تحقیقي ارسال به ایمیلخیرمرضیه خزاعي991413بدون منبع2پروژه01

_1413041(فیض آباد)واحدمه والت (فیض آباد)واحدمه والت 5466 mkhazaii@yahoo.comایمیلکار تحقیقي ارسال به ایمیلخیرمرضیه خزاعي991413بدون منبع2(2)مهارت آموزی 01
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