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تاريخ امتحان

دروس گروه امتحاني و نام استاد

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

١2١١668_٠١

اصول حسابداري

شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١2١٤٠١١_٠١

اصول حسابداري 2

شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١2١٤٠٠5_٠١
١2١٤٠١8_٠١
١2١٤٠٤5_٠١
١2١٤٠68_٠١
١2١8888_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٠

١2١٤١6٧_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

١2١٤١٠8_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٠
سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١2١٤٠٣٣_٠١
١2١٤١58_٠١
١2١٤٠٣6_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١١658_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١٧2٤٣_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٠

١2١٧2٣٣_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,25
دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١2١٧2٤2_٠١
١2١١6٠8_٠١
١2١٧25١_٠١
١2١٤١٠٣_٠١
١2١٧٠٠٤_٠١
١2١٧٠٠6_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١٧١8٧_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١2١٧2١2_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

١2١٧٠٠١_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩
دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١٧٣٧٣_٠١
١2١٧2٠8_٠١
١2١١65٣_٠١

اصول حسابداري 2

كارشناسي

كارشناسي

كنترلهاي داخلي و نظام راهبري شركتي

كارشناسي

اختﻼل هاي رفتاري و هيجاني

كارشناسي

مباحث جاري درحسابداري

روانشناسي اجتماعي كاربردي
روانشناسي خانواده
روانشناسي عمومي

كارشناسي
كارشناسي

om

كارشناسي
كارشناسي

.s c

كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي

روانشناسي عمومي )جهانگردي (
روانشناسي مرضي كودك

كارشناسي

مباحث اساسي در روانشناسي

كارشناسي
كارشناسي

مباحث اساسي در روانشناسي 2

كارشناسي

مباني روانشناسي -مفاهيم اساسي

كارشناسي

مباحث اساسي در روانشناسي١
مشاوره تحصيلي و شغلي

احسان قدردان

13:30

احسان قدردان

08:00

.s c

اسداله ويسي

10:30

اسداله ويسي

كارشناسي
كارشناسي

اسداله ويسي
اسداله ويسي

10:30

اسداله ويسي

u
n

08:00

اسداله ويسي
اسداله ويسي
اسداله ويسي
اسداله ويسي
اسداله ويسي
اسداله ويسي

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ
ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ
ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

13:30
10:30

9189714729

.P

w
w

9189714729

.
w

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

9189714729
9189714729

w
w

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ
ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

w

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ
ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

w
w
13:30

9189714729

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

13:30

.P

كار تحقيقي

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

10:30
08:00

9183701707

n
P

13:30
13:30

كار تحقيقي

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

u
n

اسداله ويسي

9183701707

N
u

13:30
10:30

9183701707

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

w
e
N

اسداله ويسي

9183701707

كار تحقيقي

ew

10:30

اسداله ويسي

9183701707

كار تحقيقي

08:00

اسداله ويسي

9183701707

كار تحقيقي

10:30

w
e
N

كارشناسي

روانشناسي عمومي 2

احسان قدردان

om

10:30
10:30

9183701707

آزمون آنﻼين

.s c

احسان قدردان

كارشناسي

زبان تخصصي 2

روان شناسي عمومي

احسان قدردان

9183701707

آزمون آنﻼين

13:30

om

9183701707

آزمون آنﻼين

13:30

احسان قدردان

9183701707

آزمون آنﻼين

13:30

احسان قدردان

كارشناسي

كار تحقيقي

13:30

احسان قدردان

كارشناسي

حسابرسي 2

آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان

احسان قدردان

كارشناسي

اصول حسابرسي2

اصول روانشناسي باليني

احسان قدردان

كارشناسي

اصول حسابداري2

آزمون آنﻼين

9183701707

كارشناسي

احسان قدردان

13:30

اصول حسابداري 2

اصول حسابداري 2

13:30

آزمون آنﻼين

9183701707

e.gh.pnu@gmail.com

كارشناسي

احسان قدردان

13:30

كارشناسي

اصول حسابداري 2

شروع

نوع ارزشيابي توسط استاد

شماره واتس آپ استاد

ايميل استاد

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ
ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

w

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ
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9189714729
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vaisi.a1359@gmail.com
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سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

١2١٧26٠_٠١

مشاوره شغلي و حرفه ا ي

١2١66٤٠_٠١

جغرافياي انتخابات

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١66٣٤_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

١2١66٤5_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,25

١2١66٣8_٠١

شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٤

١2١66٣6_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

١2١66٤٣_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,25

١2١22٠٩_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,25

١2١66٤2_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

١2١66٤٤_٠١

كارشناسي

جغرافياي سياسي ايران

تحصيﻼت تكميلي

اسكندر مرادي

13:30

جغرافياي سياسي فضاي مجازي

تحصيﻼت تكميلي

دولت وحكومت محلي

تحصيﻼت تكميلي

جهان شهرها وديپلماسي شهري
زبان تخصصي

ژئو ﭘليتيك شهري

سازماندهي سياسي فضاي شهري

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٩

١2١66٣5_٠١

بدمينتون 2

كارشناسي

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

١2١52٣٩_٠2

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١٧2٤٠_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26

١2١٧2٧2_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26
شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٤
شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٤

١2١522٣_٠2
١2١٧2٣١_٠١
١2١١6٣2_٠١
١2١٧28١_٠١
١2١٧28١_٠2

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26

١2١٧٣٧6_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

١2١٧٣٧8_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

١2١٧28٠_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26

دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

١١١٧٠٠5_٠١
١2١٧١٤٩_٠١

كارشناسي

مباني جغرافياي سياسي

كارشناسي
كارشناسي

om

دو و ميداني ١

آسيب شناسي رواني ١
آسيب شناسي رواني 2
آمار استنباطي

كارشناسي

آمار استنباطي
آمار استنباطي

آمار استنباطي و كاربرد spss
آموزش و ﭘرورش ابتدايي و متوسطه اول و
دوم

بزهكاري اطفال ١

روانشناسي اجتماعي

كارشناسي

.s c

آمار استنباطي

آماراستنباطي

اسكندر مرادي

om

بدمينتون ١

دو و ميداني 2

اسكندر مرادي

كارشناسي
كارشناسي

اسكندر مرادي

13:30

.s c

اصغر جﻼلي

08:00

اصغر جﻼلي

افشين صﻼحيان

08:00

افشين صﻼحيان

10:30

كارشناسي

افشين صﻼحيان

تحصيﻼت تكميلي

افشين صﻼحيان

كارشناسي

افشين صﻼحيان

تحصيﻼت تكميلي
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي

تحصيﻼت تكميلي

08:00

u
n

10:30

افشين صﻼحيان
افشين صﻼحيان
افشين صﻼحيان
افشين صﻼحيان
افشين صﻼحيان

كار تحقيقي

آزمون آنﻼين
آزمون آنﻼين
كار تحقيقي

9369396515

كار تحقيقي
كار تحقيقي
كار تحقيقي
كار تحقيقي

9219288467

9219288467

w

كار تحقيقي

w

9219288467

9219288467

w
w

08:00

9369396515

9219288467

كار تحقيقي
كار تحقيقي

w
w

9369396515

w
w

كار تحقيقي
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08:00

10:30

9369396515

.
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آزمون آنﻼين

08:00

10:30

9125199024

آزمون آنﻼين

10:30

.P

9125199024
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كارشناسي

كار تحقيقي

13:30

افشين صﻼحيان

9125199024

N
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08:00

9125199024

كار تحقيقي
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10:30

اصغر جﻼلي

9125199024

كار تحقيقي

10:30

اصغر جﻼلي

9125199024

كار تحقيقي

10:30
10:30

9125199024

كار تحقيقي

10:30
13:30

9125199024

كار تحقيقي

.s c

اسكندر مرادي

تحصيﻼت تكميلي

مفاهيم ونظريه هاي جغرافيايي سياسي

١2١526٤_٠2

اسكندر مرادي

9125199024

كار تحقيقي

10:30

om

9125199024

كار تحقيقي

13:30

اسكندر مرادي

9125199024

كار تحقيقي

10:30

اسكندر مرادي

تحصيﻼت تكميلي

كار تحقيقي

10:30

اسكندر مرادي

تحصيﻼت تكميلي

تحصيﻼت تكميلي

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٠

اسكندر مرادي

تحصيﻼت تكميلي

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

١2١525٠_٠2

اسكندر مرادي

تحصيﻼت تكميلي

١2١6٣٩٩_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

08:00

كار تحقيقي

9125199024

اصول ،مفاهيم ونظريه هاي ژئوﭘليتيك

تحصيﻼت تكميلي

اسكندر مرادي

08:00

سياست وفضا

١2١6٤٠٧_٠١

اسداله ويسي

10:30

ارتباط از طريق ايميل و واتس آپ

9189714729

كار تحقيقي
كار تحقيقي
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9219288467
9219288467
9219288467
9219288467
9219288467
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vaisi.a1359@gmail.com
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aspsychology2020@gmail.com
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aspsychology2020@gmail.com
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يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

١2١٧2٣٩_٠١

روانشناسي تجربي

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧

١2١٧٠5١_٠١

روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

كارشناسي

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

كارشناسي

نظريه هاي انگيزش در آموزش و ﭘرورش

تحصيﻼت تكميلي

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١2١٧28٤_٠١
١2١2٠2١_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١٧٠٤٩_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١2١٧2٩8_٠2

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22
سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧

١2١٧2٩8_٠١
١2١٧2٧٠_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١٧28٣_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

١8١٣٠58_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١٧28٣_٠2

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١٣١٧٠2١_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١٣١٧٠٠٧_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

١١١2٠62_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١
سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

١٣١٧٠١8_٠١
١١١2٠58_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

١١١2٠5٩_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

١١١2٤6٣_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

١١١2٠٤8_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٩
دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٩
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26

١١١2٠2٧_٠١
١١١2٤8٠_٠١
١١١2٠٤2_٠١
١١١2١5٧_٠١
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خالد اسماعيلي
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كار تحقيقي
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حقوق تجارت)(٣اسناد تجاري
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كارشناسي

١٣١٩١٣٣_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

كارشناسي

حسين محمدزاده

10:30

كار تحقيقي
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شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
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زبان خارجي )2زبان تخصصي (

كارشناسي

راميار رفاعي
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كار تحقيقي
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دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

١22١٠٣5_٠١

مباني روش تحقيق
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كار تحقيقي
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مباني علم اقتصاد
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شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٤

١22١2٩٠_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

١22١٠١٣_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١22١٣٤8_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,25
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ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
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دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٤

١2١٧2٣6_٠١
١2١٧٠٤6_٠١
١2١١656_٠١
١2١٧258_٠١
١2١٧2٣٤_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧

١2١١62٣_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

١2١٧22١_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2
شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
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كليات علم اقتصاد
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كارشناسي

انگيزش و هيجان

روان شناسي اجتماعي
روان شناسي رشد

كارشناسي

روان شناسي تربيتي

رضا رحيمي

كارشناسي
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روانشناسي سﻼمت

روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي ويژه

روانشناسي يادگيري
روانشناسي يادگيري

اصول برنامه ريزي آموزش تربيت بدني
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سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧

١2١52٤٠_٠١

رشد حركتي

١2١52٤١_٠١

شنا 2

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١2١52٣٧_٠١

شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١2١52٧١_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١
يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

١2١522٧_٠١

شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١2١526٣_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١2١522٧_٠٣
١2١5٤6٩_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١٣١٣٠٣٧_٠١

شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١2١52٤6_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٩
يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

١2١52٧6_٠١
١2١5256_٠١

كارشناسي

رضا شادفر
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آزمون تستي از طريق واتس

9039204488

كارشناسي

رودابه تزئين

08:00

آزمون از طريق واتس

9188737767

رودابه تزئين

08:00

يادگيري حركتي

كارشناسي

شنا تخصصي

كارشناسي

شنا١

كارشناسي

شنا١

رضا شادفر

رودابه تزئين

كارشناسي

نجات غريق

رودابه تزئين

رسم فني و نقشه كشي ساختمان

كارشناسي

ژيمناستيك ١

كارشناسي

حركات موزون خواهران ١

ژاله ميرحسني

ژيمناستيك 2

كارشناسي

ژاله ميرحسني
ژاله ميرحسني
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چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
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ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١2١2٤٤٠_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١2١2٠٧١_٠١

ترجمه متون ادبي

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠١

١2١2١٣٤_٠١

ترجمه متون ادبي ١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١2١2١٣٧_٠١

ترجمه متون ادبي 2

كارشناسي

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

١2١2٠٩٤_٠١

ترجمه متون اقتصادي

كارشناسي

فعاليت موزون )١ويژه خواهران(
ترجمه ادبيات
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تشريحي و تستي از طريق واتس آپ
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تشريحي و تستي از طريق واتس آپ
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سارا ترابي
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سارا ترابي
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ژاله ميرحسني
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روژين اسكندري

آزمون از طريق واتس
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رودابه تزئين

كارشناسي

آزمون تستي از طريق واتس
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يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,25

١2١2٤٤٤_٠١

داستان كوتاه و رمان در ادبيات انگليسي

كارشناسي

سارا ترابي
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چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

١2١2٠58_٠١

درآمدي برادبيات انگليسي ١

كارشناسي

سارا ترابي
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چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
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درآمدي برادبيات انگليسي ١
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سارا ترابي
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درآمدي برادبيات انگليسي 2

كارشناسي

سارا ترابي
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١2١2١١8_٠١

درآمدي برادبيات انگليسي 2

كارشناسي

سارا ترابي

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٠

١2١2٠88_٠١

روش تدريس زبان انگليسي

كارشناسي

سارا ترابي

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٠

١2١2١٤٣_٠١

روش تدريس زبان خارجي

شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١١١5١٧8_٠١

برنامه سازي رايانه

كارشناسي

سارا ترابي

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26

١2١52١٩_٠١

برنامه نويسي كامپيوتر
آمادگي جسماني ١

كارشناسي

شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧
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ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22
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دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26
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چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١22٣٠5٩_٠١

حقوق مدني 8شفعه ووصيت وارث

كارشناسي

فرهاد يوسفي ﭘور

08:00

ارائه تجزيه و تحليل درس به صورت صوتي

شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
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رويه قضايي
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فرهاد يوسفي ﭘور
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ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
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يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
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سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧
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9183772186

دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٩

١2١88٩٧_٠١

اصول علم اقتصاد2

كارشناسي

فريدون احمدي

10:30

كار تحقيقي

9183772186

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26

١222٣١٠_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

١2١826٤_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤
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كار تحقيقي

9183772186

كارشناسي

فريدون احمدي
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كار تحقيقي
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رياضيات كاربردي در گردشگري

كارشناسي

زبان تخصصي اقتصادومديريت

كارشناسي

سازماندهي واصﻼح تشكيﻼت وروشها

كارشناسي

فن راهنمايي

كارشناسي

طرح ريزي وتعميرات ونگهداري

فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها

كارشناسي

قوانين و مقررات حقوقي گردشگري

كارشناسي

فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستمها
قوانين ومقررات حقوقي جهانگردي
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9181706393

كار تحقيقي

10:30

08:00

9189969764

كار تحقيقي
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تحصيﻼت تكميلي

كار تحقيقي

13:30

om

om
كارشناسي

محمد خالديان

10:30

محمد خالديان

كارشناسي

كار تحقيقي

08:00

محمد خالديان

كارشناسي
كارشناسي

حقوق وقوانين شهري ومنطقه اي

محمد حيدري

كارشناسي

روانسنجي

تكنيك ها و مدل ها در ژئومورفولوژي

محمد حيدري

13:30

9189969764

آزمون تشريحي كتاب باز
آزمون تشريحي كتاب باز
آزمون تشريحي كتاب باز

w
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آزمون تشريحي كتاب باز
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يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

١2١66١٩_٠١

محيطهاي كواترنري وارزيابي زيست محيطي

تحصيﻼت تكميلي

محمد صديق قرباني

13:30

آزمون تشريحي كتاب باز

9124848843

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

١٣١٩١28_٠١

احتمال مهندسي

كارشناسي

محمد علي هاشمي

13:30

از طريق واتس آپ و ايميل

9183784270

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,25

١٣١٤٠5٧_٠١

از طريق واتس آپ و ايميل

9183784270

شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٤

١2١5٤55_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١٣١٣٠56_٠١
١١١٧222_٠١
١١١٧١82_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

١222٠١٩_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١١22٠٠2_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,25

١١١١٠2٩_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١١١١٠٠١_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

١١١٧١٧١_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,22

١2١66٤٧_٠١

شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٠
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٠
شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١١١٧٠٠١_٠١
١١١5٠66_٠١
١١١١١١6_٠١
١١١٧٠8٠_٠١
١١١١٣25_٠١

١2١6٤١٩_٠١
١8١٣٠١٠_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧

١2١6٧85_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

١22٣٠٤8_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

١٣22٠١٠_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١8١٣٠68_٠١
١22٣26١_٠١
١١١٩٠١٧_٠١
١٤١١٠5٩_٠١

مهندسي محيط زيست
آمار رياضي 2

كارشناسي

آمار و رياضي در علوم ورزشي

كارشناسي

آمارمقدماتي

كارشناسي

آماردرعلوم اجتماعي

آمارواحتماﻻت مهندسي
رياضيات 2

كارشناسي

رياضي 2

رياضيات ﭘايه

كارشناسي

كنترل كيفيت آماري

كارشناسي

om

كنترل كيفيت آماري

كارشناسي
كارشناسي
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ديدگاههاي برنامه ريزي محيط زيست شهري

كاربري اراضي شهري و منطقه اي

تحصيﻼت تكميلي
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي

مباني طراحي شبكه حمل و نقل درون شهري
ﭘزشكي قانوني

كارشناسي

روش ﭘژوهش و ارائه

روش تحقيق وگزارش نويسي
اصﻼح دام

محمد علي هاشمي
محمد علي هاشمي
محمد علي هاشمي
محمد علي هاشمي

.s c

محمد علي هاشمي
محمد علي هاشمي

كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي

08:00

محمد علي هاشمي
محمد علي هاشمي
محمدرضا كرمي
محمدرضا كرمي
محمدرضا كرمي
محمدرضا كرمي

u
n

محمدرضا كرمي

.s c

از طريق واتس آپ و ايميل

10:30

از طريق واتس آپ و ايميل

از طريق واتس آپ و ايميل
از طريق واتس آپ و ايميل
كار تحقيقي

13:30

9183784270

.
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كار تحقيقي
كار تحقيقي

10:30

مختار فتحي

كار تحقيقي
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10:30

13:30

محمدشوان عثمان ﭘور

9183784270

n
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13:30

13:30

9183784270

از طريق واتس آپ و ايميل

10:30

محمدشوان عثمان ﭘور

9183784270
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13:30

9183784270

از طريق واتس آپ و ايميل

9183784270

كار تحقيقي

از طريق واتس آپ و ايميل
از طريق واتس آپ و ايميل

w
w

9183764976

w
w

w
w
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محمدسركوت غوثي

9183784270

ew

13:30

13:30

9183784270

از طريق واتس آپ و ايميل

13:30

محمدسركوت غوثي

9183784270

از طريق واتس آپ و ايميل

08:00

13:30

9183784270

از طريق واتس آپ و ايميل

08:00

10:30

9183784270

از طريق واتس آپ و ايميل

13:30

08:00

9183784270

از طريق واتس آپ و ايميل

08:00

13:30

9183784270

از طريق واتس آپ و ايميل
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كارشناسي

ﭘزشكي قانوني

محمد علي هاشمي

om
كارشناسي

08:00

om

كارشناسي
كارشناسي

كاربرد نقشه برداري در شهرسازي

محمد علي هاشمي

كارشناسي

آمارواحتمال مهندسي

روابط متقابل شهر و روستا

محمد علي هاشمي

از طريق واتس آپ و ايميل

08:00

محمد علي هاشمي

كارشناسي

آزمون تشريحي كتاب باز

10:30

محمد علي هاشمي

كارشناسي

آمار و احتماﻻت مهندسي

درايران)آموزش محور(

محمد علي هاشمي

كارشناسي

آمار مهندسي

مباني جبر

محمد صديق قرباني

08:00

9124848843

كار تحقيقي
كار تحقيقي

از طريق واتس آپ و ايميل
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چهار شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٤

١٤١١٧25_٠١

اصول آموزش بزرگساﻻن

كارشناسي

مختار فتحي

10:30

از طريق واتس آپ و ايميل

9188886531

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

١٤١١٣٠٩_٠١

اصول طراحي كارخانجات صنايع غذايي

كارشناسي

مختار فتحي

13:30

از طريق واتس آپ و ايميل

9188886531

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧

١٤١١6٠5_٠١

آلودگي آب و خاك

كارشناسي

سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣
سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٠

١٤١١٠56_٠١
١٤١١٣١2_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٩

١٤١١5٩٠_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠2

١٤١١٠62_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

١2١١6٩٧_٠١

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١

١٤١١5١٩_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

١٤١١52٤_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8
شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١

١٤١١2٩٧_٠١
١٤١١5٣5_٠١

دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,١٩

١٤١١٧٣2_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5

١٤١١٠6٤_٠١

شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٧

١٤١١58٩_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,25

١٤١١6٠٤_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠٣

١٤١١6٠٧_٠١

سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧
دو شنبه ١٣٩٩,٠٣,26

١٤١١2٣5_٠١
١٤١١526_٠١

يك شنبه ١٣٩٩,٠٣,١8

١22٣252_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٩

١22٣٠28_٠١

ﭘنﺞ شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠5
سه شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٧
شنبه ١٣٩٩,٠٣,٣١
شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٤

چهار شنبه ١٣٩٩,٠٣,2١
يك شنبه ١٣٩٩,٠٤,٠8

١22٣٠2٤_٠١
١22٣٠٣8_٠١
١2١١٠٠5_٠١
١2١٧٤2٠_٠١
١2١٧٣8١_٠١

١2١٧٣٩٤_٠١

اصول تغذيه دام

اصول عمل آوري خشكبار
بوم شناسي عمومي

كارشناسي

تكنولوژي ﭘس از برداشت

كارشناسي

ﭘرورش گاوهاي شيري

تكنولوژي روغن هاي خوراكي

تكنولوژي شير و فرآورده هاي آن

كارشناسي

توليد و بهره برداري گياهان دارويي

كارشناسي

رفتارشناسي حيوانات اهلي

كارشناسي

تكنولوژي قند

مختار فتحي
مختار فتحي
مختار فتحي

كارشناسي
كارشناسي
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سامانه اطﻼعات جغرافيايي

كارشناسي

طراحي ساختمانها و تاسيسات دام و طيور

كارشناسي

كنسرو سازي

كارشناسي

.s c

كارشناسي
كارشناسي

حقوق جزاي عمومي 2
كيفرشناسي

كارشناسي

كارشناسي

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

كارشناسي

آموزه هاي مشاوره اي در قرآن و حديث

كارشناسي

آشنايي با مشاوره طﻼق

حقوق خانواده در اسﻼم و ايران و كاربرد آن

از طريق واتس آپ و ايميل

10:30

از طريق واتس آپ و ايميل
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مختار فتحي
مختار فتحي

كارشناسي
كارشناسي

مراد فتحي

08:00

مراد فتحي

10:30

مراد فتحي

13:30

u
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مراد فتحي

مريم مهدي عراقي
مريم مهدي عراقي
مريم مهدي عراقي

از طريق واتس آپ و ايميل
از طريق واتس آپ و ايميل
از طريق واتس آپ و ايميل

مريم مهدي عراقي

از طريق واتس آپ و ايميل
آزمون تستي

كار تحقيقي
كار تحقيقي

08:00

كار تحقيقي

w

9188886531

w
w

9188886531
9034824358
9034824358

w
w

w
w

9188886531

آزمون تستي
آزمون تستي

08:00

9188886531
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آزمون تستي
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13:30

08:00

9188886531
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10:30
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9188886531

از طريق واتس آپ و ايميل

10:30

مختار فتحي

9188886531
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10:30

9188886531

از طريق واتس آپ و ايميل

08:00

مختار فتحي

9188886531
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13:30

مختار فتحي

9188886531

از طريق واتس آپ و ايميل
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مختار فتحي

9188886531

از طريق واتس آپ و ايميل

10:30

w
e
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كارشناسي

حقوق جزاي عمومي ٣

.s c
13:30

9188886531

از طريق واتس آپ و ايميل

13:30

مختار فتحي

9188886531

از طريق واتس آپ و ايميل

13:30

08:00

9188886531

از طريق واتس آپ و ايميل

10:30

13:30

مختار فتحي

om

جانورشناسي

در مشاوره

مختار فتحي

9188886531

از طريق واتس آپ و ايميل

10:30
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9188886531

از طريق واتس آپ و ايميل

08:00

مختار فتحي

كارشناسي

از طريق واتس آپ و ايميل

13:30

مختار فتحي

كارشناسي

از طريق واتس آپ و ايميل

08:00

مختار فتحي

كارشناسي

بهداشت و تغذيه مادر و كودك

ﭘيشگيري از جرم

مختار فتحي

كارشناسي

كارشناسي

كارتوگرافي

مختار فتحي

08:00

9188886531

كار تحقيقي

9034824358
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شنبه ١٣٩٩,٠٣,2٤

١2١٧٣٧٩_٠١

روشها و فنون راهنمايي و مشاوره

كارشناسي

مريم مهدي عراقي

10:30

سواﻻت تشريحي

١2١٧٣٧٤_٠١

مباني راهنمايي و مشاوره

كارشناسي

مريم مهدي عراقي

08:00

سواﻻت تشريحي
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