
آدرس ایمیلشماره تماسشیوه برگزارى آزموننام خانوادگی و نام استادنام درسكد درسگروه

9117124824maria.agrin@gmail.comآزمون آنالین از طریق واتسآپ گروھی با وویسابراھیم پور زھراحقوق تجارت 011223061۴
9117124824maria.agrin@gmail.comآزمون آنالین از طریق واتسآپ گروھی با وویسابراھیم پور زھراحقوق تجارت (۴) ورشكستگي011223247
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9102092813عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررابراھیم نتاج محمدقواعدفقھ 011220373١
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9102092813عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررابراھیم نتاج محمدفقھ استداللي 011220375٣
9111541663prsar1394@gmail.comاز درس مربوطھ امتحانابراھیمي اسبوئي داودمباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد011221334
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاتجزیھ مواد غذایي011411295
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضامیكروبیولوژي مواد غذایي 011411521٢
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاتشریح وفیزیولوژي دام031411060
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاپرورش طیور031411065
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاپرورش گوسفندوبز031411067
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاجانورشناسي011411328
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضافیزیولوژي تولیدمثل031411069
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاصنایع تخمیري011411314
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاپرورش گاوھاي شیري031411062
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضااصول تغذیھ دام011411056
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضامیكروبیولوژي عمومي011411259
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاتكنولوژي شیر و فرآورده ھاي آن011411524
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاآزمایشگاه پرورش گاوھاي شیري011411063
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاآزمایشگاه تشریح وفیزیولوژي دام031411061
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاآزمایشگاه پرورش گاوھاي شیري031411063
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاآزمایشگاه پرورش طیور031411066
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاآزمایشگاه پرورش گوسفندوبز031411068
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاآزمایشگاه فیزیولوژي تولیدمثل031411070
9111265172alborzmeygol@gmail.comبھ صورت تحقیقاثناعشري محمود رضاآزمایشگاه اصول تغذیھ دام011411057
9013240457ehsanian.mehri@gmail.comتحقیقاحسانیان سیده زھراترجمھ شفاھي 011212096١
9013240457ehsanian.mehri@gmail.comتحقیقاحسانیان سیده زھراداستان كوتاه011212128
9013240457ehsanian.mehri@gmail.comتحقیقاحسانیان سیده زھراترجمھ متون مطبوعاتي 011212085٢
9013240457ehsanian.mehri@gmail.comتست بصورت آنالیناحسانیان سیده زھرازبان خارجي021212256
9112110886majid_ahmadnejad@yahoo.comبا توجھ بھ تعریف یک پروژه عملی و یک امتحان میانترماحمد نژاد كریمي مجیدساختمان ٢ و گزارش كارگاه011814043
9352356386ahmadi.psy.g@gmail.com تحقیق و تمرین وطرح نمونھ سوال از فصول تدریس شدهاحمدي بجق آذیتاروانشناسي شخصیت021217238
9352356386ahmadi.psy.g@gmail.com تحقیق و تمرین وطرح نمونھ سوال از فصول تدریس شدهاحمدي بجق آذیتاروانشناسي شخصیت011217238
9352356386ahmadi.psy.g@gmail.com تحقیق و تمرین وطرح نمونھ سوال از فصول تدریس شدهاحمدي بجق آذیتاروانشناسي شخصیت (نظریھ ھا و مفاھیم )011211407
9363606977ma.ahmadi.psy24@gmail.comتحقیق و تمرین احمدي بجق سودابھروانشناسي شناختي021217234
9363606977ma.ahmadi.psy24@gmail.comتحقیق و تمرین احمدي بجق سودابھروانشناسي شناختي011217234
9363606977ma.ahmadi.psy24@gmail.comتحقیق و تمرین احمدي بجق سودابھعلوم اعصاب شناختي011217245
9112543430mitraahmadi616@gmail.comآزمون آنالیناحمدي تلوكالئي سیده زھرااصول روانشناسي بالیني021217242
9112543430mitraahmadi616@gmail.comآزمون انالیناحمدي تلوكالئي سیده زھرااصول روانشناسي بالیني011217242
9112543430mitraahmadi616@gmail.comآزمون آنالیناحمدي تلوكالئي سیده زھراروانشناسي تحولي011217216١
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسمدیریت استراتژیك بازاریابي011218243
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسمدیریت پروژه011218502
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسمدیریت منابع انساني پیشرفتھ011218755
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسمدیریت استراتژیك پیشرفتھ011218477
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسبازاریابي بین بنگاھي011218505
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباستفكر استراتژیك واستراتژي در عمل011218479
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسمدیریت استراتژیك021218432
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسمدیریت استراتژیك011218432
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسمدیریت منابع انساني011218470
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسسمینار ( تحقیق و تتبع نظري )011218367
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسسمینار ( تحقیق و تتبع نظري )011218571
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسپروژه011234006
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسكارورزي011234007
9112583892abbasahmadi@alumni.ut.ac.irانجام ارائھ کالسی و پروژه کالسی احمدي عباسپروژه011218498
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9355295628ahmadi.a70@gmail.comآزمون آنالین تستي و پروژه از طریق  پیام من یا واتساپاحمدي فیروزجائي علياصول عمل آوري خشكبار011411312
9355295628ahmadi.a70@gmail.comتكلیف/پروژه از طریق واتساپ / ایمیلاحمدي فیروزجائي عليآمارواحتماالت وكاربردآن دركشاورزي011121049
9355295628ahmadi.a70@gmail.comتكلیف/پروژه از طریق واتساپ / ایمیلاحمدي فیروزجائي عليآمار011411592
9355295628ahmadi.a70@gmail.comآزمون آنالین تستي و تكلیف از طریق پیام من یا واتساپاحمدي فیروزجائي عليآمارواحتماالت011117084
9355295628ahmadi.a70@gmail.comآزمون آنالین تستي از طریق پیام من یا واتساپاحمدي فیروزجائي عليكنترل كیفیت مواد غذایي011411527
9355295628ahmadi.a70@gmail.comتكلیف/پروژه از طریق واتساپ / ایمیلاحمدي فیروزجائي علياصول و كاربرد روانشناسي در ترویج و آموزش كشاورزي011411345
9113539241okhovatiansharifeh@gmail.comارائھ تحقیق با توجھ بھ فصول تدریس شده با توجھ بھ سرفصل ھای کتاب . اخوتیان شریفھبھداشت و تغذیھ مادر و كودك011211697
9122259914chemistry_arshadi@pnu.ac.irبرگزاری آزمون از طریق واتسآپارشدي ستارشیمي سبز011114328
9122259914chemistry_arshadi@pnu.ac.irبرگزاری آزمون از طریق واتسآپارشدي ستاراصول صنایع شیمیایي011114033
9122259914chemistry_arshadi@pnu.ac.irبرگزاری آزمون از طریق واتسآپارشدي ستارشیمي مواد بھداشتي و آرایشي011114341
9122259914chemistry_arshadi@pnu.ac.irبرگزاری آزمون از طریق واتسآپارشدي ستاربیوشیمي 011112313٢
9122259914chemistry_arshadi@pnu.ac.irبرگزاری آزمون از طریق واتسآپارشدي ستارآزمایشگاه شیمي آلي 011114013١
9122259914chemistry_arshadi@pnu.ac.irبرگزاری آزمون از طریق واتسآپارشدي ستارآزمایشگاه شیمي آلي 011114304٢
9122259914chemistry_arshadi@pnu.ac.irبرگزاری آزمون از طریق واتسآپارشدي ستارآزمایشگاه شیمي آلي 011114365١
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9112523625عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس اسدي كیاپي محمودآیین دادرسي مدني 021223026١
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9112523625عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس اسدي كیاپي محمودآیین دادرسي مدني 011223026١
9125537469ahmad00631@gmail.comخالصھ  تفسیرسوره ھای توحید عصر و کوثر بر اساس تفسیر نور در ١٠ صفحھ و تحویل بھ استاداسالمي احمدسیره سیاسي پیامبر اعظم (ص) و ائمھ معصومین (ع)011231102
9125537469ahmad00631@gmail.comخالصھ  تفسیرسوره ھای توحید عصر و کوثر بر اساس تفسیر نور در ١٠ صفحھ و تحویل بھ استاداسالمي احمدتفسیرموضوعي قرآن (علوم انساني )011233032
9125537469ahmad00631@gmail.comخالصھ  تفسیرسوره ھای توحید عصر و کوثر بر اساس تفسیر نور در ١٠ صفحھ و تحویل بھ استاداسالمي احمدسیاست و حكمراني در قرآن و نھج البالغھ011231101
9111293575eslamizadeh2029@gmail.comارائھ کنفرانس بھ ھمراه ساخت  پاور و ارسال وویساسالمي زاده نقيتاریخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن021217213
9111293575eslamizadeh2029@gmail.comارائھ کنفرانس بھ ھمراه ساخت  پاور و ارسال وویساسالمي زاده نقيتاریخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن011217213
ارسال نکرد9112513648طرح سوال از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانیاسماعیلي سنگسري اسماعیلمحاسبات عددي051511075
ارسال نکرد9112513648طرح سوال از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانیاسماعیلي سنگسري اسماعیلمحاسبات عددي021511075
ارسال نکرد9112513648طرح سوال از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانیاسماعیلي سنگسري اسماعیلمحاسبات عددي011511075
ارسال نکرد9112513648طرح سوال از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانیاسماعیلي سنگسري اسماعیلریاضي مھندسي031111095
ارسال نکرد9112513648طرح سوال از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانیاسماعیلي سنگسري اسماعیلریاضیات مھندسي011111411
ارسال نکرد9112513648طرح سوال از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانیاسماعیلي سنگسري اسماعیلریاضیات مھندسي021111411
ارسال نکرد9112513648طرح سوال از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانیاسماعیلي سنگسري اسماعیلریاضي مھندسي011111095
9111540267behnaz_3399@yahoo.comروش تحقیقاصغري اسفنداني ربابھكنترل كیفیت آماري011117016
9111540267behnaz_3399@yahoo.comپاورپوینتاصغري اسفنداني ربابھمدیریت تولید011214106
9111540267behnaz_3399@yahoo.comروش تحقیقاصغري اسفنداني ربابھمدیریت عملكرد در سازمان صنعتي011218483
9111540267behnaz_3399@yahoo.comروش تحقیقاصغري اسفنداني ربابھطرح ریزي وتعمیرات ونگھداري011218077
9111540267behnaz_3399@yahoo.comروش تحقیقاصغري اسفنداني ربابھمدیریت تولید و عملیات011218482
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآماراستنباطي011117005
021217376spss 9111169972ارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآمار استنباطي و كاربردsa.afshar60@gmail.com
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآمار استنباطي011211632
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآمار استنباطي011217272
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآمار و احتماالت011117146
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآماروكاربردآن درمدیریت 011117010٢
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآمار و احتماالت و كاربرد آن در مدیریت 011117215٢
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآمار براي اقتصاد 011221293١
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآمار و احتماالت و كاربرد آن در مدیریت 011117214١
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآمارواحتماالت011117089
9111169972sa.afshar60@gmail.comارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپافشارمقدم سمانھآمار براي اقتصاد 011221294٢
9111542301saeed.moghadam48@yahoo.comارائھ تحقیق و پژوھش از طریق واتسآپاكبري شرفداركالیي جمالجرم شناسي011223033
9395958568sentezari481@gmail.comبر مبنای حضور در کالس و تحقیق ارایھ شده انتظاري سھیالروان شناسي رشد011211612
9115967502s.ayoobiyan@gmail.comخالصھ نویسی  و نمونھ سوالایوبیان حكیمھآزمون سازي زبان انگلیسي011212145
9115967502s.ayoobiyan@gmail.comخالصھ نویسی  و نمونھ سوالایوبیان حكیمھآزمون سازي زبان انگلیسي011212092
9115967502s.ayoobiyan@gmail.comخالصھ نویسی  و نمونھ سوالایوبیان حكیمھاصول وروش تحقیق 011212083١
9115967502s.ayoobiyan@gmail.comخالصھ نویسی  و نمونھ سوالایوبیان حكیمھدستور انگلیسي پیشرفتھ011212423
9115967502s.ayoobiyan@gmail.comخالصھ نویسی  و نمونھ سوالایوبیان حكیمھاصول وروش تحقیق 011212091٢
9115967502s.ayoobiyan@gmail.comخالصھ نویسی  و نمونھ سوالایوبیان حكیمھدستورونگارش 011212052٢
9115967502s.ayoobiyan@gmail.comخالصھ نویسی  و نمونھ سوالایوبیان حكیمھدستورونگارش 011212109٢
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ارسال نکرد9112236887آزمون مجازی ھمراه با کار کالسیآذري فرھادفیزیولوژي ورزش011215230
ارسال نکرد9112236887آزمون مجازی ھمراه با کار کالسیآذري فرھادتنیس روي میز021215265٢
ارسال نکرد9112236887آزمون مجازی ھمراه با کار کالسیآذري فرھادبسكتبال 021215273٢
ارسال نکرد9112236887آزمون مجازی ھمراه با کار کالسیآذري فرھادھندبال 021215235١
9111145853aghajaniali3@gmail.comارسال ۵ تا سوال تشریحی  و تحلیلی با مھلت ارسال ٢۴ ساعتھ از طریق واتسآپ گروھی و ارسال پاسخنامھ بھ ایمیل استادآقاجاني افروزي علي اكبركارآفریني در بازار جھاني011218636
9111145853aghajaniali3@gmail.comارسال ۵ تا سوال تشریحی  و تحلیلی با مھلت ارسال ٢۴ ساعتھ از طریق واتسآپ گروھی و ارسال پاسخنامھ بھ ایمیل استادآقاجاني افروزي علي اكبرمدیریت زنجیره تامین011218544
9111145853aghajaniali3@gmail.comارسال ۵ تا سوال تشریحی  و تحلیلی با مھلت ارسال ٢۴ ساعتھ از طریق واتسآپ گروھی و ارسال پاسخنامھ بھ ایمیل استادآقاجاني افروزي علي اكبرمباني پیشرفتھ كارآفریني011218406
9111145853aghajaniali3@gmail.comارسال ۵ تا سوال تشریحی  و تحلیلی با مھلت ارسال ٢۴ ساعتھ از طریق واتسآپ گروھی و ارسال پاسخنامھ بھ ایمیل استادآقاجاني افروزي علي اكبرمدیریت تغییر011218496
9359507933be_alian@yahoo.comآزمون پایان ترم با ھماھنگی ھایی کھ در گروه واتساپی دانشجوھا صورت میگیردآلیان بھشیدمدیریت رفتارسازماني011218067
9359507933be_alian@yahoo.comآزمون پایان ترم با ھماھنگی ھایی کھ در گروه واتساپی دانشجوھا صورت میگیردآلیان بھشیدمدیریت رفتارسازماني021218123
9359507933be_alian@yahoo.comآزمون پایان ترم با ھماھنگی ھایی کھ در گروه واتساپی دانشجوھا صورت میگیردآلیان بھشیدمدیریت رفتارسازماني011218032
9359507933be_alian@yahoo.comآزمون پایان ترم با ھماھنگی ھایی کھ در گروه واتساپی دانشجوھا صورت میگیردآلیان بھشیدمدیریت رفتارسازماني011218123
9359507933be_alian@yahoo.comآزمون پایان ترم با ھماھنگی ھایی کھ در گروه واتساپی دانشجوھا صورت میگیردآلیان بھشیدرفتارسازماني011218010
9359507933be_alian@yahoo.comآزمون پایان ترم با ھماھنگی ھایی کھ در گروه واتساپی دانشجوھا صورت میگیردآلیان بھشیدمدیریت عملیات خدمات011218508
9359507933be_alian@yahoo.comآزمون پایان ترم با ھماھنگی ھایی کھ در گروه واتساپی دانشجوھا صورت میگیردآلیان بھشیداصول و مباني مدیریت از دیدگاه اسالم021218445
9359507933be_alian@yahoo.comآزمون پایان ترم با ھماھنگی ھایی کھ در گروه واتساپی دانشجوھا صورت میگیردآلیان بھشیداصول و مباني مدیریت از دیدگاه اسالم011218445
9365452424prof.darabi@gmail.comحل تمرین ھای آخر فصل کتاب تدریسیآھنگر دارابي صابرتاسیسات الكتریكي (نور و صدا)011814046
9365452424prof.darabi@gmail.comحل تمرین ھای آخر فصل کتاب تدریسیآھنگر دارابي صابرعایقھا و فشار قوي011319077
9365452424prof.darabi@gmail.comحل تمرین ھای آخر فصل کتاب تدریسیآھنگر دارابي صابرمباحث ویژه011319174
9365452424prof.darabi@gmail.comحل تمرین ھای آخر فصل کتاب تدریسیآھنگر دارابي صابرمدارھاي پالس و دیجیتال011319224
9365452424prof.darabi@gmail.comحل تمرین ھای آخر فصل کتاب تدریسیآھنگر دارابي صابرتحلیل سیستم ھاي انرژي الكتریكي 011319153٢
9365452424prof.darabi@gmail.comحل تمرین ھای آخر فصل کتاب تدریسیآھنگر دارابي صابرمدارھاي الكتریكي011322008
9365452424prof.darabi@gmail.comحل تمرین ھای آخر فصل کتاب تدریسیآھنگر دارابي صابراحتمال مھندسي011319128
9365452424prof.darabi@gmail.comحل تمرین ھای آخر فصل کتاب تدریسیآھنگر دارابي صابرتاسیسات الكتریكي011319088
9365452424prof.darabi@gmail.comحل تمرین ھای آخر فصل کتاب تدریسیآھنگر دارابي صابرمدارھاي الكتریكي031319011١
9119492925ziari.gtc.871@gmail.comبصورت تحقیقآھنگري معصومھروش تدریس مھارت خواندن دردبستان011211079
9119492925ziari.gtc.871@gmail.comبصورت تحقیقآھنگري معصومھمشاوره تحصیلي و شغلي011211653
9119492925ziari.gtc.871@gmail.comبصورت تحقیقآھنگري معصومھمشاوره تحصیلي و شغلي021211653
9119492925ziari.gtc.871@gmail.comبصورت تحقیقآھنگري معصومھمسائل آموزش وپرورش ایران011211047
9117116013p.babaeivalohi@gmail.comسامانھ LMS و واتساپ بصورت تستی و تشریحیبابایي ولوي پروینریاضي 011111029٢
9117116013p.babaeivalohi@gmail.comسامانھ LMS و واتساپ بصورت تستی و تشریحیبابایي ولوي پروینریاضي عمومي 011111550٢
9117116013p.babaeivalohi@gmail.comبھ صورت تحقیقبابایي ولوي پروینریاضي در شیمي011111502
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت عملی طبق ھماھنگی با دانشجوبابائي انسیھآزمونھاي روان شناختي 011217246١
01132296807en.babaee@gmail.com  بصورت تستی ھمان زمان اعالم شده امتحانبابائي انسیھراھنمایي و مشاوره كودك و نوجوان021217398
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت عملی طبق ھماھنگی با دانشجوبابائي انسیھكاربرد آزمون ھاي ھوش و استعداد در مشاوره021217397
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت عملی طبق ھماھنگی با دانشجوبابائي انسیھآزمون ھاي روان شناختي 011217256٢
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت عملی طبق ھماھنگی با دانشجوبابائي انسیھكاربردآزمونھاي رواني011211004
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت تستی ھمان زمان اعالم شده امتحانبابائي انسیھآسیب شناسي رواني كودك و نوجوان011217243
01132296807en.babaee@gmail.comارائھ مقالھ برای ترجمھ مفھومی بھ صورت فردیبابائي انسیھمتون مشاوره انگلیسي 021217395١
01132296807en.babaee@gmail.comارائھ یک سوال مفھومی و یک روز مھلت پاسخگویی بھ  صورت مکتوب و ویس و ارسال بھ ایمیلبابائي انسیھمقدمات نوروپسیكولوژي011217038
01132296807en.babaee@gmail.comارائھ مقالھ برای ترجمھ مفھومی بھ صورت فردیبابائي انسیھمتون روانشناسي 011217255٢
01132296807en.babaee@gmail.comارائھ یک سوال مفھومی و یک روز مھلت پاسخگویی بھ  صورت مکتوب و ویس و ارسال بھ ایمیلبابائي انسیھنظریھ ھا و روشھاي مشاوره گروھي011211515
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت عملی طبق ھماھنگی با دانشجوبابائي انسیھمباحث جدیددرآسیب شناسي رواني ( آموزش محور)011217080
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت عملی طبق ھماھنگی با دانشجوبابائي انسیھسنجش و ارزیابي در مشاوره خانواده و ازدواج011211548
01132296807en.babaee@gmail.comارائھ یک سوال مفھومی و یک روز مھلت پاسخگویی بھ  صورت مکتوب و ویس و ارسال بھ ایمیلبابائي انسیھسالمت و شادكامي011217289
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت تستی ھمان زمان اعالم شده امتحانبابائي انسیھروانشناسي دین011217285
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت تستی ھمان زمان اعالم شده امتحانبابائي انسیھھدایت و مشورت در اسالم011211513
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت عملی طبق ھماھنگی با دانشجو با دانشجوبابائي انسیھسمینار011217315
01132296807en.babaee@gmail.comبصورت عملی طبق ھماھنگی با دانشجوبابائي انسیھتمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه011211551
9183690694b_562@yahoo.comارسال سوال بھ واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از طرف دانشجو بھ ایمیل استادبازگیر ھوشنگمدیریت وحسابداري011214088
9183690694b_562@yahoo.comارسال سوال بھ واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از طرف دانشجو بھ ایمیل استادبازگیر ھوشنگاصول حسابداري011218407
9183690694b_562@yahoo.comارسال سوال بھ واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از طرف دانشجو بھ ایمیل استادبازگیر ھوشنگاصول حسابداري 011214066١
9183690694b_562@yahoo.comارسال سوال بھ واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از طرف دانشجو بھ ایمیل استادبازگیر ھوشنگاصول حسابداري 011218061١
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9183690694b_562@yahoo.comارسال سوال بھ واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از طرف دانشجو بھ ایمیل استادبازگیر ھوشنگاصول حسابداري 011214004١
9183690694b_562@yahoo.comارسال سوال بھ واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از طرف دانشجو بھ ایمیل استادبازگیر ھوشنگاصول حسابداري 031214066١
9363064751bahar.bagherzadeh1364@gmail.comصورت تحویل تحقیقباقر زاده زیدي بھارهمدیریت مالي021235004
9363064751bahar.bagherzadeh1364@gmail.comصورت تحویل تحقیقباقر زاده زیدي بھارهمدیریت مالي 011214072٢
9363064751bahar.bagherzadeh1364@gmail.comصورت تحویل تحقیقباقر زاده زیدي بھارهمدیریت مالي 011214035٢
9363064751bahar.bagherzadeh1364@gmail.comصورت تحویل تحقیقباقر زاده زیدي بھارهمالي011214163١
9363064751bahar.bagherzadeh1364@gmail.comصورت تحویل تحقیقباقر زاده زیدي بھارهمدیریت مالي 011214030١
9111561800pmn_bgh@yahoo.comبصورت عکس و فایلباقري پیمانھطرح معماري 011814031١
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرمھارتھاي عمو مي مدیریت011218238
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرمدیریت كیفیت (آموزش محور)011218754
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقربازاریابي و تحقیقات بازار011218408
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرآمار011218430
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرتئوریھاي مدیریت پیشرفتھ011218402
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرتحقیقات بازاریابي011218504
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرمدیریت استراتژي فناوري011218811
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرمدیریت برند011218506
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرنظریھ ھاي سازمان ومدیریت021218433
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرنظریھ ھاي سازمان ومدیریت011218433
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرپیاده سازي استراتژي011218478
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقراستراتژي بازاریابي011218503
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرآمار وكاربرد آن درمدیریت 011117143١
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرمدیریت عملیات011218476
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرمدیریت زنجیره تامین011218817
9123120572bagherian_1059@yahoo.comآزمون آنالین  بصورت تشریحی و و تستی و  عملی باقریان كاسگري باقرسمینار(تحقیق و تتبع نظري)آموزش محور011218553
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9111557605عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس بحرالعلومي سیدمحمدحسیننظریھ زبانھاوماشین ھا011115157
9112557220bakhshi8.m@gmail.comتحقیقبخشی مریممباني رایانھ و برنامھ نویسي011114337
9112557220bakhshi8.m@gmail.comتحقیقبخشی مریممباني كامپیوتروبرنامھ نویسي011115018
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرروستا 011814039١
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیركاربرد آمار و سیستم اطالعات جغرافیایي در برنامھ ریزي شھري011216933
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیركارگاه برنامھ ریزي مسكن و بازآفریني شھري011216837
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرروش ھاي تحلیل جمعیت011216421
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیربرنامھ ریزي حمل و نقل شھري011216451
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرمباني اكولوژي و جغرافیاي زیستي011216482
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرمكتبھا ونظریھ ھا در جغرافیا011216534
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرزبان تخصصي011813011
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرمدل ھاي كمي در شھرسازي011813014
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرارزیابي سیاست ھاي مسكن و بازآفریني شھري011216836
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرطراحي و كاربرد نظام اطالعات شھري011813039
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرمحیط طبیعي شھر011216745
9111265473amirbakhshi62@gmail.comارائھ کار تحقیقاتی توسط دانشجویان می باشدبخشي امیرپروژه نھایي011813080
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھاصول وفنون راھنمایي ومشاوره خانواده011211005
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھمشاوره اصالح رفتار021217383
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھشیوه ھاي اصالح و تغییر رفتار011217261
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھارزشیابي شخصیت011217037
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھنظریھ ھاي مشاوره و روان درماني 021211449١
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھنظریھ ھاي مشاوره و روان درماني 011211449١
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھنظریھ ھا و فنون مشاوره و روان درماني011217259
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھمشاوره ازدواج021217401
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھمباني مشاوره پیشگیري از اعتیاد011217412
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھروابط انساني و بھبود آن در سازمانھا011211362
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھمباني نظري روش تحقیق در مشاوره011217380
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھروش تحقیق (كمي و كیفي)011217254
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھراھنمایي و مشاوره گروھي011211409
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9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھمشاوره خانواده011217391
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھروش ھاي اصالح رفتار011211646
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھمشاوره ي توان بخشي افراد با نیازھاي خاص011217414
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھاخالق حرفھ اي در مشاوره011217409
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھمشاوره ازدواج011211552
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھنظریھ ھا و روشھاي مشاوره خانواده011211516
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھسمینار مسائل خانواده و ازدواج011211549
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھنظریھ ھاي مشاوره و روان درماني011211524
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھنظریھ ھاي پیشرفتھ مشاوره و روان درماني011211514
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھروانشناسي شخصیت011211521
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھكارورزي 011211451٢
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھكارورزي 011211450١
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھكارورزي در مشاوره خانواده و ازدواج011211550
9111542806ba_bakhshipour@yahoo.comاخذ مقالھ مرتبط با ھر درسبخشي پور جویباري با ب الھتمرین عملي روش تحقیق در مشاوره021217384
9111293495fbakhshipour90@yahoo.comخالصھ نویسیبخشي پور فاطمھحقوق بین الملل عمومي 011223012٢
9111293495fbakhshipour90@yahoo.comخالصھ نویسیبخشي پور فاطمھحقوق بین الملل عمومي 011223231٢
9111293495fbakhshipour90@yahoo.comخالصھ نویسیبخشي پور فاطمھحقوق بین الملل اسالمي011223014
9111293495fbakhshipour90@yahoo.comخالصھ نویسیبخشي پور فاطمھحقوق بین الملل عمومي 011223011١
9111293495fbakhshipour90@yahoo.comخالصھ نویسیبخشي پور فاطمھحقوق بین الملل خصوصي 011223052٢
9111293495fbakhshipour90@yahoo.comخالصھ نویسیبخشي پور فاطمھحقوق بین الملل خصوصي 011223044١
9111293495fbakhshipour90@yahoo.comخالصھ نویسیبخشي پور فاطمھحقوق بین الملل خصوصي011223015
9111293495fbakhshipour90@yahoo.comخالصھ نویسیبخشي پور فاطمھحقوق بشر در اسالم011223228
9112557220bakhshi8.m@gmail.comپروژهبخشي مریمكاربرد كامپیوتر در مدیریت031115270
9112557220bakhshi8.m@gmail.comپروژهبخشي مریمكاربرد كامپیوتر در مدیریت021115270
9112557220bakhshi8.m@gmail.comپروژهبخشي مریمكاربرد كامپیوتر در مدیریت011115270
9112557220bakhshi8.m@gmail.comتحقیقبخشي مریمتجارت الكترونیكي011322036
9112557220bakhshi8.m@gmail.comپروژهبخشي مریمبرنامھ نویسي كامپیوتر011511091
9112557220bakhshi8.m@gmail.comپروژهبخشي مریممباني كامپیوتر و برنامھ نویسي011322087
9112557220bakhshi8.m@gmail.comپروژهبخشي مریمكارگاه مباني كامپیوتر و برنامھ نویسي011322088
9111519452marybaradaran60@gmail.comبھ صورت تحقیقبرادران محمد مھديروانشناسي دین011217227
9111519452marybaradaran60@gmail.comبھ صورت تحقیقبرادران محمد مھديانسان شناسي در اسالم021217375
9111583856marybaradaran60@gmail.comتستي و آنالینبرادران مریمزبان تخصصي 011214107١
9111583856marybaradaran60@gmail.comمسئلھ اي و آنالینبرادران مریمحسابداري صنعتي 011214034٣
9111583856marybaradaran60@gmail.comمسئلھ اي و آنالینبرادران مریماصول حسابداري011214148
9111583856marybaradaran60@gmail.comمسئلھ اي و آنالینبرادران مریمبازار سرمایھ و ابزار تامین مالي اسالمي011214157
9111583856marybaradaran60@gmail.comتستي و آنالینبرادران مریمزبان تخصصي 011214108٢
9111583856marybaradaran60@gmail.comمسئلھ اي و آنالینبرادران مریماصول حسابداري 011214017١
9112525936reza.barzegar90@yahoo.comارائھ تمریناتی کھ بھ دانشجویان داده میشودبرزگر پھنھ كالیي رضامدیریت و تشكیالت كارگاه011814050
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینگرافیك و صفحھ آرایي در مطبوعات011222324
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسیناصول روزنامھ نگاري011222329
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینمددكاري اجتماعي041217108
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینمددكاري اجتماعي021217424
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینمباني جامعھ شناسي011231090
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینآسیب شناسي اجتماعي011222063
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینروانشناسي اجتماعي021217225
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینجامعھ شناسي انقالب011222037
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینكاربرد مشاوره در تبلیغات021217421
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینجامعھ شناسي سازماني011222224
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسیننظریھ ھاي ارتباطات اجتماعي011222326
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینمباني جامعھ شناسي011214105
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسیننظریھ ھاي جامعھ شناسي011222307
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینمباني جامعھ شناسي011222139
9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینمباني جامعھ شناسي -مفاھیم اساسي 011222001١
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9385384807h.barzegar52@gmail.comطراحی سواالت در بستر فضای مجازی و از طریق واتساپ گروھیبرزگر ولیك چالي حسینروانشناسي اجتماعي011217002
9111265663hoseinbashiri1966@gmail.comسوال شفاھی و تحقیق  -خالصھ نویسی ٢۵ صفحھبشیري حسینعليحقوق جزاي عمومي 021223225١
9111265663hoseinbashiri1966@gmail.comسوال شفاھی و تحقیق-خالصھ نویسی ٢۵ صفحھبشیري حسینعليحقوق جزاي عمومي 011223225١
9111265663hoseinbashiri1966@gmail.comسوال شفاھی و تحقیق-پیدا کردن ٢٠ سوال از کتاب با پاسخبشیري حسینعليكلیات حقوق اساسي011231091
9111265663hoseinbashiri1966@gmail.comسوال شفاھی و تحقیقبشیري حسینعليكلیات حقوق011223001
9111265663hoseinbashiri1966@gmail.comسوال شفاھی و تحقیق-خالصھ نویسی ٢۵ صفحھبشیري حسینعليحقوق جزاي عمومي 011223028٣
9111265663hoseinbashiri1966@gmail.comسوال شفاھی و تحقیق- پیدا کردن ٢٠سوال با پاسخبشیري حسینعليمقدمھ علم حقوق011223218
9111265663hoseinbashiri1966@gmail.comسوال شفاھی و تحقیق -خالصھ نویسی ٢۵ صفحھ از کتاببشیري حسینعليحقوق جزاي عمومي 011223024٢
9111265663hoseinbashiri1966@gmail.comسوال شفاھی و تحقیقبشیري حسینعليحقوق جزاي اختصاصي(٣)جرایم علیھ تمامیت جسماني اشخاص011223254
9111265663hoseinbashiri1966@gmail.comسوال شفاھی و تحقیقبشیري حسینعليمباني علم حقوق011223008
ارسال نکرد9113541526تمرین و پژوھشبني ھاشمي سیدمجتبيكارورزي011211696
ارسال نکرد9113541526تمرین و پژوھشبني ھاشمي سیدمجتبيآموزش و پرورش تطبیقي011211652
9337838917boudaghi.ne@gmail.comبھ صو.رت آنالینبوداغي ندامباني استعداد یابي ورزشي011215480
9337838917boudaghi.ne@gmail.comبھ صو.رت آنالینبوداغي ندااصول برنامھ ریزي آموزش تربیت بدني021215487
9337838917boudaghi.ne@gmail.comبھ صو.رت آنالینبوداغي ندااصول برنامھ ریزي آموزش تربیت بدني011215487
9337838917boudaghi.ne@gmail.comبھ صو.رت آنالینبوداغي نداایمني وبھداشت فردي011215470
9337838917boudaghi.ne@gmail.comبھ صو.رت آنالینبوداغي نداورزشھاي رزمي011215272
9337838917boudaghi.ne@gmail.comبھ صو.رت آنالینبوداغي ندادو و میداني 011215223١
9115541656razmin.behravesh2000@gmail.comبصورت ترجمھ متون معرفی شدهبھروش رزمینمتون حقوقي (۴)حقوق بین الملل011212353
9115541656razmin.behravesh2000@gmail.comبصورت ترجمھ متون معرفی شدهبھروش رزمینمتون حقوقي(١) حقوق خصوصي031212350
9115541656razmin.behravesh2000@gmail.comبصورت ترجمھ متون معرفی شدهبھروش رزمینمتون حقوقي(١) حقوق خصوصي011212350
9115541656razmin.behravesh2000@gmail.comارائھ تحقیقبھروش رزمینحقوق سازمانھاي بین الملل011223055
ارسال نکرد9111556058ارائھ تحقیقپورحسن حسینژیمناستیك 021215256٢
ارسال نکرد9111556058ارائھ تحقیقپورحسن حسیندو و میداني 021215223١
ارسال نکرد9111556058ارائھ تحقیقپورحسن حسینورزش ھا وبازي ھاي بومي و سنتي021215477
ارسال نکرد9111556058ارائھ تحقیقپورحسن حسینتربیت بدني041215431
ارسال نکرد9111556058ارائھ تحقیقپورحسن حسینتربیت بدني031215431
ارسال نکرد9111556058ارائھ تحقیقپورحسن حسینورزش 041215432١
ارسال نکرد9111556058ارائھ تحقیقپورحسن حسینورزش 031215432١
ارسال نکرد9111556058ارائھ تحقیقپورحسن حسینژیمناستیك 021215246١
ارسال نکرد9355371779طرح سوال در واحد نظری و کار ترسیمی در واحد عملیپوریاني جوادھندسھ احجام و پرسپكتیو011813060
ارسال نکرد9355371779آزمون از ھمان جزوه منابع درسیپوریاني جوادمباني نظري معماري011814047
9364661431saeed_pira@yahoo.comتحقیق و پروژه عملیپیرا سعیدكارگاه شھرسازي 011813070٢
9364661431saeed_pira@yahoo.comتحقیق و پروژه عملیپیرا سعیددرك و بیان محیط شھري011813059
9364661431saeed_pira@yahoo.comتحقیق و پروژه عملیپیرا سعیدكارگاه شھرسازي 011813067١
9112571106jamila.pshvr@yahoo.comطراحی یک پلھ متفاوت و ساخت ماکت ان با مقیاس ١٫۵٠پیشھ ور جمیالدرك و بیان محیط011814020
9112571106jamila.pshvr@yahoo.comطراحی دفتر کار معمار و شیت بندی آنپیشھ ور جمیالمقدمات طراحي معماري 011814023١
9112571106jamila.pshvr@yahoo.comارائھ دو شیت ۵٠*٧٠ با عنوان تحلیل و شناختپیشھ ور جمیالترسیم مقدماتي011813061
9113563090fereshteh64taghvaei62@gmail.comارائھ مقالھ با توجھ بھ عناوین درستقوایي ماچك پشتي فرشتھساخت زبان فارسي011212053
9113563090fereshteh64taghvaei62@gmail.comبھ صورت یک تحقیق ٨ صفحھ ای با توجھ بھ عناوین درس ھمراه با ترجمھتقوایي ماچك پشتي فرشتھزبان خارجي011212256
9113552282masi.samar@gmail.comبصورت تحقیقثمربخش معصومھھندبال 031215235١
9113552282masi.samar@gmail.comبصورت تحقیقثمربخش معصومھھندبال 011215235١
9113552282masi.samar@gmail.comبصورت تحقیقثمربخش معصومھھندبال 011215258٢
ارسال نکرد9111293514ارائھ تحقیق بر اساس محتویات درسجانبازي رضااصول وفنون راھنمایي ومشاوره سالمندان011211101
ارسال نکرد9111293514ارائھ تحقیق بر اساس محتویات درسجانبازي رضاروانشناسي سالمندي011217237
9112528616f.jeddi.sa@gmail.comپروژه عملیجدي ساروي فاطمھكارگاه شھرسازي 011813072٣
9112528616f.jeddi.sa@gmail.comآزمون آنالینجدي ساروي فاطمھمباني و روش ھاي طراحي شھري011813066
9383522407havayeparvaz_1388@yahoo.comبصورت آنالینجاللي آھنگركالئي سیده محدثھمباني سازمان ومدیریت011218026
9112266849leila_vuhuman@yahoo.comارائھ روش تحقیق از طریق واتسآپجلیل زاده لیالزبان دوم 011212016١
9112266849leila_vuhuman@yahoo.comارائھ روش تحقیق از طریق واتسآپجلیل زاده لیالزبان دوم 011218262٢
9112266849leila_vuhuman@yahoo.comارائھ روش تحقیق از طریق واتسآپجلیل زاده لیالزبان دوم (٢)011212466
9112266849leila_vuhuman@yahoo.comارائھ روش تحقیق از طریق واتسآپجلیل زاده لیالزبان دوم (١)011212465
9112266849leila_vuhuman@yahoo.comارائھ روش تحقیق از طریق واتسآپجلیل زاده لیالزبان دوم ١(فرانسھ )011212136
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9112266849leila_vuhuman@yahoo.comارائھ روش تحقیق از طریق واتسآپجلیل زاده لیالزبان دوم ٣(فرانسھ )011212147
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانقواعدفقھ(٢)جزایي011223258
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانمبادي عمومي فقھ011220953
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانمبادي اصول011220071
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانمتون فقھ(١) فقھ معامالت011220754
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانمتون فقھ (۴)فقھ جزایي011220757
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانكالم و عقاید اسالمي011220954
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانمتون فقھ 011220292۴
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانتاریخ و سیره پیشوایان معصوم011220956
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قرباناصول فقھ 011220290٢
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانمتون فقھ(٣)حقوق عمومي وبین الملل011220756
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانتاریخ و سیره پیامبر اكرم(ص)011220952
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قرباناصول فقھ 011223230١
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قرباناخالق اسالمي (مباني ومفاھیم )021233033
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قرباناندیشھ اسالمي ١(علوم انساني )041233030
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانمنطق 011220019١
9117844760jamali1345110@yahoo.comدر طول ترم تحصیلی جاری از دانشجویان تحقیق عملی در قالب مقالھ خواستھ شده کھ انجام دھندجمالي قربانفلسفھ اخالق (با تكیھ بر مباحث تربیتي)011211411
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاایمني در آزمایشگاه011114345
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاشیمي تجزیھ011411321
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاشیمي تجزیھ 011114023٢
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاشیمي تجزیھ 011114346٢
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاشیمي تجزیھ 011114347٣
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاشیمي تجزیھ دستگاھي011114031
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاشیمي تجزیھ011317071
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاالكتروشیمي تجزیھ اي011114139
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاشیمي تجزیھ 011114018١
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاكارآموزي011114358
9124947769mr_jamali@ymail.comآزمون تشریحی-مجازی از طریق واتساپجمالي محمدرضاكارآموزي تابستاني گزارش نویسي وسمینار011114278
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9111578527عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررجھان بیك لوئي عليحسابداري صنعتي011214038
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدمتون پایھ سیاسي در زبان فارسي011231103
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدسازمان ھاي بین المللي011231011
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدارتش وسیاست011231027
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدتاریخ تحول دولت در اسالم و ایران011231099
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدارتباطات و سیاست011231092
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدتاریخ تحول دولت دراسالم011229008
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدحقوق بین الملل عمومي011231109
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدمباني روانشناختي سیاست011231095
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمداندیشھ ھاي سیاسي در قرن بیستم011222313
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمداندیشھ ھاي سیاسي درایران واسالم011231012
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدجنبش ھاي اسالمي معاصر011231003
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدتئوریھاي انقالب011231013
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدسیاست وحكومت درخاورمیانھ011231024
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدمسائل نظامي واستراتژیك معاصر011231025
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدارتباطات سیاسي011222328
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدمسائل سیاسي واقتصادي نفت درایران011231008
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدمباني علم سیاست011231001
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدتاریخ روابط بین الملل از١٨٧١تا١٩۴۵میالدي011229007
9118894116mehrdad.jahaninasab@gmail.comپـروژه تحقیقـاتيجھاني نسب احمدتاریخ روابطخارجي ایران ازشھریور١٣٢٠تا011229006١٣۵٧
9113563158chamaniy@yahoo.comبھ صورت  تحقیق و حل نمونھ سوال  چماني یاسرآمار توصیفي011215220
9113563158chamaniy@yahoo.comبھ صورت  تحقیق و حل نمونھ سوال  چماني یاسرآمار و ریاضي در علوم ورزشي011215455
9113563158chamaniy@yahoo.comبھ صورت  تحقیق و حل نمونھ سوال  چماني یاسرآمارواحتماالت مھندسي011115066
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسحفظ جزء ٣٠ قرآن كریم011220658
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسحفظ جزء ٣٠ قرآن كریم011220657
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9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسآیین زندگي (اخالق كاربردي )011233027
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباستفسیرموضوعي نھج البالغھ031233038
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباستفسیرموضوعي نھج البالغھ021233038
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباستفسیرموضوعي نھج البالغھ011233039
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباستفسیرموضوعي نھج البالغھ011233038
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساندیشھ اسالمي ٢(علوم انساني )041233031
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساندیشھ اسالمي ٢(علوم انساني )031233031
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساندیشھ اسالمي 021233026٢
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساندیشھ اسالمي ٢(علوم انساني )051233031
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساندیشھ اسالمي 011233026٢
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباستفسیرموضوعي قرآن (علوم انساني )031233032
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباستفسیرموضوعي قرآن011233028
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباستفسیرموضوعي قرآن (علوم انساني )021233032
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسدانش خانواده وجمعیت011233044
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسدانش خانواده وجمعیت021233044
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسدانش خانواده و جمعیت031233043
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسدانش خانواده و جمعیت021233043
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسدانش خانواده و جمعیت011233043
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساخالق اسالمي(مباني و مفاھیم)011233029
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساخالق اسالمي (مباني ومفاھیم )011233033
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساندیشھ اسالمي 011233025١
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساندیشھ اسالمي 021233025١
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباساندیشھ اسالمي ١(علوم انساني )031233030
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسفلسفھ اخالق (با تكیھ بر مباحث تربیتي)011211410
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسروانشناسي اخالق011217314
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسانسان شناسي تطبیقي011217296
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسحدیث و روانشناسي مثبت (٢)011217313
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسمباني فھم متون (قرآن و حدیث)011217297
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسحكمت اشراق (٢)011219007
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسآیات االحكام011220370
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباستاریخ و منابع حدیث011217294
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسروش فھم روانشناختي متون دیني011217295
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسحكمت اشراق (١)011219004
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسمباني فلسفي علم كالم011219013
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسروش تحقیق و ماخذشناسي( آموزش محور )011220613
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیحاجیھا عباسحدیث و روانشناسي مثبت (١)011217293
9112584065sinlesa@gmail.comتحقیق: بررسی ویژگی ھای کلی ھنر و معماری دوره سلجوقیحبیبي افراتختي معصومھھنرومعماري ایران 011226001١
9112584065sinlesa@gmail.comتحقیق: بررسی و مطالعھ سقانفارھا در استان مازندران با ذکر چندین نمونھ حبیبي افراتختي معصومھھنرومعماري ایران 011226002٢
ارسال نکرد9113266243عملیحبیبي فھیمھآزمایشگاه شیمي عمومي011114080
ارسال نکرد9113266243عملیحبیبي فھیمھآزمایشگاه شیمي معدني 011114026١
ارسال نکرد9113266243عملیحبیبي فھیمھآزمایشگاه شیمي عمومي011114308
ارسال نکرد9113266243عملیحبیبي فھیمھآزمایشگاه شیمي عمومي 021114298١
ارسال نکرد9113266243عملیحبیبي فھیمھآزمایشگاه شیمي عمومي 011114003١
9119143043bhesami2008@gmail.comضمن توافق با دانشجویان آزمون مجازی و با حضور دانشجویان در محل کار دفتر بیمھ استاد در شھر بابلحسامي عزیزي باقرمدیریت مالي واقتصادمدیریت011218232
9119143043bhesami2008@gmail.comضمن توافق با دانشجویان آزمون مجازی و با حضور دانشجویان در محل کار دفتر بیمھ استاد در شھر بابلحسامي عزیزي باقراقتصاد مالي011221216
9119143043bhesami2008@gmail.comضمن توافق با دانشجویان آزمون مجازی و با حضور دانشجویان در محل کار دفتر بیمھ استاد در شھر بابلحسامي عزیزي باقراقتصاد كالن021221206
9119143043bhesami2008@gmail.comضمن توافق با دانشجویان آزمون مجازی و با حضور دانشجویان در محل کار دفتر بیمھ استاد در شھر بابلحسامي عزیزي باقركنترل ،بودجھ بندي ومدیریت عملكرد011218480
9119143043bhesami2008@gmail.comضمن توافق با دانشجویان آزمون مجازی و با حضور دانشجویان در محل کار دفتر بیمھ استاد در شھر بابلحسامي عزیزي باقربازارھاونھادھاي مالي011218487
9119143043bhesami2008@gmail.comضمن توافق با دانشجویان آزمون مجازی و با حضور دانشجویان در محل کار دفتر بیمھ استاد در شھر بابلحسامي عزیزي باقراقتصاد ایران011221211
9119143043bhesami2008@gmail.comضمن توافق با دانشجویان آزمون مجازی و با حضور دانشجویان در محل کار دفتر بیمھ استاد در شھر بابلحسامي عزیزي باقراقتصادسنجي011221207
9119143043bhesami2008@gmail.comضمن توافق با دانشجویان آزمون مجازی و با حضور دانشجویان در محل کار دفتر بیمھ استاد در شھر بابلحسامي عزیزي باقرمدیریت مالي011218472
9119143043bhesami2008@gmail.comضمن توافق با دانشجویان آزمون مجازی و با حضور دانشجویان در محل کار دفتر بیمھ استاد در شھر بابلحسامي عزیزي باقراقتصاد خرد021221203
9112535156mtmh323@yahoo.comآزمون آنالینحسن پوردرواري خدیجھفیزیولوژي گیاھي 011112039٢
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9112535156mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتحسن پوردرواري خدیجھآزمایشگاه فیزیولوژي گیاھي 011112032١
9112535156mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتحسن پوردرواري خدیجھآزمایشگاه فیزیولوژي گیاھي 021112032١
9112535156mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتحسن پوردرواري خدیجھآزمایشگاه فیزیولوژي گیاھي 011112040٢
9114133800m.hasani.bo@gmail.comروش تحقیقحسني محبوبھآیین دادرسي مدني011220234
9114133800m.hasani.bo@gmail.comروش تحقیقحسني محبوبھكلیات حقوق011220093
9114133800m.hasani.bo@gmail.comروش تحقیقحسني محبوبھكلیات علم حقوق011220958
9114133800m.hasani.bo@gmail.comروش تحقیقحسني محبوبھحقوق كار011223045
9114133800m.hasani.bo@gmail.comروش تحقیقحسني محبوبھروش تحقیق011223255
9114133800m.hasani.bo@gmail.comروش تحقیقحسني محبوبھحقوق بین المللي عمومي وخصوصي011220281
9114133800m.hasani.bo@gmail.comروش تحقیقحسني محبوبھحقوق اساسي011223162
ارسال نکرد9111272838طرح مسئلھ و سوال و تحقیق از دانشجو از طریق واتسآپحسین زاده علي اصغرحقوق تجارت (١)تجار و اعمال تجاري011223223
ارسال نکرد9111272838طرح مسئلھ و سوال و تحقیق از دانشجو از طریق واتسآپحسین زاده علي اصغرآیین دادرسي مدني 011223042٢
9111577874smeampnu@gmail.comتستی در سامانھ پیام منحسیني سید شرف الدیننقشھ كشي صنعتي 021315010٢
9111577874smeampnu@gmail.comتستی در سامانھ پیام منحسیني سید شرف الدیننقشھ كشي صنعتي 011315004١
9111577874smeampnu@gmail.comتستی در سامانھ پیام منحسیني سید شرف الدیننقشھ كشي صنعتي011511071
9111577874smeampnu@gmail.comعملی حسیني سید شرف الدینكارآموزي011315233١
9111577874smeampnu@gmail.comعملیحسیني سید شرف الدینكارآموزي021315233١
9111577874smeampnu@gmail.comتستی در سامانھ پیام منحسیني سید شرف الدیننقشھ كشي صنعتي 011317020١
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنمباني مردم شناسي (جھانگردي )011218003
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنمباني مردم شناسي011222005
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنقوانین ومقررات حقوقي جھانگردي011218019
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنمباني مدیریت بازرگاني011235003
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنكارآفریني (مدیریت )011235046
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسناصول ومباني كار آفریني011218464
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنجغرافیاي جھانگردي عمومي011216125
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنجغرافیاي جھانگردي ایران011216126
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنارتباطات میان فرھنگي گردشگري كشورھاي اسالمي011218909
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنمدیریت تعاونیھا011222065
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنآشنایي با موزه ھاي جھانگردي011239016
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنسیستمھاي اطالعاتي مدیریت011235017
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنسمینار در مسائل بازاریابي و بازاریابي اسالمي011218455
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنمباني مدیریت دولتي011218463
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنسیستمھاي خرید ،انبارداري و توزیع011218510
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنسیستمھاي خریدوانبارداري وتوزیع011218130
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنمدیریت تطبیقي011218044
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنمدیریت كارخانھ011218083
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنتجارت الكترونیك011218453
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسناصول ومباني مدیریت از دیدگاه اسالم011218548
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنتصمیم گیري وتعیین خطمشي دولتي011218040
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنسیستمھاي اطالعاتي در مدیریت011218566
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنسیراندیشھ ھاي سیاسي وتحول نھادھاي اداري011218036
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنفنون تجزیھ وتحلیل و طراحي سیستمھا011218545
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنبازاریابي بین المللي011218145
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنمباني برنامھ ریزي پیشرفت و عدالت011218447
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنمباني برنامھ ریزي پیشرفت و عدالت011218546
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنبررسي اقتصادي ،اجتماعي و فرھنگي طرحھاي صنعتي011218493
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنسیستم ھاي اطالعات مدیریت011218085
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنسیستمھاي اطالعاتي مدیریت011218127
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنسازماندھي واصالح تشكیالت وروشھا011218041
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنپروژه011239010
9111212132seyed.hosseini672@gmail.comتحقیق وترجمھ مقالھحسیني سیدحسنپروژه011238016
9111543260ghasem.3260@gmail.comتحقیق از کتاب درسی و آزمون از طریق واتساپحسیني سیدزین العابدینمشاوره شغلي و حرفھ ا ي011217260
9166692447shirin.hoseini1393@yahoo.comنمونھ سوالحسیني شیرین الساداتحقوق تجارت011220978
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9166692447shirin.hoseini1393@yahoo.comمقالھ حسیني شیرین الساداتآیین دادرسي كیفري011220238
9166692447shirin.hoseini1393@yahoo.comمقالھ بھ صورت تک موضوعیحسیني شیرین الساداتحقوق مدني ٧عقودمعین قسمت (ب )011223054
9111581572dr.mousavi873@yahoo.comبصورت تحقیق یا خالصھ نویسیحسیني معصومھمباحث اساسي در روانشناسي 011217212٢
9111125083heidari.amirabbas@gmail.comبھ صورت تحقیقحیدري امیرعباسكارگاه روش تصحیح نسخھ ھاي خطي011213310
9111125083heidari.amirabbas@gmail.comبھ صورت تحقیقحیدري امیرعباسمتون نظم( ۵)قسمت دوم: اشعار حافظ011213306
9111125083heidari.amirabbas@gmail.comبھ صورت تحقیقحیدري امیرعباسمتون نظم (۴) قسمت دوم :مثنوي ھاي عطار011213292
9111125083heidari.amirabbas@gmail.comبھ صورت تحقیقحیدري امیرعباسجریان شناسي نثر معاصر ایران011213305
9362496566souri348@yahoo.comارائھ تحقیق از طریق واتسآپ گروھیحیدري سوريشنا031215227١
9362496566souri348@yahoo.comارائھ تحقیق از طریق واتسآپ گروھیحیدري سوريشنا011215227١
9362496566souri348@yahoo.comارائھ تحقیق از طریق واتسآپ گروھیحیدري سوريحركات موزون خواھران 011215275٢
9362496566souri348@yahoo.comارائھ تحقیق از طریق واتسآپ گروھیحیدري سوريفعالیت موزون ١(ویژه خواھران)011215467
9362496566souri348@yahoo.comارائھ تحقیق از طریق واتسآپ گروھیحیدري سورينجات غریق011215263
9362496566souri348@yahoo.comارائھ تحقیق از طریق واتسآپ گروھیحیدري سوريشنا تخصصي011215271
9362496566souri348@yahoo.comارائھ تحقیق از طریق واتسآپ گروھیحیدري سوريورزش ھاي آبي011215469
9113549278mkh.khademi@gmail.comتمرین و نمونھ سوالخادمی کبریمدارھاي الكترونیكي011115070
9113549278mkh.khademi@gmail.comتمرین و نمونھ سوالخادمی کبریالكترونیك 011311020١
9113549278mkh.khademi@gmail.comتمرین و نمونھ سوالخادمي كبرياقتصادمھندسي011115144
9113549278mkh.khademi@gmail.comتمرین و نمونھ سوالخادمي كبريآزمایشگاه سیستم عامل021115116
9113549278mkh.khademi@gmail.comتمرین و نمونھ سوالخادمي كبريآزمایشگاه سیستم عامل011115116
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.comآنالین - طرح سوال تستی در سامانھ پیام من و پاسخ ھمھ دانشجویان در زمان تاریخ و ساعت معینخادمي كوالیي مھديویرایش فارسي011212426
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.comآنالین - طرح سوال تستی در سامانھ پیام من و پاسخ ھمھ دانشجویان در زمان تاریخ و ساعت معینخادمي كوالیي مھديادبیات پایداري011212448
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com آزمون تشریحی +تحقیق -تشریحی در تاریخ معین در سیستم گلستان از طریق واتسآپ و تحقیق  از طریق جی میلخادمي كوالیي مھديمتون نثر(١) متون ادبي- تاریخي با تاكید بر تاریخ بیھقي011213263
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.comآنالین - طرح سوال تستی در سامانھ پیام من و پاسخ ھمھ دانشجویان در زمان تاریخ و ساعت معینخادمي كوالیي مھدينگارش فارسي011212054
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.comآنالین - طرح سوال تستی در سامانھ پیام من و پاسخ ھمھ دانشجویان در زمان تاریخ و ساعت معینخادمي كوالیي مھديآشنایي باادبیات معاصرایران011212059
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.comآنالین - طرح سوال تستی در سامانھ پیام من و پاسخ ھمھ دانشجویان در زمان تاریخ و ساعت معینخادمي كوالیي مھديادبیات معاصر فارسي011212432
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com آزمون تشریحی +تحقیق -تشریحی در تاریخ معین در سیستم گلستان از طریق واتسآپ و تحقیق  از طریق جی میلخادمي كوالیي مھدينقد ادبیات داستاني (آموزش محور)011213238
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com آزمون تشریحی +تحقیق -تشریحی در تاریخ معین در سیستم گلستان از طریق واتسآپ و تحقیق  از طریق جی میلخادمي كوالیي مھديروش تحقیق پیشرفتھ011213164
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com آزمون تشریحی +تحقیق -تشریحی در تاریخ معین در سیستم گلستان از طریق واتسآپ و تحقیق  از طریق جی میلخادمي كوالیي مھديسیر آرا وعقاید اسالمي و تاثیر آن در ادب فارسي011213436
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com آزمون تشریحی +تحقیق -تشریحی در تاریخ معین در سیستم گلستان از طریق واتسآپ و تحقیق  از طریق جی میلخادمي كوالیي مھدينثرفارسي ٣(مصباح الھدایھ )011213143
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com آزمون تشریحی +تحقیق -تشریحی در تاریخ معین در سیستم گلستان از طریق واتسآپ و تحقیق  از طریق جی میلخادمي كوالیي مھدينظم فارسي ٢(ناصرخسرووسنایي )011213145
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com آزمون تشریحی +تحقیق -تشریحی در تاریخ معین در سیستم گلستان از طریق واتسآپ و تحقیق  از طریق جی میلخادمي كوالیي مھدينثرفارسي ۴(كشف المحجوب و رسالھ قشیریھ )011213140
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com آزمون تشریحی +تحقیق -تشریحی در تاریخ معین در سیستم گلستان از طریق واتسآپ و تحقیق  از طریق جی میلخادمي كوالیي مھديمتون نثر(١) كشف المحجوب ورسالھ قشیریھ011213435
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com آزمون تشریحی +تحقیق -تشریحی در تاریخ معین در سیستم گلستان از طریق واتسآپ و تحقیق  از طریق جی میلخادمي كوالیي مھدينظریھ ھا و نقد ادبي011213337
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.comآنالین - طرح سوال تستی در سامانھ پیام من و پاسخ ھمھ دانشجویان در زمان تاریخ و ساعت معینخادمي كوالیي مھديفارسي021213210
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.comآنالین - طرح سوال تستی در سامانھ پیام من و پاسخ ھمھ دانشجویان در زمان تاریخ و ساعت معینخادمي كوالیي مھديفارسي011213210
 9364014132dr.khademikulaei@gmail.com درس عملی تحقیقخادمي كوالیي مھديسمینار(تحقیق وتتبع نظري)(آموزش محور)011213237
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتستیخان محمدي لیالسازه ھاي بتني011814040
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالایستایي011814029
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالبارگذاري011313313
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالمقاومت مصالح011313126٢
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالاصول مھندسي زلزلھ و باد011313128
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالاستاتیك031315009
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالاستاتیك021315009
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالاستاتیك011313038
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالاستاتیك و مقاومت مصالح011315089
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالاستاتیك و مقاومت مصالح031315089
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالاستاتیك و مقاومت مصالح021315089
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالتحلیل سازه 011313104٢
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالپروژه ھاي سازه فوالدي011313225
9111009937l.khanmohammadi@yahoo.comتشریحیخان محمدي لیالپروژه سازه ھاي بتن آرمھ011313111
9111530392samiakhalilnezhad82@gmail.comخالصھ نویسی فصول کتاب تعیین شده ازو سوی دانشگاهخلیل نزاد كیاسري سلیمانحقوق جزاي اختصاصي(۴) جرایم علیھ شخصیت معنوي اشخاص011223260
9111530392samiakhalilnezhad82@gmail.comخالصھ نویسی فصول کتاب تعیین شده ازو سوی دانشگاهخلیل نزاد كیاسري سلیمانحقوق جزاي اختصاصي 011223050٣
9111530392samiakhalilnezhad82@gmail.comخالصھ نویسی فصول کتاب تعیین شده ازو سوی دانشگاهخلیل نزاد كیاسري سلیمانحقوق جزاي اختصاصي(٢) جرایم علیھ مصالح عمومي كشور011223251

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com


9111565822smanhkhlyl1@gmail.comتحقیقخلیلي ابو خلیلي سمانھبزھكاري اطفال 011217149١
9399811210khalili.mohamad37@gmail.comمقالھ علمی پژوھشی در حقوق خانوادخلیلي محمدمتون فقھ (٢) فقھ خانواده011220755
9037201177fkhamse62@gmail.comخالصھ نویسی از ھمھ فصول کتابخمسھ فاطمھروانشناسي پویایي گروه011217052
9037201177fkhamse62@gmail.comخالصھ نویسی از ھمھ فصول کتابخمسھ فاطمھپویایي گروه011217262
9037201177fkhamse62@gmail.comخالصھ نویسی از ھمھ فصول کتابخمسھ فاطمھفلسفھ علم روانشناسي021217228
9037201177fkhamse62@gmail.comخالصھ نویسی از ھمھ فصول کتابخمسھ فاطمھفلسفھ علم روانشناسي011217228
9112534853m.khonakdar151@yahoo.comطرح پروژه بھ صورت فایل صوتی از طریق واتسآپخنك دار مھديگفت وشنود011212101١
9112534853m.khonakdar151@yahoo.comارائھ موضوع بھ دانشجو در مورد موضوعات مورد تدریس و کتاب  از طریق واتسآپخنك دار مھدينگارش پیشرفتھ011212113
9112534853m.khonakdar151@yahoo.comکار عملی و پروژه و فایل صوتی از طریق واتسآپخنك دار مھديمھارتھاي شنیداري و گفتاري پایھ011212417
9112534853m.khonakdar151@yahoo.comطرح پروژه بھ صورت فایل صوتی از طریق واتسآپخنك دار مھديگفت و شنود 011225113١
9111269369hdadashpour@yahoo.comامتحان در تاریخ و ساعت مشخص در واتس آپداداش پوركلیجي حامددینامیك011313042
9367642387daraeifarshad@yahoo.comپاسخ بھ سوال در واتسآپ و ایمیل در صورت شرکت در کالس و خالصھ نویسی  درس در ٣٠ صفحھ عالوه بر پاسخ بھ  ٣٠ سوال در صورت عدم شرکت در کالسدارائي قادیكالئي فرشادحقوق دریایي011223263
9367642387daraeifarshad@yahoo.comپاسخ بھ سوال در واتسآپ و ایمیل در صورت شرکت در کالس و خالصھ نویسی  درس در ٣٠ صفحھ عالوه بر پاسخ بھ  ٣٠ سوال در صورت عدم شرکت در کالسدارائي قادیكالئي فرشادحقوق رسانھ011223248
9367642387daraeifarshad@yahoo.comپاسخ بھ سوال در واتسآپ و ایمیل در صورت شرکت در کالس و خالصھ نویسی  درس در ٣٠ صفحھ عالوه بر پاسخ بھ  ٣٠ سوال در صورت عدم شرکت در کالسدارائي قادیكالئي فرشادحقوق ھوایي011223257
9367642387daraeifarshad@yahoo.comپاسخ بھ سوال در واتسآپ و ایمیل در صورت شرکت در کالس و خالصھ نویسی  درس در ٣٠ صفحھ عالوه بر پاسخ بھ  ٣٠ سوال در صورت عدم شرکت در کالسدارائي قادیكالئي فرشادحقوق محیط زیست011223245
9367642387daraeifarshad@yahoo.comپاسخ بھ سوال در واتسآپ و ایمیل در صورت شرکت در کالس و خالصھ نویسی  درس در ٣٠ صفحھ عالوه بر پاسخ بھ  ٣٠ سوال در صورت عدم شرکت در کالسدارائي قادیكالئي فرشادحقوق فضاي مجازي011223246
9367642387daraeifarshad@yahoo.comپاسخ بھ سوال در واتسآپ و ایمیل در صورت شرکت در کالس و خالصھ نویسی  درس در ٣٠ صفحھ عالوه بر پاسخ بھ  ٣٠ سوال در صورت عدم شرکت در کالسدارائي قادیكالئي فرشادحقوق مدني(۵)حقوق خانواده011223249
9367642387daraeifarshad@yahoo.comپاسخ بھ سوال در واتسآپ و ایمیل در صورت شرکت در کالس و خالصھ نویسی  درس در ٣٠ صفحھ عالوه بر پاسخ بھ  ٣٠ سوال در صورت عدم شرکت در کالسدارائي قادیكالئي فرشادحقوق مدني (٨)شفعھ ووصیت و ارث011223259
9367642387daraeifarshad@yahoo.comپاسخ بھ سوال در واتسآپ و ایمیل در صورت شرکت در کالس و خالصھ نویسی  درس در ٣٠ صفحھ عالوه بر پاسخ بھ  ٣٠ سوال در صورت عدم شرکت در کالسدارائي قادیكالئي فرشادحقوق مدني ٨شفعھ ووصیت وارث011223059
9361230884z.darvaje84@gmail.comآنالین و ترجمھ مقالھ انگلیسی درواج زھرامباني و اصول مدیریت011231093
9361230884z.darvaje84@gmail.comآنالین و ترجمھ مقالھ انگلیسی درواج زھرامباني سازمان ومدیریت011218118
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشی سلوکالیی داوودریاضیات پایھ ومقدمات آمار021111015٢
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9369648429عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرردرویشي سلوكالئي حكیمھریاضي عمومي 011111100٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون در واتسآپ و ارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودتحقیق درعملیات011235010
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون در واتسآپ و ارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودریاضیات عمومي011411587
9112510218darvishidavood@yahoo.comاپلیکیشن من یا واتسآپدرویشي سلوكالئي داودآمار توصیفي021217211
9112510218darvishidavood@yahoo.comاپلیکیشن من یا واتسآپدرویشي سلوكالئي داودآمار توصیفي011211625
9112510218darvishidavood@yahoo.comاپلیکیشن من یا واتسآپدرویشي سلوكالئي داودآمار توصیفي011217211
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون در واتسآپ درویشي سلوكالئي داودریاضي 011111114٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودتحقیق درعملیات 011218066٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودتحقیق درعملیات 011218120٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودتحقیق درعملیات 011218065١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودتحقیق در عملیات011218268
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودتحقیق درعملیات 011218119١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودتحقیق درعملیات 011218028١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودپژوھش عملیاتي011214046
9112510218darvishidavood@yahoo.comارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودتحقیق درعملیات 011218081٣
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي 011111028١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي عمومي 011111108١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي عمومي 011111526١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضیات عمومي011411441
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي 011111115١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي عمومي 011111501١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي عمومي 011111407١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي عمومي 011111099١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضیات 011111116٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي كاربردي 011111410١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي عمومي 011111408٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون در واتسآپ درویشي سلوكالئي داودریاضیات وآمار011111121
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون در واتسآپ و ارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودریاضیات براي اقتصاد011221289١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون در واتسآپ و ارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودریاضیات براي اقتصاد 011221291٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي عمومي 011111549١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضیات پایھ ومقدمات آمار011111015٢
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9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي كاربردي011214152٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضیات و كاربرد آن در مدیریت011111496
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون درگروه واتسآپ و سامانھ lmsدرویشي سلوكالئي داودریاضي عمومي 011111500٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون در واتسآپ و ارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودریاضیات 011221264٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودتحقیق درعملیات 011122001١
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون در واتسآپ و ارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودآمار مھندسي011314057
9112510218darvishidavood@yahoo.comارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودتحقیق درعملیات 011122022٢
9112510218darvishidavood@yahoo.comبرگزاری آزمون در واتسآپ و ارائھ تحقیقدرویشي سلوكالئي داودكاربرد ریاضیات در مھندسي شیمي011317101
91196058090nesa.darvishi@gmail.comآزمون آنالیندرویشي نساءنظریھ ھاي مشاوره و روان درماني 011211363٢
91196058090nesa.darvishi@gmail.comآزمون آنالیندرویشي نساءنظریھ ھاي مشاوره و روان درماني 021217399٢
9364364832ali.dastarbandan@gmail.comروش تحقیقدستاربندان عليحقوق مالیھ عمومي011223224
9368602794Afshindehghani.82@gmail.comارائھ تحقیقدھقاني كیادھي افشینمحاسبات مھندسي پاالیش011317165
9368602794Afshindehghani.82@gmail.comارائھ تحقیقدھقاني كیادھي افشینترمودینامیك مھندسي شیمي 021317021٢
9368602794Afshindehghani.82@gmail.comارائھ تحقیقدھقاني كیادھي افشینترمودینامیك مھندسي شیمي 011317021٢
9368602794Afshindehghani.82@gmail.comارائھ تحقیقدھقاني كیادھي افشینانتقال حرارت 011317022١
9368602794Afshindehghani.82@gmail.comارائھ تحقیقدھقاني كیادھي افشینموازنھ انرژي و مواد011317007
9368602794Afshindehghani.82@gmail.comارائھ تحقیقدھقاني كیادھي افشینسینتیك و طرح راكتور011317183
9368602794Afshindehghani.82@gmail.comارائھ تحقیقدھقاني كیادھي افشینسینتیك و طرح رآكتور011317181
9376165607divsalar.arshia@gmail.comارائھ تحقیق و یا ترجمھ مقالھ معتبر در حوزه كاربردھاى نوین كامپیوتر در رشتھ حسابدارىدیو ساالر ارشیاكاربردكامپیوتردرحسابداري011115012
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھنقشھ ھا و نمودارھاي اقلیمي011216483
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھكاربرد GISدر برنامھ ریزي شھري011216449
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھپایگاه داده ھاي اقلیمي و نقشھ ھاي ھوا011216475
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھكارگاه برنامھ ریزي شھري011216453
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھروشھا و مدلھاي آینده پژوھي در جغرافیا و برنامھ ریزي شھري011216822
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھجغرافیاي شھري011813012
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھمباني آب و ھوا شناسي011216380١
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھتاریخ شھر و شھرسازي در جھان011813017
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھنظریھ ھا ورویكردھاو تجارب بھسازي ونوسازي شھري011216560
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھنظریھ ھا، رویكردھا و تجارب بھسازي و نوسازي011216858
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھمباني شھر شناسي011813057
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھمكتبھاي جغرافیایي011216932
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھبرنامھ ریزي و توانمندسازي جوامع محلي شھري011216835
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھروش تحقیق در شھرسازي011813016
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھحقوق و قوانین شھري011813038
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھمقررات توسعھ شھري در ایران و كشورھاي پیشرفتھ011216747
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.com تشریحی دیوساالر اسدالھبرنامھ ریزي بافت ھاي فرسوده و تاریخي011813071
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.comتھیھ و تحقیق گزارش عملیدیوساالر اسدالھسمینار مسائل شھري011813041
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.comتھیھ مقالھ و ارائھ پاورپوینتدیوساالر اسدالھسمینار (تحقیق و تتبع نظري)011216829
9111543846asadollah_divsalar@yahoo.comتھیھ و تحقیق گزارش عملیدیوساالر اسدالھپروژه011216481
9113511345zabihi.1952@yahoo.comآزمون انالین از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانیذبیحي حسینمدیریت سازمانھاي ورزشي011215486
9113511345zabihi.1952@yahoo.comآزمون انالین از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانیذبیحي حسینورزشھاي رزمي021215272
9111545637narenjestan49@yahoo.comروش تحقیقراعي افسانھقصھ گویي و نمایش خالق011211628
9111545637narenjestan49@yahoo.comروش تحقیقراعي افسانھادبیات كودكان011211642
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھسمینار011114128
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھشیمي عمومي011411513
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھرادیوشیمي وكاربردآن درشیمي تجزیھ011114134
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھكروماتوگرافي011114136
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھآمار در شیمي تجزیھ011114338
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھشیمي عمومي 011114296١
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھاسپكتروسكوپي تجزیھ اي 011114140١
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھشیمي تجزیھ پیشرفتھ011114100
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھشیمي عمومي 011114010٢
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھشیمي عمومي 011114008١
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9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھشیمي عمومي 011114363٢
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھشیمي عمومي 011114297٢
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھموضوع خاص درشیمي تجزیھ011114124
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھآزمایشگاه شیمي تجزیھ دستگاھي011114032
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھآزمایشگاه شیمي تجزیھ011317100
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھآزمایشگاه شیمي تجزیھ دستگاھي021114032
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھپروژه كارشناسي011114319
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھآزمایشگاه شیمي تجزیھ021317100
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھآزمایشگاه شیمي تجزیھ 011114019١
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھآزمایشگاه شیمي تجزیھ 011114024٢
9124833370r-rahnama@gmail.comآزمون از طریق واتسآپراھنما كوزاني ریحانھآزمایشگاه شیمي تجزیھ 011114349٣
9111562441rahmanialashtimarouf@gmail.comارائھ تحقیق  از طریق واتسآپرحماني آالشتي معروفقواعدفقھ (١) مدني011223256
9111562441rahmanialashtimarouf@gmail.comارائھ تحقیق  از طریق واتسآپرحماني آالشتي معروفقواعدفقھ 011220293١
9112147353razzaghi.ak@gmail.comانجام تحقیق یا پروژه مرتبط با موضوع کتاب و طرح سوال با جواب و ارسال بھ واتسآپ و ایمیل استادرزاقي علي اكبرآراي تربیتي اندیشمندان مسلمان011211654
9112147353razzaghi.ak@gmail.comانجام تحقیق یا پروژه مرتبط با موضوع کتاب و طرح سوال با جواب و ارسال بھ واتسآپ و ایمیل استادرزاقي علي اكبرسیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسالم011211613
9112141848hrazzaghian@yahoo.comآزمون الكترونیكي (تستي یاتشریحي) از طریق اپلیكیشن پیام منو یا ارسال خالصھ یكي از فصل ھاي كتاب درسيرزاقیان ھاديھیدرولوژي عمومي011411602
9112141848hrazzaghian@yahoo.comآزمون الكترونیكي (تستي یاتشریحي) از طریق اپلیكیشن پیام منو یا ارسال خالصھ یكي از فصل ھاي كتاب درسيرزاقیان ھاديكاربرد كامپیوتر011411514
9112141848hrazzaghian@yahoo.comآزمون الكترونیكي (تستي یاتشریحي) از طریق اپلیكیشن پیام منو یا ارسال خالصھ یكي از فصل ھاي كتاب درسيرزاقیان ھاديآبخیزداري وحفاظت آب وخاك011121066
9112130884hossein.rost@gmail.comبھ صورت پروژه ای تحقیقی از طریق واتسآپ تا ١۵ خردادرست حسینمباحث و چالشھاي مدیریت دولتي011218465
9111147569rastegsr4960@gmail.comبرگزاری آزمون از طریق واتسآپرستگار روشن رضاالگوھاي تصمیم گیري كار آفرینان011218540
9111147569rastegsr4960@gmail.comبرگزاری آزمون از طریق واتسآپرستگار روشن رضامدیریت ارتباط با مشتریان011218816
9111532751sina.rasouli70@gmail.comشیوه ي حل تمرینرسولي سیناحقوق مالكیت فكري011223253
9111532751sina.rasouli70@gmail.comشیوه ي حل تمرینرسولي سیناحقوق تجارت011223002
9111532751sina.rasouli70@gmail.comشیوه ي حل تمرینرسولي سیناحقوق تطبیقي011223062
9111532751sina.rasouli70@gmail.comشیوه ي حل تمرینرسولي سیناحقوق تجارت 011223040٢
9111532751sina.rasouli70@gmail.comشیوه ي حل تمرینرسولي سیناحقوق تجارت011223172
9111532751sina.rasouli70@gmail.comشیوه ي حل تمرینرسولي سیناحقوق بازرگاني011214104
9111532751sina.rasouli70@gmail.comشیوه ي حل تمرینرسولي سیناحقوق بازرگاني ( تطبیقي و اسالمي)011218450
9111532751s_m_a2006@yahoo.comارائھ تحقیق وآزمون آنالین رسولي كیاسري فاطمھزبان خارجي031212256
9111536773reza.rezapoor52@gmail.comدر واتساپ امتحانات را برگزار کردم و  دانشجویان عزیزخوشبختانھ در جواب سواالت مطرح شده موفق بودنرضا پور پاشا كالئي نعمت الھاصول حسابداري011211668
9366388045exampnu1399p.kalantari@gmail.comسواالت ، تشریحی و کتاب باز ارسال سوال از طریق واتسآپ و دریافت پاسخنامھ از طریق ایمیلرضایي كالنتري پروینآشنایي با معماري معاصر011813076
9366388045exampnu1399p.kalantari@gmail.comسواالت ، تشریحی و کتاب باز ارسال سوال از طریق واتسآپ و دریافت پاسخنامھ از طریق ایمیلرضایي كالنتري پروینآشنایي با معماري معاصر011814045
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطكارتو گرافي و تھیھ نقشھ ھاي موضوعي011216400
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطرسم فني011411322
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطبلور شناسي نوري011116308
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطخاك شناسي عمومي011411636
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطنقشھ برداري011814035
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطنقشھ برداري ١ و عملیات011313041
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطزمین شناسي مھندسي011313040
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطھواواقلیم شناسي كشاورزي021121045
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطژئومرفولوژي011411611
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطخاك شناسي عمومي011121047
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطكاربردجغرافیاي طبیعي دربرنامھ ریزي شھري011216537
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطزمین شناسي فیزیكي011116306
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطزمین شناسي تاریخي011116307
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطآزمایشگاه خاك شناسي عمومي011121048
9039885183exampnu1399kalantari@gmail.comسواالت تحلیلی ، تشریحی و کتاب باز از طریق واتسآپ رضایي كالنتري محیطآزمایشگاه ھواواقلیم شناسي كشاورزي011121046
9111540870esmaeirezaei489@yahoo.comکار تحقیقی و در صورت امکان آزمون آنالینرضائي اسماعیلحقوق تجارت ٢شركت ھا011223229
9119111838lms.mazandaran@gmail.comارائھ تحقیقرضوي سید مصطفيكار سنجي011218270
9119111838lms.mazandaran@gmail.comارائھ تحقیقرضوي سید مصطفيمدیریت منابع انساني011218034
9119111838lms.mazandaran@gmail.comارائھ تحقیقرضوي سید مصطفيمدیریت منابع انساني011218134
9114715806maleki.bio69@yahoo.comارائھ یک تحقیق از طریق واتسآپرمضان پور حامدریخت زایي واندام زایي درگیاھان011112035
9114715806maleki.bio69@yahoo.comارائھ یک تحقیق از طریق واتسآپرمضان پور حامدتكامل011112048
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9113551036a_ramzanzadeh@yahoo.comبھ صورت شفاھی عملیرمضان زاده اعظمترجمھ شفاھي 011212097٢
9113551036a_ramzanzadeh@yahoo.comبھ روش تحقیقرمضان زاده اعظمخواندن انگلیسي پایھ011212416
9113551036a_ramzanzadeh@yahoo.comبھ روش تحقیقرمضان زاده اعظممھارتھاي مطالعھ و یادگیري011212418
9113551036a_ramzanzadeh@yahoo.comبھ روش تحقیقرمضان زاده اعظمواژه شناسي011212068
9113551036a_ramzanzadeh@yahoo.comبھ روش تحقیقرمضان زاده اعظمواژه شناسي و اصطالح شناسي011212435
9113551036a_ramzanzadeh@yahoo.comبھ روش تحقیقرمضان زاده اعظمخواندن ودرك مفاھیم 011212045١
9113551036a_ramzanzadeh@yahoo.comبھ روش تحقیقرمضان زاده اعظمخواندن ودرك مفاھیم 011225004١
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضامراكز پژوھش قرآن وحدیث ایران و جھان011220839
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافقھ تطبیقي 011220233١
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافقھ تطبیقي 011220240٢
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاتفسیر ساختاري قرآن كریم011220834
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاعلوم بالغي و زیبایي شناختي قرآن021220828٢
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاعلوم بالغي و زیبایي شناختي قرآن011220828٢
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافقھ الحدیث011220829٣
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافقھ 021220571٣
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافقھ 021220572۴
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافقھ 011220571٣
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاتاریخ قرآن 011220098٢
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضامعنا شناسي011220854٢
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاانقالب اسالمي ایران (علوم انساني )031220434
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافقھ 011220283۶
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاقرائت ودرك متون عربي011220140
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضااندیشھ سیاسي امام خمیني011220478
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضااندیشھ سیاسي امام خمیني011220479
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاحقوق تجارت(٢)(مباني فقھي وحقوقي معامالت الكترونیك)011220235
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافرھنگ وتمدن اسالم و ایران031229128
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاروش ھا و شیوه ھاي تدبر قرآن011220841
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاسیري درنھج البالغھ011220143
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافلسفھ فقھ011220284
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاتفسیر موضوعي قرآن011220827٢
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاآشنایي باتاریخ وروشھاي تفسیرقرآن011220145
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاروش ھاي تفسیري011220837
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضامباحثي ازحقوق مدني (قواعدعمومي قراردادھا)011220228
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافقھ 011220570٢
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضامتون فقھ 011220288١
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاعلوم قرآني 011220190۴
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاآشنایي باقانون اساسي جمھوري اسالمي ایران021223175
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاتاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرني در غرب011220833
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاآیات االحكام011220231
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاحقوق ثبت011220239
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضافقھ 021220237۵
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضااصول فقھ 011220282۴
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاروانخواني و تجوید مقدماتي011220746
ارسال نکرد9117112671آزمون تستی  و تحقیق از طریق گروه واتسآپ و ارسال پاسخنامھ از سوی دانشجو بھ استادرمضاني پور غالمرضاكارگاه قرائت و ترجمھ قرآن 011220808٢
9188332743manij.ranjbar@gmail.comبھ صورت تک سوال تحلیلی بھ صورت جزوه باز و پاسخ بھ واتسآپ و ایمیلرنجبر منیژهاصول طراحي كامپایلر011115080
9188332743manij.ranjbar@gmail.comبھ صورت تک سوال تحلیلی بھ صورت جزوه باز و پاسخ بھ واتسآپ و ایمیلرنجبر منیژهبرنامھ سازي پیشرفتھ011322003
9188332743manij.ranjbar@gmail.comبھ صورت تک سوال تحلیلی بھ صورت جزوه باز و پاسخ بھ واتسآپ و ایمیلرنجبر منیژهبرنامھ نویسي پیشرفتھ011322089
9188332743manij.ranjbar@gmail.comبھ صورت تک سوال تحلیلی بھ صورت جزوه باز و پاسخ بھ واتسآپ و ایمیلرنجبر منیژهریزپردازنده و زبان اسمبلي011322014
9188332743manij.ranjbar@gmail.comبھ صورت تک سوال تحلیلی بھ صورت جزوه باز و پاسخ بھ واتسآپ و ایمیلرنجبر منیژهكارگاه برنامھ نویسي پیشرفتھ021322090
9188332743manij.ranjbar@gmail.comبھ صورت تک سوال تحلیلی بھ صورت جزوه باز و پاسخ بھ واتسآپ و ایمیلرنجبر منیژهكارگاه برنامھ نویسي پیشرفتھ011322090
9113563975mohammad.ranjbarn@gmail.comمقالھ و تحقیقرنجبرسوچلمائي محمدآشنایي با قوانین كسب كار011218451
9115703520zohre.roohi1366@yahoo.comسوال تشریحی روحي تروجني زھرهبوم شناسي و برنامھ ریزي و طراحي محیطي011813037
9115703520zohre.roohi1366@yahoo.comعملی ارائھ تشریحیروحي تروجني زھرهكارگاه شھرسازي 011813074۴
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9115703520zohre.roohi1366@yahoo.comعملی ارائھ تشریحیروحي تروجني زھرهكارگاه شھرسازي 011813078۵
9115703520zohre.roohi1366@yahoo.comعدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررروستایي امینمشاوره در مسائل و مشكالت تحصیلي021217387
9115703520zohre.roohi1366@yahoo.comعدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررروستایي امینراھنمایي و مشاوره تحصیلي 021217382١
9115703520zohre.roohi1366@yahoo.comعدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررروستایي امینحقوق خانواده در اسالم و ایران و كاربرد آن در مشاوره021217394
9121984907raoufi.rar1973@yahoo.comپروژه یا کار تحقیقیرئوفي احمد رویاانگیزش وھیجان011217057
9121984907raoufi.rar1973@yahoo.comپروژه یا کار تحقیقیرئوفي احمد رویاانگیزش و ھیجان011217252
9121984907raoufi.rar1973@yahoo.comپروژه یا کار تحقیقیرئوفي احمد رویاروانشناسي فیزیولوژیك021217229
9121984907raoufi.rar1973@yahoo.comپروژه یا کار تحقیقیرئوفي احمد رویاروانشناسي فیزیولوژیك011217229
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113547229عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع جامخانھ سمیرامتون حقوقي(٢)حقوق جزایي011212351
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113547229عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع جامخانھ سمیرامتون حقوقي (٣)حقوق عمومي011212352
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113547229عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع جامخانھ سمیرامتون سیاسي بھ زبان خارجي 011212038١
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113547229عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع جامخانھ سمیرامتون حقوقي ٢زبان خارجي تخصصي011212178
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113547229عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع جامخانھ سمیرامتون سیاسي بھ زبان خارجي 011212039٢
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9119498276عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس زارع عليآمارزیستي011117083
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9119498276عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس زارع عليآمار كاربردي011214151١
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھمتون نثر (۵) متون تفسیري با تاكید بر كشف االسرار و تفسیر ابوالفتوح011213287
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھمتون نظم عرفاني011213302
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھمتون نظم (۴) قسمت اول :اشعار سنایي011213291
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھزبان تخصصي قسمت دوم011213286
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھمتون منتخب نثر ادبي-تعلیمي011213282
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھمتون نظم (۴) قسمت سوم :مثنوي معنوي(١)011213295
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھمتون نظم (٣) قسمت چھارم: خاقاني011213285
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھمتون نظم (۵) قسمت اول: اشعار سعدي011213303
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھتاریخ ادبیات فارسي ٣ ( ازدوره مغول تا دوره صفویھ)011213290
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھمتون نظم( ۵) قسمت سوم: صائب و شاعران سبك ھندي011213307
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113237547عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررزارع مرضیھمتون نظم (٣) قسمت سوم: نظامي011213283
9125393676zamanianbye@gmail.comکار تحقیقیزمانیان علیرضامدیریت استراتژیك كار آفریني011218538
9125393676zamanianbye@gmail.comکار تحقیقیزمانیان علیرضاجھاني سازي و رشد دركسب و كارھاي كوچك و متوسط (آموزش محور011218700
9125393676zamanianbye@gmail.comکار تحقیقیزمانیان علیرضااخالق واحكام كسب وكار011218474
9125393676zamanianbye@gmail.comکار تحقیقیزمانیان علیرضامدیریت رفتار سازماني011218471
9125393676zamanianbye@gmail.comکار تحقیقیزمانیان علیرضامدیریت بازاریابي011218473
9153598673mrzangooee@gmail.comتستی -تشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاشیمي پاالیش011317147
9153598673mrzangooee@gmail.comتحقیقزنگوئي محمد رضامیكروبیولوژي مواد غذایي011317046
9153598673mrzangooee@gmail.comتحقیقزنگوئي محمد رضامیكروبیولوژي عمومي011317045
9153598673mrzangooee@gmail.comتحقیقزنگوئي محمد رضاصنایع غذایي011317169١
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضامقاومت مصالح 021315020٢
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضامقاومت مصالح 031315020٢
9153598673mrzangooee@gmail.comروش تحقیقزنگوئي محمد رضامھندسي محیط زیست011317186
9153598673mrzangooee@gmail.comتستی زنگوئي محمد رضاكنترل كیفیت مواد غذایي011317174
9153598673mrzangooee@gmail.comتستی -تشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضازبان تخصصي مكانیك011315107
9153598673mrzangooee@gmail.comتستی -تشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضازبان تخصصي مكانیك031315107
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاطراحي سیستمھاي تبرید و سردخانھ021315296
9153598673mrzangooee@gmail.comتستی -تشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضافرایندھاي پتروشیمي011317167
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضادینامیك گازھا011315224
9153598673mrzangooee@gmail.comتستی -تشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاعلم مواد011315015
9153598673mrzangooee@gmail.comتحقیقزنگوئي محمد رضامھندسي بیوشیمي011317041
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضامقاومت مصالح 011315012١
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضادینامیك ماشین011315017
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضادینامیك ماشین021315017
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاترمودینامیك 021315022٢
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاطراحي اجزا 021315126٢
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاارتعاشات مكانیكي011315070
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاارتعاشات مكانیكي021315070
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9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضامكانیك سیاالت 021315021١
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاطراحي اجزا 021315026١
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاانتقال جرم011317094
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضامكانیك سیاالت 011317018١
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضااصول مھندسي احتراق011317113
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضامكانیك سیاالت 021315023٢
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضامقدمات مھندسي پاالیش021317078
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاانتقال حرارت 011315140١
9153598673mrzangooee@gmail.comتشریحی در سامانھ lmsزنگوئي محمد رضاانتقال حرارت 021315140١
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاآزمایشگاه مكانیك سیاالت011315067
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاآزمایشگاه ترمودینامیك011315137
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاكارآموزي011317197
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاآزمایشگاه مقاومت مصالح021315025
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاآزمایشگاه دینامیك ماشین و ارتعاشات021315139
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاكارگاه اتومكانیك011315191
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاكارگاه ریختھ گري، ذوب و مدلسازي011315290
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاآزمایشگاه انتقال حرارت011317104
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاپروژه011317196
9153598673mrzangooee@gmail.comتصمیم گیری بعد از امتحانات پایان ترمزنگوئي محمد رضاكارآموزي021317197
9111560036faranaksalarian@yahoo.comارائھ تحقیق و پژوھش از طریق  لینک گروه واتسآپhttps://chat.whatsapp.com/ICfMYEjqNC24saek19gYDqساالریان فرانكروانشناسي ورزشي مقدماتي011215266
9111560036faranaksalarian@yahoo.comارائھ تحقیق و پژوھش از طریق  لینک گروه واتسآپhttps://chat.whatsapp.com/ICfMYEjqNC24saek19gYDqساالریان فرانكروانشناسي تربیتي011217236
9112541700reza.sportsnews@yahoo.comتحقیق و تمرین سراج پور رضااصول ومباني آموزش وپرورش011211008
9112541700reza.sportsnews@yahoo.comتحقیق و تمرین سراج پور رضاسازمان ھا و قوانین آموزش و پرورش011211650
9112541700reza.sportsnews@yahoo.comتحقیق و تمرین سراج پور رضاروشھاوفنون تدریس011211007
9308272776sserajpour@gmail.comروش تمرین،تحقیق و پرسش و پاسخ و طرح سؤال و روش پاسخگویي بھ سؤاالت و ارسال آنھا بھ صورت فایلسراج پور ساراروش تدریس علوم تجربي و اجتماعي011211689
9308272776sserajpour@gmail.comروش تمرین،تحقیق و پرسش و پاسخ و طرح سؤال و روش پاسخگویي بھ سؤاالت و ارسال آنھا بھ صورت فایلسراج پور سارامفاھیم وروش تدریس علوم تجربي درپیش دبستان ودبستان011211082
9111546654e_saeedian@yahoo.comارسال سوال از طریق سایت و ارسال پاسخنامھ از طریق ایمیلسعیدیان اسماعیلطراحي الگوریتمھا031115142
9111546654e_saeedian@yahoo.comارسال سوال از طریق سایت و ارسال پاسخنامھ از طریق ایمیلسعیدیان اسماعیلطراحي الگوریتمھا011115142
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون + تحقیقسیدی سید ایماناقتصاد مھندسي011122079
9114262060morteza_siavoshi@yahoo.comامتحان تستی و تشریحی از طریق واتس آپ سیاوشي مرتضيتكنولوژي پس از برداشت011411519
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك عمومي011113111
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك عمومي011113112
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك عمومي021113112
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك پایھ 011113083١
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك011113314
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك مكانیك011113277
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك مكانیك021113277
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك پایھ 011113381١
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك عمومي 011113341١
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك عمومي 021113342٢
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك عمومي 011113342٢
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینمكانیك تحلیلي 011113385١
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك عمومي 011113409١
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینالكترومغناطیس 011113392١
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك عمومي 011113547٢
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك011113109
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك پایھ 021113081٢
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینفیزیك پایھ 011113081٢
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینالكترومغناطیس011319013
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك پایھ 011113086١
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك عمومي011113113
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك021113110
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك عمومي 021113344٢
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9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك عمومي031113113
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك عمومي021113113
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك پایھ 011113102١
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك 011113260١
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك عمومي 011113344٢
9113512366amin.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید امینآزمایشگاه فیزیك عمومي 011113343١
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانمدیریت مالي011218107
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایماناصول بازاریابي011218106
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایماناصول مدیریت و تئوري سازمان011314058
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانآمار و احتماالت مھندسي011117182
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانمدیریت مھندسي011122080
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانمدیریت كیفیت وبھره وري011218103
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانمھندسي فاكتورھاي انساني011314060
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانبرنامھ ریزي حمل ونقل011122027
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانروش ھاي تولید011315265
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانطرح ریزي واحدھاي صنعتي011122015
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانارزیابي كاروزمان011122013
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانتئوري احتماالت و كاربرد ان011314056
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانبرنامھ ریزي وكنترل تولیدوموجودي ھاي 011122014١
9111545385iman.seyyedi@gmail.comآزمون+تحقیقسیدي سید ایمانكنترل كیفیت آماري011117080
9111545385iman.seyyedi@gmail.comگزارش کارآموزیسیدي سید ایمانكارآموزي مھندسي011314069
9111545385iman.seyyedi@gmail.comتحقیقسیدي سید ایمانكارگاه ماشین افزار 011315293٢
9115711135N_sharifi_2001@yahoo.comتشکیل گروه در واتساپ و امتحان در ھمان گروهشریفي اسدي ملفھ نجمھاصول حسابداري011218888٢
9115711135N_sharifi_2001@yahoo.comتشکیل گروه در واتساپ و امتحان در ھمان گروهشریفي اسدي ملفھ نجمھاصول حسابداري 011214011٢
9115711135N_sharifi_2001@yahoo.comتشکیل گروه در واتساپ و امتحان در ھمان گروهشریفي اسدي ملفھ نجمھاصول حسابداري 011214045٢
9115711135N_sharifi_2001@yahoo.comتشکیل گروه در واتساپ و امتحان در ھمان گروهشریفي اسدي ملفھ نجمھاصول حسابداري 011214005٢
9115711135N_sharifi_2001@yahoo.comتشکیل گروه در واتساپ و امتحان در ھمان گروهشریفي اسدي ملفھ نجمھاصول حسابداري 011214068٢
9115711135N_sharifi_2001@yahoo.comتشکیل گروه در واتساپ و امتحان در ھمان گروهشریفي اسدي ملفھ نجمھبھایابي011214154١
9115711135N_sharifi_2001@yahoo.comتشکیل گروه در واتساپ و امتحان در ھمان گروهشریفي اسدي ملفھ نجمھحسابداري وحسابرسي دولتي011214032
9115711135N_sharifi_2001@yahoo.comتشکیل گروه در واتساپ و امتحان در ھمان گروهشریفي اسدي ملفھ نجمھاصول حسابداري 011214018٢
011216402GIS9115711135عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس شعباني مرتضيمباني سیستم ھاي اطالعات جغرافیایيN_sharifi_2001@yahoo.com
9119248246shokri_ami@yahoo.comکار تحقیقی و ارائھ پاورپوینتشكري آمنھمباني كار آفریني و اشتغال زایي ورزشي011215466
9119248246shokri_ami@yahoo.comکار تحقیقی و ارائھ پاورپوینتشكري آمنھمتون خارجي در علوم ورزشي011215483
9119248246shokri_ami@yahoo.comکار تحقیقی و ارائھ پاورپوینتشكري آمنھمتون خارجھ در مباني علوم زیستي ورزش011215279
9119248246shokri_ami@yahoo.comنمونھ سوالشكري آمنھمتون خارجھ در علوم ورزشي011215228
9119248246shokri_ami@yahoo.comکار تحقیقی و ارائھ پاورپوینتشكري آمنھتنیس روي میز031215265٢
9119248246shokri_ami@yahoo.comکار تحقیقی و ارائھ پاورپوینتشكري آمنھتنیس روي میز011215265٢
9112002197shokri.pari@yahoo.comبھ صورت تستی از طریق واتسآپشكري فیروز جاه پرياصول سیستم ھاي اطالعات مكاني011813065
9112002197shokri.pari@yahoo.comارائھ کار تحیقیقیشكري فیروز جاه پريآشنایي با مباني برنامھ ریزي كالبدي011814055
9112002197shokri.pari@yahoo.comارائھ کار تحیقیقیشكري فیروز جاه پريبرنامھ ریزي منطقھ اي011813032
9112002197shokri.pari@yahoo.comآنالین - تستی از طریق واتسآپشكري فیروز جاه پرينظریھ ھا، تجربیات و سیاستھاي فضایي در برنامھ ریزي شھري011216744
9112002197shokri.pari@yahoo.comروش تحقیقشكري فیروز جاه پرياقتصاد زمین و مسكن شھري011216834
9112002197shokri.pari@yahoo.comارائھ کار تحیقیقیشكري فیروز جاه پريتحلیل فضاھاي شھري011814054
9111533096s.shahbazian@yahoo.comآزمون غیرحضوری دراپلیکیشن واتس آپ و حل تمرین توسط دانشجوشھبازیان ساراساختمان داده ھا و الگوریتم ھا011322091
ارسال نکرد9123535918برگزاری آزمون مجازی از طریق از طریق اپلیکیشن منشیخ االسالمي محمودآیین زندگي (اخالق كاربردي )علوم انساني031220433
ارسال نکرد9123535918برگزاری آزمون مجازی از طریق از طریق اپلیکیشن منشیخ االسالمي محمودآیین زندگي (اخالق كاربردي )علوم انساني011220433
ارسال نکرد9123535918برگزاری آزمون مجازی از طریق از طریق اپلیکیشن منشیخ االسالمي محمودآیین زندگي (اخالق كاربردي )علوم انساني021220433
ارسال نکرد9123535918برگزاری آزمون مجازی از طریق از طریق اپلیکیشن منشیخ االسالمي محموداندیشھ اسالمي ٢(علوم انساني )011233031
ارسال نکرد9123535918برگزاری آزمون مجازی از طریق از طریق اپلیکیشن منشیخ االسالمي محموداندیشھ اسالمي ٢(علوم انساني )021233031
ارسال نکرد9123535918برگزاری آزمون مجازی از طریق از طریق اپلیکیشن منشیخ االسالمي محموداندیشھ اسالمي ١(علوم انساني )021233030
ارسال نکرد9123535918برگزاری آزمون مجازی از طریق از طریق اپلیکیشن منشیخ االسالمي محموداندیشھ اسالمي ١(علوم انساني )011233030
9373766760k.shirdel47@yahoo.comبخشی از آن تحقیق وبخش امتحان است  عنوان تحقیق با ھماھنگی استاد انجام گیردشیردل خیرالنساءروانشناسي صنعتي011218509
9373766760k.shirdel47@yahoo.comبخشی از آن تحقیق وبخش امتحان است  عنوان تحقیق با ھماھنگی استاد انجام گیردشیردل خیرالنساءروانشناسي سازماني011218440

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com


9373766760k.shirdel47@yahoo.comبخشی از آن تحقیق وبخش امتحان است  عنوان تحقیق با ھماھنگی استاد انجام گیردشیردل خیرالنساءروانشناسي رشد011215261
9373766760k.shirdel47@yahoo.comبخشی از آن تحقیق وبخش امتحان است  عنوان تحقیق با ھماھنگی استاد انجام گیردشیردل خیرالنساءروانشناسي عمومي011214103
9373766760k.shirdel47@yahoo.comبخشی از آن تحقیق وبخش امتحان است  عنوان تحقیق با ھماھنگی استاد انجام گیردشیردل خیرالنساءمباني روانشناسي -مفاھیم اساسي011217001
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیدسیستم ھاي چند رسانھ اي011224231
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیدسازماندھي رایانھ اي منابع011224206
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیدنمایھ ھاي تخصصي الكترونیكي011224222
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیدزبان برنامھ نویسي011224209١
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیداصول طراحي نرم افزارھاي كتابخانھ اي011224212
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیدمقدمات پردازش زبان طبیعي011224217
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیدمدیریت نشریات ادواري011224232
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیدطراحي كتابخانھ دیجیتالي011224230
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیدسازماندھي٣(رده بندي كنگره)011224202
9111271299mshm1362@yahoo.comانجام کار تحقیقی ارسال بھ واتساپشیرزاد مجیدطراحي و مدیریت و بگاه كتابخانھ ھا و مراكز اطالع رساني011224223
9111271299mshm1362@yahoo.comتھیھ گزارش کامل از مراحل کارآموزیشیرزاد مجیدكار آموزي011224225٢
9119538280kosarshirzadi1981@gmail.comبر اساس پروژه و تحقیق در طول ترم و آزمون در فضای مجازیشیرزادي كوثرروانشناسي سازماني011214149
9119538280kosarshirzadi1981@gmail.comبر اساس پروژه و تحقیق در طول ترم و آزمون در فضای مجازیشیرزادي كوثرروابط كار در سازمان011218456
9119538280kosarshirzadi1981@gmail.comبر اساس پروژه و تحقیق در طول ترم و آزمون در فضای مجازیشیرزادي كوثرروابط كاردرسازمان011218039
9119538280kosarshirzadi1981@gmail.comبر اساس پروژه و تحقیق در طول ترم و آزمون در فضای مجازیشیرزادي كوثرروانشناسي سازماني011218552
9118585002somsadeghi04@gmail.comآزمون آنالینصادقي سمیھترجمھ ادبیات011212440
9118585002somsadeghi04@gmail.comآزمون آنالینصادقي سمیھترجمھ متون ادبي011212071
9118585002somsadeghi04@gmail.comآزمون آنالینصادقي سمیھترجمھ پیشرفتھ 011212080٢
9111533987sha_489@yahoo.comحل پرسشھای فصول سوم-دھم -یازدھم-و ھفدھم و ارسال بھ ایمیلصالح نژاد سید حسنحسابداري براي مدیران011218431
9119225249salehifazl@ymail.comعملی -پروژهصالحي ایمني ابوالفضلطراحي فني011814052
9119225249salehifazl@ymail.comعملی -پروژهصالحي ایمني ابوالفضلكارگاه مصالح و ساخت011814022
9101021965bentolhoda.sedaghati@yahoo.comمشخص کردن تعدادی سوال کھ سواالت امتحان پایانترم از میان این سوالھاصداقتي بورخاني بنت الھديكنترل فرایندھا011317192
9101021965bentolhoda.sedaghati@yahoo.comمشخص کردن تعدادی سوال کھ سواالت امتحان پایانترم از میان این سوالھاصداقتي بورخاني بنت الھديكنترل فرآیندھا011317106
9101021965bentolhoda.sedaghati@yahoo.comمشخص کردن تعدادی سوال کھ سواالت امتحان پایانترم از میان این سوالھاصداقتي بورخاني بنت الھديانتقال حرارت 011317024٢
9101021965bentolhoda.sedaghati@yahoo.comمشخص کردن تعدادی سوال کھ سواالت امتحان پایانترم از میان این سوالھاصداقتي بورخاني بنت الھديانتقال حرارت 021317024٢
9119999037nsadafi@gmail.comطرح سوال در سامانھ lmsدر روز امتحانصدفي نسیبھمصالح ساختماني011814030
9119999037nsadafi@gmail.comکارعملی و طراحی صدفي نسیبھطرح معماري 011814053۵
9119999037nsadafi@gmail.comطرح سوال تشریحی در زمان امتحانصدفي نسیبھتنظیم شرایط محیطي011814044
9119999037nsadafi@gmail.comکارعملی و طراحی صدفي نسیبھطرح نھایي011814057
9119999037nsadafi@gmail.comتحقیق و عملی صدفي نسیبھبرداشت از بناھاي تاریخي011814033
9111510462sarrafighasem@gmail.comارائھ تحقیق یا مقا لھ در مورد مدیریت  ما لی و یا خال صھ کتاب مدیریت ما لی بھ صورت ووردصرافي ابوالقاسممدیریت مالي011221308
9111510462sarrafighasem@gmail.comارائھ تحقیق یا مقا لھ در مورد مدیریت  ما لی و یا خال صھ کتاب مدیریت ما لی بھ صورت ووردصرافي ابوالقاسممدیریت مالي١از منظر اسالم021218443
9111510462sarrafighasem@gmail.comارائھ تحقیق یا مقا لھ در مورد مدیریت  ما لی و یا خال صھ کتاب مدیریت ما لی بھ صورت ووردصرافي ابوالقاسممدیریت مالي١از منظر اسالم011218443
9373443004f_safari1983@yahoo.comبھ صورت خالصھ کتاب و تحقیقصفري بالوئي فاطمھمباني راھنمایي و مشاوره021217374
9373443004f_safari1983@yahoo.comبھ صورت خالصھ کتاب و تحقیقصفري بالوئي فاطمھمباني مشاوره و راھنمایي011217247
9373443004f_safari1983@yahoo.comبھ صورت خالصھ کتاب و تحقیقصفري بالوئي فاطمھروشھا و فنون راھنمایي و مشاوره021217379
9901685028m.samadi362@gmail.comکار تحقیقاتیصمدي مائدهداوري بین المللي011223262
9901685028m.samadi362@gmail.comکار تحقیقاتیصمدي مائدهحقوق بین الملل عمومي 011223220١
9112230432mina.sayadi1990@gmail.comارائھ پروژهصیادي مینامتره و برآورد011814048
9112230432mina.sayadi1990@gmail.comآزمون تستیصیادي میناراھسازي011313107
9112230432mina.sayadi1990@gmail.comآزمون تستیصیادي مینامكانیك خاك011313051
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھعربي011220286
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھزبان تخصصي 021220025٢
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھزبان تخصصي 011220025٢
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھآموزه ھاي مشاوره اي در قرآن و حدیث021217381
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھآزمایشگاه 011230053٢
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھآموزه ھاي تربیتي آیات قرآن011211637
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھزبان تخصصي 021220018١
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھگفت وشنود011230080٢
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھترجمھ ازفارسي بھ عربي011230096
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9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھگفت و شنود 011230076١
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھترجمھ از عربي بھ فارسي011230095
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپطاطیان سمیھصرف 011220132٢
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھتفسیرترتیبي قرآن كریم 011220185٣
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپطاطیان سمیھصرف 011220131١
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھعربي ۵ قسمت پنجم : (قواعد و متون)011213284
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھمنطق 011220028٢
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھمتون نثر از دوره جاھلي تاپایان اموي011230087
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھعربي ۶ قسمت ششم : (قواعد و متون)011213296
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھنحوكاربردي 011220134٢
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھنحوكاربردي 021220141۴
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپطاطیان سمیھنحوكاربردي 011220135٣
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھنحوكاربردي 011220133١
9113545325somi_tatiyan@yahoo.comتحقیقطاطیان سمیھفن ترجمھ011230124
ارسال نکرد9126528996تستی و از طریق نرم افزار پیام منطالبي چاري محمد جوادفقھ تطبیقي011220377
9119502539h.talebi6@gmail.comترجمھطالبي دادوكالئي حامدزبان تخصصي اقتصادومدیریت011212174
9119502539h.talebi6@gmail.comمقالھ (علمی -ترویجی )طالبي دادوكالئي حامدمباني بانكداري و مدیریت بانك011218457
9119502539h.talebi6@gmail.comمقالھ (علمی -ترویجی )طالبي دادوكالئي حامدبانكداري اسالمي011221332
9359353242habib.taheri1354@gmail.comروش تحقیقطاھري حسین آبادي حبیبحسابداري دولتي011214007
9359353242habib.taheri1354@gmail.comروش تحقیقطاھري حسین آبادي حبیبحسابداري دولتي011218260
9113561728nima.tabari@gmail.comبھ صورت ارائھ تحقیق و تکلیفطبري جویباري سیف الھآزمایشگاه مباني مھندسي برق011319009
9113561728nima.tabari@gmail.comبھ صورت ارائھ تحقیق و تکلیفطبري جویباري سیف الھآزمایشگاه ماشین ھاي الكتریكي011319086٢
9113561728nima.tabari@gmail.comبھ صورت ارائھ تحقیق و تکلیفطبري جویباري سیف الھآزمایشگاه سیستم ھاي دیجیتال 011319135١
9113561728nima.tabari@gmail.comبھ صورت ارائھ تحقیق و تکلیفطبري جویباري سیف الھآزمدارھاي الكتریكي و اندازه گیري011319176
9113561728nima.tabari@gmail.comبھ صورت ارائھ تحقیق و تکلیفطبري جویباري سیف الھآزمایشگاه مباني مھندسي برق 011319035١
9113561728nima.tabari@gmail.comبھ صورت ارائھ تحقیق و تکلیفطبري جویباري سیف الھآزمایشگاه حفاظت و رلھ ھا011319154
9113561728nima.tabari@gmail.comبھ صورت ارائھ تحقیق و تکلیفطبري جویباري سیف الھآزمایشگاه سیستم ھاي كنترل خطي011319039
9113561728nima.tabari@gmail.comبھ صورت ارائھ تحقیق و تکلیفطبري جویباري سیف الھآز عایق ھا و فشار قوي011319155
9113561728nima.tabari@gmail.comبھ صورت ارائھ تحقیق و تکلیفطبري جویباري سیف الھكارگاه برق011319015
91195148500massoud.tabari680@gmail.comارائھ مقالھ و پژوھش و یا ترجمھطبري حسن زاده مسعودمباني اقتصادي سیاست011231094
91195148500massoud.tabari680@gmail.comارائھ مقالھ و پژوھش و یا ترجمھطبري حسن زاده مسعودحقوق اساسي جمھوري اسالمي ایران011231100
91195148500massoud.tabari680@gmail.comارائھ مقالھ و پژوھش و یا ترجمھطبري حسن زاده مسعودمباني و اصول سیاست گذاري عمومي011231098
91195148500massoud.tabari680@gmail.comارائھ مقالھ و پژوھش و یا ترجمھطبري حسن زاده مسعودمیاني علم سیاست011231089
91195148500massoud.tabari680@gmail.comارائھ مقالھ و پژوھش و یا ترجمھطبري حسن زاده مسعوداندیشھ سیاسي در اسالم و ایران (١)011231096
91195148500massoud.tabari680@gmail.comارائھ مقالھ و پژوھش و یا ترجمھطبري حسن زاده مسعودحقوق بین الملل خصوصي011231145
91195148500massoud.tabari680@gmail.comارائھ مقالھ و پژوھش و یا ترجمھطبري حسن زاده مسعودبنیادھاي فلسفي سیاست011231097
91195148500massoud.tabari680@gmail.comارائھ مقالھ و پژوھش و یا ترجمھطبري حسن زاده مسعوداصول علم اقتصاد011221001
91195148500massoud.tabari680@gmail.comارائھ مقالھ و پژوھش و یا ترجمھطبري حسن زاده مسعودمباني علم اقتصاد011221013
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدی عارشآزمایشگاه مباني مھندسي برق011122011
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشزبان تخصصي برق011319143
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشماشین ھاي الكتریكي 011319132١
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشماشین ھاي الكتریكي 031319132١
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشحفاظت و رلھ ھا011319079
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشالكترونیك 011319131١
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشماشین ھاي الكتریكي مخصوص011319177
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشمدارھاي پالس و دیجیتال011319172
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشسیستم ھاي دیجیتال 011319134١
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشتحلیل سیستم ھاي انرژي الكتریكي 011319144١
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشپردازش سیگنال ھاي دیجیتال011319150
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشمباني مھندسي برق 031319046٢
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشاصول سیستم ھاي مخابراتي011319138
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشمباني مكاترونیك011319151
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشمدارھاي الكتریكي و الكترونیكي011322092
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9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشالكترونیك صنعتي011319045
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشماشین ھاي الكتریكي 011319076٣
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشمباني مھندسي برق 011319034١
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشمباني مھندسي برق011122010
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشسیگنالھا و سیستم ھا011319130
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشكارآموزي011319179
9111530063abedi@gmx.itارائھ تکلیف و تحقیقعابدي آرشپروژه011319180
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدكارگاه مقالھ نویسي011213309
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدكارگاه فرھنگ نویسي011213311
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدمتون نظم (۴) قسمت چھارم:مثنوي معنوي (٢)011213297
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدادبیات كودك و نوجوان011213298
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدتاریخ ادبیات فارسي ۴ ( ازدوره صفویھ تا مشروطھ)011213294
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدجریان شناسي شعر معاصر ایران011213299
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدكلیات ادبیات تطبیقي011213301
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدبالغت كاربردي011213341
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدتحقیق درمعاني وبیان وفنون ادب فارسي011213157
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدنظم فارسي ٣(خاقاني ونظامي )011213149
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدنظم فارسي ۴(مثنوي )011213142
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدمتون نظم (٢) مثنوي011213438
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدساخت دستوري زبان فارسي011213338
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدعربي ٣(نظم عربي )011213141
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدمتون نظم و نثر عربي011213335
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدمتون نظم(١) شاھنامھ011213434
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدنظم فارسي ١(شاھنامھ )011213136
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع ارشد آزمون تشریحی از طریق واتسآپ و کارپژوھشی-مقطع کارشناسی کار پژوھشی و تحقیقاتی و مقالھعالي كرد كالئي حمیدعربي ١(صرف ونحو)011213138
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی از طریق  نرم افزارپیام منعالي كرد كالئي حمیدفارسي021213209
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی از طریق  نرم افزارپیام منعالي كرد كالئي حمیدفارسي031213210
9119255868alihamid_h@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی از طریق  نرم افزارپیام منعالي كرد كالئي حمیدفارسي011213209
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیعباس حاجیھاحفظ جزء ٣٠ قرآن كریم021220658
9128040314hajiha.mpnu39@gmail.comآزمون openbook با ۵سوال تحلیلیعباس حاجیھاحفظ جزء ٣٠ قرآن كریم021220657
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادروش تحقیق درعلوم سیاسي ١الف011231005
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادخلیج فارس ومسائل آن011231028
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادحقوق اساسي جمھوري اسالمي ایران011223009
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادتاریخ اندیشھ ھاي سیاسي درغرب قبل ازافالطون تاقرن بیستم(١)011231006
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادمباني اندیشھ ھاي سیاسي دراسالم011231009
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھاداندیشھ ھاي سیاسي درقرن بیستم011231010
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادروش تحقیق درعلوم سیاسي 011231016٢
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھاداصول روابطبین المللي 011231015٢
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادفن دیپلماسي وآداب كنسولي011231017
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ یک سوال مفھومی و یک روز مھلت پاسخگویی بھ  صورت مکتوب و ویس و ارسال بھ ایمیلعباسی فرھاداصول روابط بین المللي 011231014١
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادانقالب اسالمي ایران011231023
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادتاریخ اندیشھ ھاي سیاسي درغرب قبل ازافالطون تاقرن بیستم(٢)011231007
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادسیاست خارجي جمھوري اسالمي ایران011231018
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادمسائل سیاسي و اقتصادي جھان سوم011231019
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادسیاست خارجي قدرت ھاي بزرگ011231022
9113531807farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادنظام سیاسي ودولت دراسالم011231002
9124833370r-rahnama@gmail.comروش تحقیقعباسی فرھادشیمي عمومي011114295
9124833370farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادشناخت ماھیت وعملكردامپریالیسم011231020
9124833370farhadabbasi785@yahoo.comارائھ تحقیق  - خالصھ نویسی یک فصل دلخواه از کتاب درسی و ارسال بھ واتسآپ یا ایمیلعباسی فرھادتحوالت سیاسي واجتماعي ایران از١٢٢٨تا011229004١٣٢٠
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالزبان تخصصي 011234031١
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالزبان تخصصي 011212176٢
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالمتون تخصصي علوم تربیتي011211665
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالزبان تخصصي 021212343١
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9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالزبان تخصصي 011212343١
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالزبان انگلیسي 011239017١
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالمتون تخصصي علوم تربیتي011211692
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالزبان تخصصي مشاوره011212044
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالمتون تخصصي011211639
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالزبان تخصصي011212344٢
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالزبان انگلیسي تخصصي 011212011٢
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالزبان تخصصي (آموزش پیش دبستاني ودبستاني )011212043
9359519300soheila.abbas.9300@gmail.comخالصھ متون اصلی کتاب و ترجمھ  خالصھ ی مطالب  ونوشتن سواالت چھار دوره  گذشتھ با پاسخ ازروی readingعباسي سھیالمتون تخصصي علوم تربیتي011211683
9113239982abbasi.aliasghar.ai@gmail.comحضور در کالس -فعالیت کالسی - تکلیف در منزل - آزمون آنالین -پروژهعباسي علي اصغرمعماري كامپیوتر011115143
9113239982abbasi.aliasghar.ai@gmail.comحضور در کالس -فعالیت کالسی - تکلیف در منزل - آزمون آنالین -پروژهعباسي علي اصغرھوش مصنوعي و سیستمھاي خبره011322019
9113239982abbasi.aliasghar.ai@gmail.comحضور در کالس -فعالیت کالسی - تکلیف در منزل - آزمون آنالین -پروژهعباسي علي اصغرمعماري كامپیوتر031322006
9113239982abbasi.aliasghar.ai@gmail.comحضور در کالس -فعالیت کالسی - تکلیف در منزل - آزمون آنالین -پروژهعباسي علي اصغرمعماري كامپیوتر011322006
9113239982abbasi.aliasghar.ai@gmail.comحضور در کالس -فعالیت کالسی - تکلیف در منزل - آزمون آنالین -پروژهعباسي علي اصغرمدارھاي منطقي011115139
9113239982abbasi.aliasghar.ai@gmail.comحضور در کالس -فعالیت کالسی - تکلیف در منزل - آزمون آنالین -پروژهعباسي علي اصغرسیستم ھاي عامل011322012
9113230969haghshenas.khadijeh@yahoo.comبھ صورت کتبی در واتساپ عباسیان افراپلي عسكريحقوق مدني ٢اموال ومالكیت011223027
9113230969haghshenas.khadijeh@yahoo.comبھ صورت کتبی در واتساپ عباسیان افراپلي عسكريحقوق مدني ٢ اموال و مالكیت011223226
9111286846askari.abdollahi20@yahoo.comآزمون الکترونیکی عبداللھي عسكريپیشگیري از جرم011223252
9111286846askari.abdollahi20@yahoo.comآزمون الکترونیکی عبداللھي عسكريكیفرشناسي011223038
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9364380543عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس عبدالھ زاده كالنتري حامدزبان خارجي011212255
9363396226sh.abdi2010@gmail.comطراحی تحت عنوان لینک گوگلیعبدي ارزفوني شھربانوریاضیات گسستھ011111473
عدم نیاز به تعریف استادعدم نیاز به تعریف استادعملیعدم نیاز بھ تعریف استادپایان نامھ ارشد (٨ واحد)011111298

عدم نیاز به تعریف استادعدم نیاز به تعریف استادعملیعدم نیاز بھ تعریف استادپایان نامھ ارشد (۴واحد)021111296

عدم نیاز به تعریف استادعدم نیاز به تعریف استادعملیعدم نیاز بھ تعریف استادپایان نامھ ارشد (۴واحد)031111296

عدم نیاز به تعریف استادعدم نیاز به تعریف استادعملیعدم نیاز بھ تعریف استادپایان نامھ ارشد (۶ واحد)031111297

عدم نیاز به تعریف استادعدم نیاز به تعریف استادعملیعدم نیاز بھ تعریف استادپایان نامھ ارشد (۶ واحد)021111297

عدم نیاز به تعریف استادعدم نیاز به تعریف استادعملیعدم نیاز بھ تعریف استادپایان نامھ ارشد (۴واحد)011111296

عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9111285388عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررعلي نزاد سید محلھ افروزژیمناستیك 031215256٢
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9111285388عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررعلي نزاد سید محلھ افروزژیمناستیك 011215256٢
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9111285388عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررعلي نزاد سید محلھ افروزژیمناستیك 031215246١
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9111285388عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررعلي نزاد سید محلھ افروزژیمناستیك 011215246١
9351556848mariaad217@yahoo.comتستی و غیرآنالین - ارسال سوال بھ دانشجو و ارسال پاسخنامھ بھ استاد توسط دانشجوعلي نژاد مریممدیریت توسعھ011218038
9111192132alikhanzadehe@gmail.comبراساس آزمون و گرفتن سواالت تستیعلیخان زاده بائي عسگرياحكام كسب و كار011218547
9111199205malizade62@yahoo.comخالصھ نویسی از یک فصل ھم در نظر گرفتھ شده و نیز حل تمرینعلیزاده افروزي مریمجبرخطي011111435
9111199205malizade62@yahoo.comخالصھ نویسی از یک فصل ھم در نظر گرفتھ شده و نیز حل تمرینعلیزاده افروزي مریمجبر خطي كاربردي011111571
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانبیان شفاھي داستان 011212099١
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھراناساطیر یونان و روم011225117
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھراننمونھ ھاي نثرساده011212112
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانترجمھ پیشرفتھ 011212072١
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانبررسي مقابلھ اي ساخت جملھ011212078
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانتحلیل مقابلھ اي ساخت فارسي و انگلیسي011212438
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانآواشناسي انگلیسي011212124
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانآواشناسي انگلیسي011212075
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھراندرآمدي برادبیات انگلیسي 011212058١
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھراندرآمدي برادبیات انگلیسي 011212116١
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانكلیات زبان شناسي 011212061٢
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھراناصول و روش تحقیق011225115
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانكلیات زبان شناسي 011212056١
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانكلیات زبانشناسي 011212111١
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانمباني زبانشناسي011212425
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانمتون برگزیده نثرادبي011212146
9113117963mehran_lin@yahoo.comخالصھ کردن(نھ ترجمھ کردن) یک مقالھ ی معتبر ِ مرتبط با درس مورد نظر در دو صفحھغفاري مھرانسیري درتاریخ ادبیات انگلیسي 011212125١
9122004737reza1977_fa@yahoo.comتحویل پروژه نھاییفاضلي رضاطرح معماري 011814041٣
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ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمتره و برآورد و پروژه011313057
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودطراحي سازه ھاي بنایي011312038
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودتكنولوژي بتن وآزمایشگاه011312008
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودروش ھاي اجراي ساختمان011313319
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمباني برنامھ ریزي شبكھ حمل و نقل درون شھري011813064
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمصالح ساختماني و آزمایشگاه011313044
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمباني طراحي شبكھ حمل و نقل درون شھري011813068
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمباني GIS در مھندسي عمران011313125
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودروشھاي اجرا گود و سازه نگھبان011313383
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودراه آھن011320081
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودزبان تخصصي011212163
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودزبان تخصصي011313110
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمھندسي محیط زیست011313056
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محموداصول مھندسي ترافیك011313384
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمھندسي ترابري011313134
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محموداصول رسیدگي بھ پیمان وحل اختالفات011312028
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودخاك مسلح و روشھاي اجرا آن011313382
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودنگھداري، تعمیر و ترمیم سازه ھا011313364
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودروسازي راه011313109
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محموداجراي راھسازي وروسازي011312025
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمھندسي آب و فاضالب و پروژه011313129
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودنرم افزارھاي مھندسي عمران011313124
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودتاسیسات زیربنایي وساختمان011312039
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمقررات ملي ساختمان011313122
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودمدیریت وكنترل پروژه011218104
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودترمیم وتقویت سازه ھا011312017
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودتجزیھ وتحلیل سیستم ھا011311023
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودطراحي اجرایي 011312042٢
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودآزمایشگاه روسازي011313385
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودآزمایشگاه تكنولوژي بتن011313058
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودپروژه راھسازي011313120
ندارد9111563036روش تحقیق و ارائھ تکلیففروتن ندافي محمودآزمایشگاه مكانیك خاك011313052
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي011114203
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديمباحث نوین درشیمي آلي011114121
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي 011114303٢
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي 021114303٢
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي عمومي 021114362١
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديسنتز مواد آلي011114320
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي عمومي مھندسي شیمي011114307
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي عمومي011114093
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي عمومي011114079
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي پیشرفتھ011114098
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي 011114014٢
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي021114020٣
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي 011114012١
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي011114020٣
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي فیزیك آلي011114046
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي 011114364١
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي 011114301١
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي مھندسي شیمي011114305
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي011114086
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديشیمي آلي فلزي011114042
ندارد9111516170انتخاب یک مقالھ و ترجمھ آن و تحویل بھ استادفروزاني مھديموضوع خاص درشیمي آلي011114101
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عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9117470313عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس فضلي سیدسجادتكنولوژي آموزشي011211616
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9117470313عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس فضلي سیدسجادتعلیم و تربیت اسالمي011211614
9118578119mohsen.faghih65@yahoo.com ارائھ تمرین و آزمون الکترونیکیفقیھ جویباري محسنحسابداري پیشرفتھ 011214025١
9118578119mohsen.faghih65@yahoo.com ارائھ تمرین و آزمون الکترونیکیفقیھ جویباري محسنحسابداري پیشرفتھ 011214029٢
9118578119mohsen.faghih65@yahoo.com ارائھ تمرین و آزمون الکترونیکیفقیھ جویباري محسنحسابداري میانھ 011214022١
9118578119mohsen.faghih65@yahoo.com ارائھ تمرین و آزمون الکترونیکیفقیھ جویباري محسنحسابداري میانھ 011214023٢
9118578119mohsen.faghih65@yahoo.com ارائھ تمرین و آزمون الکترونیکیفقیھ جویباري محسنحسابداري میانھ 011214110٢
9113538957mfalahnejad@yahoo.comروش حل تمرین و ارائھ تحقیقفالح نژاد معصومھشیمي محیطزیست011114091
9111531788r.firoozmand92@gmail.comبھ صورت تحقیقفیروزمند روشنكمدیریت سازمانھاي محلي وشھرداریھا011218037
9111531788r.firoozmand92@gmail.comبھ صورت تحقیقفیروزمند روشنكمدیریت تحول سازماني011218042
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9122109194عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررقادري فر اسماعیلمدیریت اسالمي 011235044١
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9122109194عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررقادري فر اسماعیلمدیریت مالي011238009
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9122109194عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررقادري فر اسماعیلسازمانھاي پولي و مالي اسالمي و بین المللي011218454
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9122109194عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررقادري فر اسماعیلبازار یابي و مدیریت بازار (با رویكرد اسالمي)011218448
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9122109194عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررقادري فر اسماعیلسیستم ھاي اطالعات مدیریت011218105
9112288696mehdighaderifar67@gmail.comبصورت تحقیق،نمونھ سوالقادري فر مھديباغباني عمومي011121061
9112288696mehdighaderifar67@gmail.comبصورت تحقیق،نمونھ سوالقادري فر مھديآزمایشگاه باغباني عمومي011121062
9111570503ashraf.ghasemi@gmail.comدارای منبع برگزاری آزمون و تحقیققاسمی اشرف الساداتمباني و كاربرد نانو فناوري در علوم پایھ011114317
9111570503ashraf.ghasemi@gmail.comدارای منبع(  خالصھ کتاب درسی) و تحقیققاسمي اشرف اساداتاصول تصفیھ آب وپسابھاي صنعتي011114078
9111570503ashraf.ghasemi@gmail.comدارای منبع(خالصھ کتاب و تحقیق)قاسمي اشرف اساداتنانو شیمي011114294
9111570503ashraf.ghasemi@gmail.comبدون منبع( تحقیق و پژوھش)قاسمي اشرف اساداتاستاندارد سازي011114333
9111570503ashraf.ghasemi@gmail.comدارای منبع( حل تمرین و تحقیق)قاسمي اشرف اساداتاصول بیوشیمي011114245
9111570503ashraf.ghasemi@gmail.comدارای منبع (حل تمرین ھای کتاب) و تحقیققاسمي اشرف اساداتمباني شیمي كوانتومي021114027
9111570503ashraf.ghasemi@gmail.comدارای منبع برگزاری آزمون و تحقیققاسمي اشرف اساداتشیمي فیزیك مھندسي شیمي011317030
9111570503ashraf.ghasemi@gmail.comدارای منبع برگزاری آزمون و تحقیققاسمي اشرف اساداتشیمي فیزیك 011317119١
9112163477ghobadi.goldasteh@gmail.comروش تحقیققبادی گلدستھمفاھیم وروش تدریس ھنردرپیش دبستان ودبستان011211084
9112163475ghobadi.goldasteh@gmail.comروش تحقیققبادي گلدستھآموزش ھنر011211693
9112163475ghobadi.goldasteh@gmail.comپروز ھای در طول ترم و پروژه نھاییقبادي گلدستھبیان معماري 011814025٢
9112163475ghobadi.goldasteh@gmail.comپروز ھای در طول ترم و پروژه نھاییقبادي گلدستھبیان معماري 011814021١
9357952048samin.ghadami@gmail.comطرح ۵٠ سوال تشریحی بھمراه جواب بصورت دستنویسقدمي ارطھ منصورهروانشناسي صنعتي -سازماني011217220
9357952048samin.ghadami@gmail.comطرح ۵٠ سوال تشریحی بھمراه جواب بصورت دستنویسقدمي ارطھ منصورهروانشناسي یادگیري011217221
9357952048samin.ghadami@gmail.comطرح ۵٠ سوال تشریحی بھمراه جواب بصورت دستنویسقدمي ارطھ منصورهروانشناسي یادگیري011217186
9374356558gharaaye@gmail.comشیوه تمرین و تحقیققرائي محمد حسینآسیب شناسي رواني 011211098٢
9374356558gharaaye@gmail.comشیوه تمرین و تحقیققرائي محمد حسینآسیب شناسي رواني 021217240٢
9374356558gharaaye@gmail.comشیوه تمرین و تحقیققرائي محمد حسینآسیب شناسي رواني 011217240٢
9186471195arezo.ghorbanpor@yahoo.comبھ صورت تستی قربان پور آرزوكنسرو سازي011411526
9186471195arezo.ghorbanpor@yahoo.comبھ صورت تستی قربان پور آرزوتكنولوژي قند011411535
9186471195arezo.ghorbanpor@yahoo.comبھ صورت تستی تشریحیقربان پور آرزواصول مھندسي صنایع غذایي 011411308٢
9186471195arezo.ghorbanpor@yahoo.comبھ صورت تستی تشریحیقربان پور آرزواصول مھندسي صنایع غذایي 011411302١
9111141223azam.ghorbannia@gmail.comسواالت بھ صورت تستی در زمان مشخص در واتس آپ بھ دانشجو داده می شودقربان نیا دالور اعظمویروس شناسي011112052
9111141223azam.ghorbannia@gmail.comسواالت بھ صورت تستی در زمان مشخص در واتس آپ بھ دانشجو داده می شودقربان نیا دالور اعظمزیست شناسي انگلھا011112044
9111141223azam.ghorbannia@gmail.comسواالت بھ صورت تستی در زمان مشخص در واتس آپ بھ دانشجو داده می شودقربان نیا دالور اعظمپرتوزئولوژي011112006
9111141223azam.ghorbannia@gmail.comسواالت بھ صورت تستی در زمان مشخص در واتس آپ بھ دانشجو داده می شودقربان نیا دالور اعظمایمونولوژي011112324
9111141223azam.ghorbannia@gmail.comسواالت بھ صورت تستی در زمان مشخص در واتس آپ بھ دانشجو داده می شودقربان نیا دالور اعظممیكروبیولوژي محیطي011112026
9111141223azam.ghorbannia@gmail.comسواالت بھ صورت تستی در زمان مشخص در واتس آپ بھ دانشجو داده می شودقربان نیا دالور اعظممیكروبیولوژي عمومي011112018
9111141223azam.ghorbannia@gmail.comسواالت بھ صورت تستی در زمان مشخص در واتس آپ بھ دانشجو داده می شودقربان نیا دالور اعظمآزمایشگاه زیست شناسي انگلھا011112045
9111141223azam.ghorbannia@gmail.comسواالت بھ صورت تستی در زمان مشخص در واتس آپ بھ دانشجو داده می شودقربان نیا دالور اعظمآزمایشگاه پرتوزئولوژي011112007
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9114413531عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس قرباني مرتضيكشتي ١ برادران011215255
9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسرشدونموگیاھي011112051

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسسیستماتیك گیاھي پیشرفتھ011112403

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقی-پرسش کالسی-آزمون در واتساپقلي پور عباسایمني زیستي011112548

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقی-پرسش کالسی-آزمون در واتساپقلي پور عباسیاختھ شناسي و بافت شناسي گیاھي پیشرفتھ011112404

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسبوم شناسي پوشش ھاي گیاھي011112405
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9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسمتابولیسم گیاھي011112105

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباستالوفیتھا011112014

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسگرده شناسي011112107

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسجذب و انتقال در گیاھان011112406

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقی-آزمون در واتساپقلي پور عباسمتون زیست شناسي011112025

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسروشھاي تكثیرگیاھان011112060

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقی-پرسش کالسیقلي پور عباسسیستماتیك گیاھي 011112020٢

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقی-پرسش کالسیقلي پور عباسجلبك شناسي(آموزش محور)011112344

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقی-آزمون در واتساپقلي پور عباستحول و تكامل گیاھان(آموزش محور)011112345

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسزیست شناسي تكویني گیاھي011112407

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقی-پرسش کالسیقلي پور عباسروش ھاي آزمایشگاھي در زیست شناسي و مولكولي011112544

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباساكولوژي011112049

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقی-پرسش کالسی-آزمون در واتساپقلي پور عباسمباني بوم شناسي011112462

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقی-آزمون در واتساپقلي پور عباسمباني گیاه شناسي011112520

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسسمینار(تحقیق وتتبع نظري)011112229

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباساكولوژي عملي011112050

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irتحقیقیقلي پور عباسپایان نامھ011112057

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irعملیقلي پور عباسآزمایشگاه مباني گیاه شناسي011112521

9112561650email: a.gholipour@pnu.ac.irعملیقلي پور عباسآزمایشگاه سیستماتیك گیاھي 011112021٢

9354035774gholizadepnu@gmail.comپرسش و پاسخ از یک درس بھ صورت تصادفی از کتاب مھدی نوروزی و پرویز بیرجندی قلي زاده فھیمھبیان شفاھي داستان 011212100٢
9354035774gholizadepnu@gmail.comپخش قسمتی از فایل صوتی در زمینھ عمومی یا تدریس شده در کالس و ترجمھ توسط دانشجوقلي زاده فھیمھترجمھ نواروفیلم011212103
9354035774gholizadepnu@gmail.comپخش قسمتی از فایل صوتی در زمینھ عمومی یا تدریس شده در کالس و ترجمھ توسط دانشجوقلي زاده فھیمھترجمھ شفاھي 011212098٣
9354035774gholizadepnu@gmail.comپرسش و پاسخ شفاھی از کتاب top notch  در برنامھ adobe connectقلي زاده فھیمھگفت وشنود011212102٢
9354035774gholizadepnu@gmail.comانتخاب قسمتی از درس توسط استاد و ترجمھ توسط شفاھی و نوشتاری توسط دانشجو بھ صورت انفرادیقلي زاده فھیمھترجمھ متون رسانھ اي و مطبوعاتي011212441
9354035774gholizadepnu@gmail.comانتخاب قسمتی از درس توسط استاد و ترجمھ توسط شفاھی و نوشتاری توسط دانشجو بھ صورت انفرادیقلي زاده فھیمھترجمھ متون مطبوعاتي 011212076١
9354035774gholizadepnu@gmail.comپرسش و پاسخ شفاھی از کتاب top notch  در برنامھ adobe connectقلي زاده فھیمھمھارتھاي شنیداري و گفتاري پیشرفتھ011212422
9354035774gholizadepnu@gmail.comانتخاب قسمتی از درس توسط استاد و ترجمھ توسط شفاھی و نوشتاری توسط دانشجو بھ صورت انفرادیقلي زاده فھیمھترجمھ متون سیاسي011212089
9354035774gholizadepnu@gmail.comپرسش و پاسخ از یک درس بھ صورت تصادفی از کتاب مھدی نوروزی و پرویز بیرجندی قلي زاده فھیمھبیان شفاھي داستان011225126
9354035774gholizadepnu@gmail.comپرسش و پاسخ از یک درس بھ صورت تصادفی از کتاب مھدی نوروزی و پرویز بیرجندی قلي زاده فھیمھفن بیان011212427
9354035774gholizadepnu@gmail.comپرسش و پاسخ شفاھی از کتاب top notch  در برنامھ adobe connectقلي زاده فھیمھگفت و شنود 011225114٢
9124228149z.ghanbari@gmail.comاز طریق اپلیکیشن پیام من قنبري ملھ زھراانقالب اسالمي ایران (علوم انساني )021220434
9124228149z.ghanbari@gmail.comاز طریق اپلیکیشن پیام من قنبري ملھ زھراانقالب اسالمي ایران011220424
9124228149z.ghanbari@gmail.comاز طریق اپلیکیشن پیام من قنبري ملھ زھراانقالب اسالمي ایران (علوم انساني )011220434
9124228149z.ghanbari@gmail.comاز طریق اپلیکیشن پیام من قنبري ملھ زھراانقالب مشروطیت وتحوالت ایران تاانقراض قاجاریھ011229054
9124228149z.ghanbari@gmail.comاز طریق اپلیکیشن پیام من قنبري ملھ زھرافرھنگ وتمدن اسالم و ایران011229127
9124228149z.ghanbari@gmail.comاز طریق اپلیکیشن پیام من قنبري ملھ زھرافرھنگ وتمدن اسالم و ایران021229128
9124228149z.ghanbari@gmail.comاز طریق اپلیکیشن پیام من قنبري ملھ زھرافرھنگ وتمدن اسالم و ایران011229128
9124228149z.ghanbari@gmail.comاز طریق اپلیکیشن پیام من قنبري ملھ زھراآشنایي باقانون اساسي جمھوري اسالمي011223174
9124228149z.ghanbari@gmail.comاز طریق اپلیکیشن پیام من قنبري ملھ زھراآشنایي باقانون اساسي جمھوري اسالمي ایران011223175
9120809122mohadesej@gmail.comارائھ یک سوال مفھومی و یک روز مھلت پاسخگویی بھ  صورت مکتوب و ویس و ارسال بھ ایمیلکاکو جویباری محدثھروابط مثبت011217311
9120809122mohadesej@gmail.comارائھ یک سوال مفھومی و یک روز مھلت پاسخگویی بھ  صورت مکتوب و ویس و ارسال بھ ایمیلکاکو جویباری محدثھبازسازي مثبت ، مشاوره و روان درماني مثبت گرا011217312
9120809122mohadesej@gmail.comارائھ یک سوال مفھومی و یک روز مھلت پاسخگویی بھ  صورت مکتوب و ویس و ارسال بھ ایمیلکاکوجویباری محدثھراھنمایي و مشاوره شغلي011211523
shahryarkazemi56@yahoo.com 9113242612ارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپكاظمي شھریارطرح آزمایشات در صنایع غذایي011411518
shahryarkazemi56@yahoo.com 9113242612ارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپكاظمي شھریارتولید محصوالت كشاورزي و دامي011411515
shahryarkazemi56@yahoo.com 9113242612ارائھ تحقیق- ایمیل  یا واتساپكاظمي شھریارتغذیھ011411529
ali.kazemi1369@yahoo.com>9332259673 تحقیق صورتھای مالی دو دوره ی آخر یک شرکت منتخب بورسی را بررسی، تحلیل، بررسی نظر گزارش حسابرسی، یادداشت ھای پیوست ، سودآوری شرکت بصورت مقایسھ ایكاظمي عليحسابرسي021214077
ali.kazemi1369@yahoo.com>9332259673 تحقیق صورتھای مالی دو دوره ی آخر یک شرکت منتخب بورسی را بررسی، تحلیل، بررسی نظر گزارش حسابرسی، یادداشت ھای پیوست ، سودآوری شرکت بصورت مقایسھ ایكاظمي عليحسابرسي011214077
ali.kazemi1369@yahoo.com>9332259673 تحقیق صورتھای مالی دو دوره ی آخر یک شرکت منتخب بورسی را بررسی، تحلیل، بررسی نظر گزارش حسابرسی، یادداشت ھای پیوست ، سودآوری شرکت بصورت مقایسھ ایكاظمي عليحسابرسي 011214033٢
ali.kazemi1369@yahoo.com>9332259673 تحقیق صورتھای مالی دو دوره ی آخر یک شرکت منتخب بورسی را بررسی، تحلیل، بررسی نظر گزارش حسابرسی، یادداشت ھای پیوست ، سودآوری شرکت بصورت مقایسھ ایكاظمي عليحسابرسي 011214073١
ali.kazemi1369@yahoo.com>9332259673 تحقیق صورتھای مالی دو دوره ی آخر یک شرکت منتخب بورسی را بررسی، تحلیل، بررسی نظر گزارش حسابرسی، یادداشت ھای پیوست ، سودآوری شرکت بصورت مقایسھ ایكاظمي عليكنترلھاي داخلي و نظام راھبري شركتي011214158
9120809122mohadesej@gmail.comپرسش مفھومی از مطالب ارائھ شده- نمره دھی بھ کار کالسی دانشجویانكاكو جویباري محدثھروانشناسي وآموزش كودكان استثنایي011217051
9120809122mohadesej@gmail.comپرسش مفھومی از مطالب ارائھ شده- نمره دھی بھ کار کالسی دانشجویانكاكو جویباري محدثھروانشناسي افراد با نیازھاي خاص 021217235١
9120809122mohadesej@gmail.comپرسش مفھومی از مطالب ارائھ شده- نمره دھی بھ کار کالسی دانشجویانكاكو جویباري محدثھروانشناسي و آموزش كودكان با نیازھاي ویژه011211623
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9120809122mohadesej@gmail.comپرسش مفھومی از مطالب ارائھ شده- نمره دھی بھ کار کالسی دانشجویانكاكو جویباري محدثھروانشناسي افراد با نیازھاي خاص 011217235١
9120809122mohadesej@gmail.comپرسش مفھومی از مطالب ارائھ شده- نمره دھی بھ کار کالسی دانشجویانكاكو جویباري محدثھروانشناسي افراد با نیازھاي خاص 011217241٢
9120809122mohadesej@gmail.comپرسش مفھومی از مطالب ارائھ شده- نمره دھی بھ کار کالسی دانشجویانكاكو جویباري محدثھتوانبخشي افراد با نیازھاي خاص021217253
9120809122mohadesej@gmail.comپرسش مفھومی از مطالب ارائھ شده- نمره دھی بھ کار کالسی دانشجویانكاكو جویباري محدثھتوانبخشي افراد با نیازھاي خاص011217253
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشطرح آزمایش ھاي منابع طبیعي011411634
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشمحیط زیست و كشاورزي پایدار011411620
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشپرورش آبزیان (ماھي ومیگو)011411077
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشارتباطات تصویري در كشاورزي011411567
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشطراحي زون ھاي مناطق حفاظت شده011411631
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشجلسھ بحث011411290
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشمھارت ھاي میداني011411615
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشبھداشت ایمني و محیط زیست011411633
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشجامعھ شناسي روستایي و عشایري011411548
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشماھي شناسي عمومي011411267
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشزبان تخصصي011411380
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشباغباني عمومي011121010
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشگیاه شناسي عمومي011121043
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشحشره شناسي و دفع آفات011411338
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشطرح آزمایشھاي كشاورزي011121035
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشدامپروري عمومي011121031
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشدامپروري عمومي011121053
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشروشھاي تحقیق دراقتصادكشاورزي011121029
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشجنگلداري021121055
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشبیمھ محصوالت كشاورزي011411003
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشاصول بیمھ كشاورزي011413028
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشھیدروبیولوژي عمومي011411280
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشتكثیر و پرورش ماھیان گرم آبي011411284
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشاصول آموزش وترویج كشاورزي ومنابع طبیعي011121060
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشاكولوژي عمومي011411053
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشبوم شناسي دریا011411626
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشاقتصاد كشاورزي011411719
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشتكثیر،پرورش وصیدآبزیان021411150
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشاصول اقتصادكشاورزي021121051
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشحمایت جنگل011411228
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشماشینھاي كشاورزي011121006
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشماشین ھاي كشاورزي011121056
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشاصول تغذیھ آبزیان011411283
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشخوراك ھاوجیره نویسي011411072
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشزبان انگلیسي تخصصي021411533
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآفات وبیماري ھاي گیاھي021121064
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشرفتارشناسي حیوانات اھلي031411064
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشقوانین و اصول مدیریت شیالتي011411274
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرششناخت محیطزیست021121050
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشمباني علوم محیط زیست011411594
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشاصول بستھ بندي مواد غذایي011411300
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشكشاورزي دقیق011411550
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشروزنامھ نگاري در كشاورزي011411564
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشمدیریت نظام دانش و اطالعات كشاورزي011411570
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشبوم شناسي تاالب ھا و رودخانھ ھا011411632
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشمحیط زیست و رسانھ011411635
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشمورفولوژي و سیستماتیك گیاھي011411659
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشتولید گیاھان زراعي در مناطق كم آب011411721
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشاصول فرآوري محصوالت شیالتي011411281
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9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشمباني ارزیابي اثرات توسعھ011411619
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشزراعت عمومي011121005
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشاصول حسابداري درواحدھاي كشاورزي011413025
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشتھیھ وارزیابي طرحھاي كشاورزي011121025
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرششناخت منابع طبیعي011411637
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشكارورزي 011411720١
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشكارآموزي011121030
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه طرح آزمایشھاي كشاورزي011411002
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه اصول مھندسي جنگل011411143
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه درختان ودرختچھ ھاي ایران011411162
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه فرآوري وبازاریابي محصوالت شیالتي011411164
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشكارآموزي011411165
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه طراحي باغ وپارك011411168
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآز مایشگاه حمایت از جنگل011411229
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه شناسایي گیاھان مرتعي021411145
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه گیاه شناسي عمومي011121044
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه دامپروري عمومي011121054
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه خوراك ھاوجیره نویسي011411073
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه پرورش آبزیان (ماھي ومیگو)011411078
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه ماشین ھاي كشاورزي011121057
9112561361larimi2007@yahoo.comبر پایھ تکلیف و تحقیق ارائھ شده بھ دانشجوكاكوالریمي آرشآزمایشگاه آفات وبیماري ھاي گیاھي011121065
9117758329zkakooei@yahoo.comخالصھ نویسی تا انتھای فصل ھشتمكاكویي زھرامباني و اصول برنامھ ریزي درسي011211615
9117758329zkakooei@yahoo.comخالصھ نویسی تا انتھای فصل ھشتمكاكویي زھراجامعھ شناسي آموزش و پرورش011211607
9117758329zkakooei@yahoo.comخالصھ نویسی تا انتھای فصل جھارمكاكویي زھرامباني و اصول برنامھ ریزي آموزشي011211610
9117758329zkakooei@yahoo.comخالصھ نویسی تا انتھای فصل پنجمكاكویي زھراخانواده در اسالم011211624
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھآشنایي با مدیریت اماكن و تاسیسات ورزشي011215425
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھمدیریت اماكن و رویدادھاي ورزشي011215462
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھمفاھیم مدیریت در ورزش پرورشي ،ھمگاني،قھرماني،حرفھ اي011215426
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھمباني مدیریت011215459
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھمدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم011215262
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھمدیریت اوقات فراغت و ورزش ھاي تفریحي011215479
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھشنا021215227١
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھآمادگي جسماني 021215484٢
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھبدمینتون 021215250١
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھوالیبال 021215257٢
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھآمادگي جسماني 021215219١
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھتربیت بدني081215427
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھتربیت بدني071215427
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھوالیبال 021215233١
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھورزش 081215428١
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھورزش 071215428١
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھشنا تخصصي021215271
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھنجات غریق021215263
9163678075ngravand@yahoo.comتحقیقگراوند نورالھورزش ھاي آبي021215469
9119248034geraily97@gmail.comتحقیقگرائیلي مشك آبادي الھھروانشناسي سیاسي021217230
9119248034geraily97@gmail.comتحقیقگرائیلي مشك آبادي الھھروانشناسي سیاسي011217230
9119248034geraily97@gmail.comتحقیقگرائیلي مشك آبادي الھھآموزه ھاي روانشناسي در قرآن011217222
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9357820005عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررگل زاده بابکروش استفاده ازمتون علمي شیمي011114041
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9357820005عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس گل زاده بابكمتون علمي شیمي011114355
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9357820005عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس گل زاده بابكتاریخ و فلسفھ علم شیمي011114334
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9357820005عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس گل زاده بابكمدیریت كسب و كار011114343
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9357820005عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس گل زاده بابكشیمي معدني 011114025١
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9357820005عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس گل زاده بابكشیمي صنایع معدني011114067
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عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9357820005عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس گل زاده بابكگرافیك ونقشھ خواني011114030
9111260861golchobia@yahoo.comتحقیقگلچوبي رمضانعليمباحث اساسي در روانشناسي021217373
9111260861golchobia@yahoo.comتحقیقگلچوبي رمضانعليمباحث اساسي در روانشناسي011217208١
ارسال نکرد9111573908بھ صورت تشریحی  در تاریخ ٩ /۴  / ٩٩ میباشد  10گوران ابراھیمترمودینامیك 011315019١
ارسال نکرد9111573908تشریحی در تاریخ ٢٠ /٣  /٩٩ گوران ابراھیمدینامیك011315013
ارسال نکرد9111573908امتحان تستی و تشریحی واتس آپ با دادن تحقیق گوران ابراھیمكارگاه جوشكاري و ورقكاري011315190
ارسال نکرد9111573908امتحان تستی و تشریحی واتس آپ با دادن تحقیق گوران ابراھیمكارگاه عمومي جوش011315289
ارسال نکرد9111573908امتحان تستی و تشریحی واتس آپ با دادن تحقیق گوران ابراھیمكارگاه عمومي 021317013١
ارسال نکرد9111573908امتحان تستی و تشریحی واتس آپ با دادن تحقیق گوران ابراھیمكارگاه ماشین ابزار و ابزارسازي021315128
ارسال نکرد9111573908امتحان تستی و تشریحی واتس آپ با دادن تحقیق گوران ابراھیمكارگاه ماشین افزار 011315288١
ارسال نکرد9111573908امتحان تستی و تشریحی واتس آپ با دادن تحقیق گوران ابراھیمكارگاه عمومي 011317013١
ارسال نکرد9111573908امتحان تستی و تشریحی واتس آپ با دادن تحقیق گوران ابراھیمكارگاه عمومي011115064
9113117809r_lahmian@yahoo.comبا توجھ بھ مطالب تدریسی در کالسھای مجازی بھ صورت پروژه  و نیزپاسخ بھ سوال بر اساس  کالس بھ صورت آنالینلحمیان رضابرنامھ ریزي كاربري اراضي شھر011216931
9113117809r_lahmian@yahoo.comبا توجھ بھ مطالب تدریسی در کالسھای مجازی بھ صورت پروژه  و نیزپاسخ بھ سوال بر اساس  کالس بھ صورت آنالینلحمیان رضاسكونتگاه ھاي غیر رسمي در كشورھاي در حال توسعھ011216859
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9112559318عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررمالمیر مریممسائل نوجوانان وجوانان021211031
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9112559318عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررمالمیر مریمروان شناسي اجتماعي011211619
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنمبادي فقھ واصول011220023
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنفقھ 011220572۴
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنفقھ 011220237۵
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنمباحث اصول 011220371٢
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنقواعدفقھ 011220376٢
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنمباحث اصول 011220374٣
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسناصول فقھ 011220490۴
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنفقھ استداللي 011220372٢
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنفقھ استداللي 011220369١
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنمباحث اصول 011220368١
9111526573mobini_43@yahoo.comمقالھ و تحقیقمبیني سوچلمایي حسنسمینار ( تحقیق و تتبع نظري )011220609
9112557479fa_motevally@yahoo.comشیوه گرفتن مقالھ در رابطھ با موضوعات مرتبط با درسمتولي جویباري فاطمھروانشناسي خانواده011217251
9112557479fa_motevally@yahoo.comشیوه گرفتن مقالھ در رابطھ با موضوعات مرتبط با درسمتولي جویباري فاطمھروانشناسي تحولي021217216١
9111551902ali.motavalian55@gmail.comبیست سوال تستی +بیست سوال تشریحی  بھ صورت openbookارسال بھ واتسآپ بھ صورت pdfمتولیان شاه رضائي عليحقوق ثبت011223051
9111551902ali.motavalian55@gmail.comبیست سوال تستی +بیست سوال تشریحی  بھ صورت openbookارسال بھ واتسآپ بھ صورت pdfمتولیان شاه رضائي عليحقوق بیمھ011223063
9111551902ali.motavalian55@gmail.comبیست سوال تستی +بیست سوال تشریحی ارسال بھ واتسآپ بھ صورت pdfمتولیان شاه رضائي عليكارتحقیقي 011223046١
9111551902ali.motavalian55@gmail.comبیست سوال تستی +بیست سوال تشریحی ارسال بھ واتسآپ بھ صورت pdfمتولیان شاه رضائي عليكارتحقیقي 011223058٢
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزادنامھ نگاري011212067
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزادنامھ نگاري011212119
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزاددستور انگلیسي پایھ011212419
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزاداصول ومباني نظري ترجمھ011212079
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزادمباني نظري ترجمھ011212436
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزادكاربرداصطالحات وتعبیرات زبان درترجمھ011212121
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزادكاربرداصطالحات وتعبیرات زبان درترجمھ011212073
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزادترجمھ اصطالحات و عناصر فرھنگي011212439
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزاددستورونگارش 011212049١
9361516133shahrzad.arjmand@yahoo.comنمونھ سوال، تمرین و یا تحقیق درمورد بخش ھای مختلف دستوری زبان انگلیسیمحسني ارجمند شھرزاددستورونگارش 011212107١
9112567974aliasghar.mohammadpoor@yahoo.comبصورت غیرحضوري و تمرین و سوالمحمدپور علمداردھي علي اصغرمباحث ویژه 011322059٢
9112567974aliasghar.mohammadpoor@yahoo.comارزش یابي میانترم بصورت غیر حضوري، و تمرین و آزمون غیر حضوري ارزیابي پایان ترم.محمدپور علمداردھي علي اصغربرنامھ سازي كامپیوتر011511074
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113114219عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررمحمدزاده ادمالئي رجبعليآمار استنباطي پیشرفتھ011211493
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113114219عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررمحمدزاده ادمالئي رجبعليكلیات و مفاھیم011217288
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113114219عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکررمحمدزاده ادمالئي رجبعليانگیزش دروني011217291
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9372147080عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس محمدي مجد اسماعیلمباحث جاري درحسابداري021214036
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9372147080عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس محمدي مجد اسماعیلمباحث جاري درحسابداري011214036
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9372147080عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس محمدي مجد اسماعیلاصول حسابداري 011214076٣
9113511942m.mokhtari319@gmail.comآزمون تشریحی کتاب باز  +مقالھ از طریق واتسآپمختاري كلكناري محمدرضاروانشناسي تحولي 021217226٢
9113511942m.mokhtari319@gmail.comآزمون تشریحی کتاب باز  +مقالھ از طریق واتسآپمختاري كلكناري محمدرضاروانشناسي تحولي 011217226٢
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9113511942m.mokhtari319@gmail.comآزمون تشریحی کتاب باز از طریق واتسآپمختاري كلكناري محمدرضانظریھ ھا و فنون راھنمایي و مشاوره شغلي021217386
9112263847saeid5hr@yahoo.comارائھ یک طرح تحقیقاتیمرادي ركابداركالیي سعیدسنجش و اندازه گیري011211627
9112263847saeid5hr@yahoo.comارائھ یک طرح تحقیقاتیمرادي ركابداركالیي سعیدآموزش و پرورش ابتدایي و متوسطھ اول و دوم021217378
9111123175moradi.alireza1345@gmail.comبا توجھ بھ حضور و فعالیت کالسی ارزشیابی صورت گیردمرادي علي رضااخالق حرفھ اي در مدیریت با رویكرد اسالمي021218444
9111123175moradi.alireza1345@gmail.comبا توجھ بھ حضور و فعالیت کالسی ارزشیابی صورت گیردمرادي علي رضااخالق حرفھ اي در مدیریت با رویكرد اسالمي031218444
9111123175moradi.alireza1345@gmail.comبا توجھ بھ حضور و فعالیت کالسی ارزشیابی صورت گیردمرادي علي رضااخالق حرفھ اي در مدیریت با رویكرد اسالمي011218444
9111123175moradi.alireza1345@gmail.comبا توجھ بھ حضور و فعالیت کالسی ارزشیابی صورت گیردمرادي علي رضااحكام كسب و كار011218442
9111123175moradi.alireza1345@gmail.comبا توجھ بھ حضور و فعالیت کالسی ارزشیابی صورت گیردمرادي علي رضااحكام كسب و كار021218442
9124793457moradianmpnu@gmail.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانات پایان ترم مرادیان ولي هللانقالب اسالمي ایران021220424
9124793457moradianmpnu@gmail.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانات پایان ترم مرادیان ولي هللافرھنگ وتمدن اسالم و ایران021229127
9111554164mehdy1352@yahoo.comبر اساس کتاب ھا و فصل ھای اشاره شده بھ عنوان منابع درسی، بھ صورت تشریحی- تحلیلی از طریق واتسآپمردانشاھي محمدمھديتشخیص فرصت ھاي كار آفریني011218537
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضازبان تخصصي شیمي011114028
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاشیمي مواد غذایي 011411520٢
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاشیمي صنعتي 011114071٢
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاشیمي معدني پیشرفتھ011114097
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاشیمي صنعتي 011114352٢
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاشیمي معدني 011114348٢
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاشیمي صنعتي 011114064١
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضااصول محاسبات شیمي صنعتي011114063
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاشیمي معدني 011114344٣
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاشیمي معدني 021114035٢
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاآزمایشگاه شیمي معدني 011114036٢
9111549488hamireza.inorg@yahoo.comآزمون از طریق واتسآپ مطابق برنامھ امتحانی + تحقیق بھ روش پاورپوینتمرداني كیاسري حمیدرضاآزمایشگاه شیمي عمومي 011114011٢
9111510150mostafavian@pnu.ac.irانجام تحقیق وارائھ آن بھ صورت متنی و صوتیمصطفویان سید امیناصول مھندسي تونل011313132
9111510150mostafavian@pnu.ac.irآزمون آنالین تشریحی در بستر پیشنھادی دانشگاهمصطفویان سید امینتكنولوژي بتن011313053
9111510150mostafavian@pnu.ac.irآزمون آنالین تشریحی در بستر پیشنھادی دانشگاهمصطفویان سید امینسازه ھاي فوالدي011313094٢
9111510150mostafavian@pnu.ac.irآزمون آنالین تشریحی در بستر پیشنھادی دانشگاهمصطفویان سید امینمھندسي پي011313191
9111510150mostafavian@pnu.ac.irانجام تحقیق وارائھ آن بھ صورت متنی و صوتیمصطفویان سید امینبناھاي آبي011313130
9111510150mostafavian@pnu.ac.irآزمون آنالین تشریحی در بستر پیشنھادی دانشگاهمصطفویان سید امینسازه ھاي بتن آرمھ 011313059١
9111510150mostafavian@pnu.ac.irآزمون آنالین تشریحی در بستر پیشنھادی دانشگاهمصطفویان سید امینمقاومت مصالح 011313043١
9111510150mostafavian@pnu.ac.irآزمون آنالین تشریحی در بستر پیشنھادی دانشگاهمصطفویان سید امینتحلیل سازه 011313054١
9111510150mostafavian@pnu.ac.irآزمون آنالین تشریحی در بستر پیشنھادی دانشگاهمصطفویان سید امینسازه ھاي فوالدي 011313060١
9111510150mostafavian@pnu.ac.irآزمون آنالین تشریحی در بستر پیشنھادی دانشگاهمصطفویان سید امینسازه ھاي بتن آرمھ 011313093٢
9111510150mostafavian@pnu.ac.irانجام تحقیق وارائھ آن بھ صورت متنی و صوتیمصطفویان سید امینآزمایشگاه مقاومت مصالح011313127
9111510150mostafavian@pnu.ac.irعملی مصطفویان سید امینكارآموزي011313362
9113525228barimany.ab@live.comارزشیابی با فعالیت کار عملی مرتبط با موضوعات تدریس انجام گرفتمظلومي خدیجھروش تدریس ریاضیات011211695
9113525228barimany.ab@live.comآزمون آنالین در گروه واتساپ،مظلومي خدیجھآموزش و پرورش پیش دبستاني دبستان و متوسطھ در ایران011211621
9112289425f_masumi1@yahoo.comکار عملی و روش تحقیق از طریق واتسآپ گروھیمعصومي سیده فاطمھروش تدریس فارسي و آموزش كودكان دو زبانھ011211694
9112289425f_masumi1@yahoo.comکار عملی و روش تحقیق از طریق واتسآپ گروھیمعصومي سیده فاطمھطراحي آموزشي011211633
9112289425f_masumi1@yahoo.comکار عملی و روش تحقیق از طریق واتسآپ گروھیمعصومي سیده فاطمھتولید محتواي الكترونیكي011211655
9113234793vmoeini8@gmail.comتشریحی آنالین در lmsمطابق برنامھ امتحانیمعیني وحیدخوردگي فلزات011114062
9113234793vmoeini8@gmail.comتشریحی آنالین در lmsمطابق برنامھ امتحانیمعیني وحیدشیمي فیزیك 011114021٢
9113234793vmoeini8@gmail.comتشریحی آنالین در lmsمطابق برنامھ امتحانیمعیني وحیدطیف سنجي مولكولي011114039
9113234793vmoeini8@gmail.comتشریحی آنالین در lmsمطابق برنامھ امتحانیمعیني وحیدشیمي فیزیك 011114016١
9113234793vmoeini8@gmail.comتشریحی آنالین در lmsمطابق برنامھ امتحانیمعیني وحیدترمودینامیك مھندسي شیمي 011317019١
9113234793vmoeini8@gmail.comتشریحی آنالین در lmsمطابق برنامھ امتحانیمعیني وحیدفرآیندھاي پاالیش011317150
9113234793vmoeini8@gmail.comتشریحی آنالین در lmsمطابق برنامھ امتحانیمعیني وحیدآزمایشگاه شیمي فیزیك011317088
9113234793vmoeini8@gmail.comتشریحی آنالین در lmsمطابق برنامھ امتحانیمعیني وحیدآزمایشگاه شیمي فیزیك 011114022٢
9113234793vmoeini8@gmail.comتشریحی آنالین در lmsمطابق برنامھ امتحانیمعیني وحیدآزمایشگاه شیمي فیزیك 011114017١
9106658362maralmeghdadi75@gmail.comتحقیقمقدادي مارالحقوق اداري (كلیات وایران )011223013
9106658362maralmeghdadi75@gmail.comتحقیقمقدادي مارالحقوق اداري 011223035٢
9106658362maralmeghdadi75@gmail.comتحقیقمقدادي مارالحقوق اداري 011223227١
9106658362maralmeghdadi75@gmail.comتحقیقمقدادي مارالحقوق اداري011223006
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9106658362maralmeghdadi75@gmail.comتحقیقمقدادي مارالادلھ اثبات دعوي011223060
9363334692ashraf.ghasemi@gmail.comحل تمرینات کل کتاب و تحقیقمال مبینخوردگي در صنایع نفت011317126
9363334692ashraf.ghasemi@gmail.comحل تمرینات کل کتاب و تحقیقمال مبینعملیات واحد 011317105٢
9363334692ashraf.ghasemi@gmail.comحل تمرینات کل کتاب و تحقیقمال مبینعملیات واحد 011317102١
9363334692ashraf.ghasemi@gmail.comحل تمرینات کل کتاب و تحقیقمال مبیناقتصاد طرح مھندسي021317182
9363334692ashraf.ghasemi@gmail.comارائھ پروژه یا تحقیقمال مبینكارگاه نرم افزار مھندسي011317027
9363334692ashraf.ghasemi@gmail.comارائھ پروژه یا تحقیقمال مبینكارگاه نرم افزار مھندسي شیمي011317176
9113551591moullazadeh@gmail.comآزمون آنالین یا مقالھ مالزاده غالمعباسروانشناسي اعتیاد011217248
9113551591moullazadeh@gmail.comآزمون آنالین یا مقالھ مالزاده غالمعباسروانشناسي سالمت021217258
9113551591moullazadeh@gmail.comآزمون آنالین یا مقالھ مالزاده غالمعباسروانشناسي سالمت011217258
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامارتباطات تصویري011222331
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامجامعھ شناسي سازمانھا021222031
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامتكنیكھاي خاص تحقیق011222026
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامروانشناسي اجتماعي كاربردي021217233
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامروانشناسي اجتماعي كاربردي011217233
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامحقوق ارتباط جمعي011222340
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامتامین ورفاه اجتماعي011222015
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھراممباني جامعھ شناسي عمومي011227002
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامجغرافیاي انساني ایران011222027
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامجامعھ شناسي جھان سوم011222006
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامجامعھ شناسي ورزشي011215259
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھراممقدمات جامعھ شناسي ورزشي011215472
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامزبان تخصصي -مطالعھ متون علوم اجتماعي 011212002٢
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامزبان تخصصي -مطالعھ متون علوم اجتماعي 011212001١
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھراممباني جامعھ شناسي021217210
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھراممباني جامعھ شناسي011217210
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامروانشناسي اجتماعي011217225
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامروانشناسي اجتماعي011217094
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامآماردرعلوم اجتماعي011222019
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامجامعھ شناسي سیاسي011227003
9112561674smollania@yahoo.comكار عملي كھ بھ ایمیل بنده ارسال مي كنند و ھمچنین بر اساس فضاي مجازي واتس آپمالنیا جلودار شھرامروانشناسي اجتماعي011222304
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھترجمھ متون اقتصادي011212094
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھنمونھ ھاي شعرساده انگلیسي011212070
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھترجمھ و فناوري011212431
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھترجمھ مكاتبات واسناد011212095٢
9113542657s.mollaye@gmail.comفعالیت کالسی و حل تمرین + آزمون  آزمون تستی مالیي پاشایي سیف الھنمونھ ھاي نثرساده انگلیسي011212062
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی ھمراه با فعالیت کالسی مالیي پاشایي سیف الھآشنایي با نثر انگلیسي011212433
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھبررسي آثارترجمھ شده اسالمي 011212129١
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھبررسي آثارترجمھ شده اسالمي 011212082١
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھخواندن انگلیسي پیشرفتھ011212421
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھبررسي آثارترجمھ شده اسالمي 011212133٢
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھترجمھ متون ساده011212120
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھترجمھ متون ساده011212064
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تشریحی آنالین در واتسآپ در تاریخ ۵ خرداد ساعت ١٠مالیي پاشایي سیف الھنگارش پیشرفتھ011212055
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھبررسي آثارترجمھ شده اسالمي 011212084٢
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھاصول وروش ترجمھ011212115
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھزبانشناسي كاربردي011212429
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تشریحی آنالین و فعالیت کالسی و حل تمرین  در تاریخ ۵ خرداد ساعت ١٠مالیي پاشایي سیف الھنگارش انگلیسي پیشرفتھ011212424
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھخواندن متون مطبوعاتي011212127
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھخواندن متون مطبوعاتي011212069
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھخواندن متون رسانھ اي و مطبوعاتي011212434
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھترجمھ مكاتبات واسناد011212077١
9113542657s.mollaye@gmail.comگزارش پروژه ترجمھ انفرادیمالیي پاشایي سیف الھترجمھ انفرادي 011212087١
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9113542657s.mollaye@gmail.comگزارش پروژه ترجمھ انفرادیمالیي پاشایي سیف الھترجمھ انفرادي 011212090٢
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھزبان انگلیسي تخصصي011219005
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھزبان تخصصي011217286
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھزبان تخصصي011218405
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھزبان تخصصي011213226
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھزبان تخصصي011218469
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھزبان خارجي011212249
9113542657s.mollaye@gmail.comگزارش پروژه کارورزیمالیي پاشایي سیف الھپروژه كارورزي011225125
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھخواندن ودرك مفاھیم 011212047٢
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھروش تدریس زبان خارجي011212143
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی  + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھخواندن ودرك مفاھیم 011212105٢
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھروش تدریس زبان انگلیسي011212088
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون چھارگزینھ ای مالیي پاشایي سیف الھسیري درتاریخ ادبیات انگلیسي 011212131٢
9113542657s.mollaye@gmail.comآزمون تستی + فعالیت کالسی وحل تمرینمالیي پاشایي سیف الھفنون یادگیري زبان011225127
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانبیوفیزیك011112041
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك الكتریسیتھ و مغناطیس011113276
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك الكتریسیتھ و مغناطیس021113276
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك پایھ 011113084٢
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك پایھ 011113383٣
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك پایھ 011113103٢
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك 031113095٢
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك عمومي 011113259٢
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك 011113095٢
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك پایھ 011113382٢
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك پایھ 011113101١
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك عمومي 011113258١
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانفیزیك 011113094١
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانآزمایشگاه فیزیك 011113263٢
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانآزمایشگاه فیزیك پایھ 011113082٢
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانآزمایشگاه فیزیك الكتریستھ و مغناطیس011113268
9121712635zamanmalek@gmail.comتشریحی آنالین از طریق تلگرام گروھیملك زاده زمانآزمایشگاه فیزیك 011113097٢
9111581150faezeh.mannani@yahoo.comتمرین و پژوھشمناني سیده فائزهھندسھ كاربردي011814024
9111581150faezeh.mannani@yahoo.comتحقیق و آزمون آنالینمناني سیده فائزهمباني مھندسي معماري و ساختمان011813077
9111581150faezeh.mannani@yahoo.comتمرین و پژوھشمناني سیده فائزهطراحي معماري011313320
9111581150faezeh.mannani@yahoo.comتمرین و پژوھشمناني سیده فائزهطراحي معماري و شھرسازي011313045
ارسال نکرد9111560510طرح سوال تستی تشریحی و برگزاری آن از طریق واتسآپ گروھی منتظر ناصرسنجش و ارزیابي در مشاوره021217385
ارسال نکرد9111560510اجرای آزمایش انفرادی توسط ھر دانشجو و ارسال نتیجھ  آن بھ واتسآپ گروھیمنتظر ناصرروانشناسي تجربي021217239
ارسال نکرد9111560510اجرای آزمایش انفرادی توسط ھر دانشجو و ارسال نتیجھ  آن بھ واتسآپ گروھیمنتظر ناصرروانشناسي تجربي011217239
ارسال نکرد9111560510طرح سوال تستی تشریحی و برگزاری آن از طریق واتسآپ گروھی منتظر ناصرروان شناسي عمومي011211608
ارسال نکرد9111560510اجرای آزمایش انفرادی توسط ھر دانشجو و ارسال نتیجھ  آن بھ واتسآپ گروھیمنتظر ناصرپژوھشھاي عملي -انفرادي021217257
ارسال نکرد9111560510اجرای آزمایش انفرادی توسط ھر دانشجو و ارسال نتیجھ  آن بھ واتسآپ گروھیمنتظر ناصرسمیناردرمسائل روانشناسي عمومي (عملي )011217040
ارسال نکرد9111560510اجرای آزمایش انفرادی توسط ھر دانشجو و ارسال نتیجھ  آن بھ واتسآپ گروھیمنتظر ناصرپروژه (پژوھشھاي عملي وانفرادي )011217069
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد تعلیم و تربیت011211670
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليبازار سرمایھ اسالمي011221337
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليمالیھ عمومي و تنظیم خط مشي مالي دولت011214155
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد ایران١: كلیات و تاریخ اقتصادي011221316
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد كشاورزي011221347
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد بخش عمومي 011221330٢
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياصول تنظیم و كنترل بودجھ دولت011214159
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد سنجي 011221335٢
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد صنعتي011221317
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد بخش عمومي011221313١
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياصول و مباني اقتصاد اسالمي011221292

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com


9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليالگوي اسالمي ایران: پیشرفت و اقتصاد مقاومتي011221336
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليایجاد كسب وكار011218541
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد عمومي 011221194٢
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليمدیریت طرحھاي توسعھ011218234
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليتحلیل محیط كسب و كار011218410
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليتوسعھ محصول جدید011218412
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياستقرار كسب وكار011218543
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد عمومي 011221193١
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليطراحي و تدوین طرح كسب و كار011218414
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليپول وبانكداري اسالمي011221209
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلينظام اقتصادي اسالم011221213
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد كالن011221307١
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادصنعتي011221110
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليتوسعھ اقتصادي وبرنامھ ریزي011221028
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليتوسعھ اقتصادي وبرنامھ ریزي021221028
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليبرنامھ ریزي اقتصادي011221106
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادخرد011221025١
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليمالیھ عمومي (اقتصادبخش عمومي )011221034
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليمالیھ عمومي وتنظیم خطمشي مالي دولت011221008
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليكلیات علم اقتصاد011221290
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادخرد011221005
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادخرد011221011
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادخرد011221026
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادخرد011221036
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادایران011221104
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليپول وبانكداري011221093
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليپول و ارز و بانكداري011221020
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليپول وارزوبانكداري011214071
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد خرد011221306١
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليمباني تنظیم بودجھ011214039
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادكالن011221027
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادكالن011221012
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادمنابع011221102
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادكشاورزي011221107
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادكشاورزي021221107
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد خرد011221314٣
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليفراگردتنظیم وكنترل بودجھ011214006
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد كالن011221315٣
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادكارونیروي انساني011221111
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلينظامھاي اقتصادي011221108
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصادكالن011221006
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياصول اقتصاد011218475
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعليمدیریت فرایند ھاي كسب وكار011218818
9111530213movahedmanesh@yahoo.comمقطع کارشناسی آزمون تستی مطابق برنامھ امتحانات - مقطع ارشد آزمون تشریحی تحلیلی مطابق برنامھ امتحانات بوسیلھ واتسآپ و ایمیلموحد منش صادقعلياقتصاد اسالمي021221205١
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینروش تحقیق در گردشگري011218900
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینروش تحقیق021218006
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینآشنایي با كتابخانھ و مھارت ھاي سواد اطالعاتي011211657
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینروش تحقیق011218006
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینكاربرد رایانھ در تعلیم و تربیت011211649
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینتدوین و نگارش متون و گزارش ھاي علمي011211651
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینتربیت رسانھ اي011211660
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینروش ھاي حل مسالھ (آموزش محور)011218667
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینروش تحقیق درمدیریت011237006

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com


9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینپروژه021211659
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینمباني روش تحقیق011221035
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینروش تحقیق درمدیریت011218029
9126350032mousaviaf@gmail.comآزمون تستی با پلتفرم پیام من و تکالیف کالسیموسوي چلك افشینروش تحقیق درمدیریت011218121
9101021185mohamad.commerce@gmail.comخالصھ تحلیلی ھرفصل بھ ھمراه مثال ھای خارج از کتابموسوي زاده سید رضاسیستمھاي اطالعاتي مدیریت011218236
9101021185mohamad.commerce@gmail.comخالصھ تحلیلی ھرفصل بھ ھمراه مثال ھای خارج از کتابموسوي زاده سید رضاكارآفریني در بستر فناوري اطالعات011218403
9113534904dr.mousavi873@yahoo.comبصورت تحقیق یا خالصھ نویسیموسوي سید حامدپزشكي قانوني011223048
9113534904dr.mousavi873@yahoo.comبصورت تحقیق یا خالصھ نویسیموسوي سید حامدپزشكي قانوني011223261
9113534904dr.mousavi873@yahoo.comبصورت تحقیق یا خالصھ نویسیموسوي سید حامدفیزیولوژي اعصاب وغدد041112003
9113534904dr.mousavi873@yahoo.comبصورت تحقیق یا خالصھ نویسیموسوي سید حامدفیزیولوژي اعصاب و غدد021217215
9113534904dr.mousavi873@yahoo.comبصورت تحقیق یا خالصھ نویسیموسوي سید حامدفیزیولوژي انسان(اعصاب و غدد)021217377
9113534904dr.mousavi873@yahoo.comبصورت تحقیق یا خالصھ نویسیموسوي سید حامدفیزیولوژي اعصاب و غدد011217215
9332180546farnosh_musavi@yahoo.comبھ صورت نمونھ سوال تستی و آنالین برگزار میشود + یک سوال تشریحیموسوي فرنوشآمار كاربردي011214153٢
9113530720babak1172@gmail.comپروژهhttps://chat.whatsapp.comمومني بابكاصول طراحي كارخانجات صنایع غذایي011411309
9113530720babak1172@gmail.comشركت در آزمون الزامي است و براي ارسال تكالیف لینك گروه واتساپ:https://chat.whatsapp.comمومني بابكآبیاري عمومي011411334
9113530720babak1172@gmail.comشركت در آزمون الزامي است و براي ارسال تكالیف لینك گروه واتساپ:https://chat.whatsapp.comمومني بابكآبیاري عمومي011121058
9113530720babak1172@gmail.comشركت در آزمون وكار تحقیقي  لینك گروه واتساپ:https://chat.whatsapp.comمومني بابكزبان تخصصي021225009
9113530720babak1172@gmail.comشركت در آزمون وكار تحقیقي  لینك گروه واتساپ:https://chat.whatsapp.comمومني بابكزبان تخصصي011225009
9113530720babak1172@gmail.comشركت در آزمون وكار تحقیقي  لینك گروه واتساپ:https://chat.whatsapp.comمومني بابكھیدرولوژي مھندسي011313116
9113530720babak1172@gmail.comآزمون (Open Book) در واتسآپ  و ارسال تصویر پاسخ بھ واتسآپمومني بابكعملیات واحد در مھندسي صنایع غذایي011411534
9113530720babak1172@gmail.comشركت در آزمون وكار تحقیقي  لینك گروه واتساپ:https://chat.whatsapp.comمومني بابكھیدرولیك و آزمایشگاه011313055
9113530720babak1172@gmail.comشركت در آزمون وكار تحقیقي  لینك گروه واتساپ:https://chat.whatsapp.comمومني بابكمكانیك سیاالت011313046
9113530720babak1172@gmail.comشركت در آزمون وكار تحقیقي  لینك گروه واتساپ:https://chat.whatsapp.comمومني بابكھیدرولیك011312043
9113530720babak1172@gmail.comعملیات و ارائھ كار تحقیقيhttps://chat.whatsapp.comمومني بابكعملیات كشاورزي011121052
9113530720babak1172@gmail.comکارتحقیقی https://chat.whatsapp.comمومني بابكآزمایشگاه آبیاري عمومي011121059
9113552629maryam.mahjouri@yahoo.comتحقیق و خالصھ دروس كل كتابمھجوري مریممھارتھاي زندگي و فنون آموزش آن021217396
9113552629maryam.mahjouri@yahoo.comتحقیق و خالصھ دروس كل كتابمھجوري مریمروان سنجي011211367
9113552629maryam.mahjouri@yahoo.comتحقیق و خالصھ دروس كل كتابمھجوري مریمروانسنجي011217224
9113552629maryam.mahjouri@yahoo.comتحقیق و خالصھ دروس كل كتابمھجوري مریمروانشناسي احساس وادراك011217020
9113552629maryam.mahjouri@yahoo.comتحقیق و خالصھ دروس كل كتابمھجوري مریماحساس و ادراك011217223
ارسال نکرد9113554008آزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي ریكنده حمزه عليریاضیات كاربردي در گردشگري011218882
ارسال نکرد9113554008آزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي ریكنده حمزه عليریاضیات پایھ021111001
ارسال نکرد9113554008آزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي ریكنده حمزه عليریاضیات پایھ ومقدمات آمار011111014١
ارسال نکرد9113554008آزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي ریكنده حمزه عليریاضیات پایھ ومقدمات آمار021111014١
ارسال نکرد9113554008آزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي ریكنده حمزه عليریاضیات پایھ011111497
ارسال نکرد9113554008آزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي ریكنده حمزه عليریاضي كاربردي011214150١
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيجنین شناسي011112046
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيژنتیك011112155
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيزیست شناسي پرتوي011112022
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيبافت شناسي011112027
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيجانورشناسي 011112042٢
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيفیزیولوژي جانوري 011112038٣
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيجانورشناسي عمومي011112157
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيبیوشیمي متابولیسم011112480
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيمباني زیست شناسي سلولي و مولكولي011112482
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيمباني جانورشناسي011112460
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيبیوشیمي ساختار011112463
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيزیست شناسي سلولي و مولكولي 011112524١
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيمباني فیزیولوژي جانوري011112465
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيزیست شناسي سلولي ومولكولي011112016
9111561178mtmh323@yahoo.comآزمون آنالین در بستر نرم افزارمھدوي مرتضيژنتیك011112036
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه فیزیولوژي جانوري 011112024١
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه ژنتیك011112156
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9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه زیست شناسي سلولي و مولكولي 021112525١
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه بیوشیمي متابولیسم021112481
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه فیزیولوژي جانوري 021112024١
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه زیست شناسي سلولي ومولكولي011112017
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه مباني فیزیولوژي جانوري021112466
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه ژنتیك011112037
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه جنین شناسي011112047
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه بافت شناسي011112028
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه فیزیولوژي جانوري 011112034٢
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه مباني جانورشناسي011112461
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه مباني فیزیولوژي جانوري011112466
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه بیوشیمي متابولیسم011112481
9111561178mtmh323@yahoo.comعملی بعد از امتحاناتمھدوي مرتضيآزمایشگاه زیست شناسي سلولي و مولكولي 011112525١
9113124199seyedkazemmehdizadeh@gmail.comمطالعھ کتاب و خالصھ نویسی تحلیلی در ٢٠ صفحھ و ارسال آن بھ ایمیل  و واتسآپ بدون کپی برداریمھدي زاده محلي سید كاظمحقوق اساسي (كلیات )011223010
9113124199seyedkazemmehdizadeh@gmail.comمطالعھ کتاب و خالصھ نویسی تحلیلی در ٢٠ صفحھ و ارسال آن بھ ایمیل  و واتسآپ بدون کپی برداریمھدي زاده محلي سید كاظمحقوق اساسي 011223221١
9113124199seyedkazemmehdizadeh@gmail.comمطالعھ کتاب و خالصھ نویسی تحلیلی در ٢٠ صفحھ و ارسال آن بھ ایمیل  و واتسآپ بدون کپی برداریمھدي زاده محلي سید كاظمحقوق اساسي011222322
9113124199seyedkazemmehdizadeh@gmail.comمطالعھ کتاب و خالصھ نویسی تحلیلی در ٢٠ صفحھ و ارسال آن بھ ایمیل  و واتسآپ بدون کپی برداریمھدي زاده محلي سید كاظمحقوق مدني ۴الزامات خارج ازقراردادھا011223039
9112111697sam.12051364@yahoo.comامتحان تستی از طریق واتسآپ گروھیمیرتباردرزي سیدترابمنطق011211622
9112111697sam.12051364@yahoo.comامتحان تستی از طریق واتسآپ گروھیمیرتباردرزي سیدترابآشنایي با فلسفھ اسالمي011217219
9112111697sam.12051364@yahoo.comامتحان تستی از طریق واتسآپ گروھیمیرتباردرزي سیدترابمعرفت شناسي011217214
9112111697sam.12051364@yahoo.comامتحان تستی از طریق واتسآپ گروھیمیرتباردرزي سیدترابانسان از دیدگاه اسالم011217209
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9118983286عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس نادري حیدري حبیب هللاھوش ھیجاني011217287
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9118983286عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس نادري حیدري حبیب هللاروش ھاي تحقیق پیشرفتھ در علوم تربیتي و روانشناسي011211517
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9118983286عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس نادري حیدري حبیب هللاروش تحقیق پیشرفتھ011217290
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9118983286عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس نادري حیدري حبیب هللاصفات و انگیزه ھاي مثبت011217292
عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس 9118983286عدم پاسخگویی بھ تماس کارشناس نادري حیدري حبیب هللاراھنمایي و مشاوره گروھي011211522
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینكاربردجمعیت شناسي011222041
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینفناوري اطالعات در روانشناسي021217263
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینفناوري اطالعات در روانشناسي011217263
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینجامعھ شناسي آموزش پرورش011222010
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینجامعھ شناسي انحرافات اجتماعي011222014
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینآسیب شناسي اجتماعي011217250
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسیننظریھ ھاي جامعھ شناسي 011222008١
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینآسیب شناسي خانواده021217388
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینكاربرد كامپیوتر در روانشناسي011217182
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینكاربرد كامپیوتر در روانشناسي031211364
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینكابرد كامپیوتر در مشاوره011217426
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینآمارمقدماتي011117001
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینروش تحقیق در كارآفریني011218411
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسیندانش ومھارت ھاي كار تیمي011218494
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینروش تحقیق عملي011222025
9122393356hntabar@yahoo.comسواالت بھ صورت takehome(کاردرمنزل)(غیرحضوری در دانشگاه) تشریحی با مھلت پاسخ در ١٠ ساعت -ارسال سواالت از واتسآپ و دریافت پاسخ از ایمیلنازك تبار حسینكارتحقیقي011222039
9368724755i.nasehi@yahoo.comبصورت تحقیق ناصحي ایمانآیین دادرسي كیفري 011223049٢
9368724755i.nasehi@yahoo.comبصورت تحقیق ناصحي ایمانحقوق اساسي 011223244٣
9368724755i.nasehi@yahoo.comبصورت تحقیق ناصحي ایمانحقوق جزاي اختصاصي 011223036٢
9368724755i.nasehi@yahoo.comبصورت تحقیق ناصحي ایمانحقوق جزاي اختصاصي(١)جرایم علیھ اموال و مالكیت011223250
9368724755i.nasehi@yahoo.comبصورت تحقیق ناصحي ایمانحقوق اساسي 011223232٢
9111144234amirali.nasehi@ut.ac.irبرگزاری آزمون اطریق واتسآپ و تلگرامناصحي منوچھرآیین دادرسي كیفري 011223043١
٩٣٨٣۵١٨۴٨١alinazerijouybari@gmail.comمطالعھ کل کتاب و و نوشتن ٣٠صفحھ از برداشت و فھم مطالب و بارگذاری در ایمیل حداکثر تا روز امتحان مطابق برنامھ امتحانیناظري جویباري عليحقوق مدني ١اشخاص وحمایت ازمحجورین011223023
٩٣٨٣۵١٨۴٨١alinazerijouybari@gmail.comمطالعھ کل کتاب و و نوشتن ٣٠صفحھ از برداشت و فھم مطالب و بارگذاری در ایمیل حداکثر تا روز امتحان مطابق برنامھ امتحانیناظري جویباري عليحقوق مدني ١ اشخاص و حمایت از محجورین011223222
٩٣٨٣۵١٨۴٨١alinazerijouybari@gmail.comمطالعھ کل کتاب و و نوشتن ٣٠صفحھ از برداشت و فھم مطالب و بارگذاری در ایمیل حداکثر تا روز امتحان مطابق برنامھ امتحانیناظري جویباري عليآیین دادرسي مدني 011223053٣
٩٣٨٣۵١٨۴٨١alinazerijouybari@gmail.comمطالعھ کل کتاب و و نوشتن ٣٠صفحھ از برداشت و فھم مطالب و بارگذاری در ایمیل حداکثر تا روز امتحان مطابق برنامھ امتحانیناظري جویباري عليحقوق تجارت 011223056٣
9383518481alinazerijouybari@gmail.comمطالعھ کل کتاب و و نوشتن ٣٠صفحھ از برداشت و فھم مطالب و بارگذاری در ایمیل حداکثر تا روز امتحان مطابق برنامھ امتحانیناظري جویباري عليحقوق تجارت(٣)اسناد تجاري011223243

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

www.P
nuNew

s.c
om

http://pnunews.com


9119544736rezanajafi702yahoo.comبرگزاری آزمون تستی - تشریحی و طرح سوال از طریق واتسآپنجفي محمد رضاعلم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسالمي011217012
9119544736rezanajafi702yahoo.comبرگزاری آزمون تستی - تشریحی و طرح سوال از طریق واتسآپنجفي محمد رضاروانشناسي از دیدگاه اندیشمندان مسلمان011217218
9119544736rezanajafi702yahoo.comبرگزاری آزمون تستی - تشریحی و طرح سوال از طریق واتسآپنجفي محمد رضاآموزه ھاي روانشناسي در حدیث011217249
9119544736rezanajafi702yahoo.comبرگزاری آزمون تستی - تشریحی و طرح سوال از طریق واتسآپنجفي محمد رضاآشنایي با مباني فلسفھ ذھن و روان021217400
9119544736rezanajafi702yahoo.comبرگزاری آزمون تستی - تشریحی و طرح سوال از طریق واتسآپنجفي محمد رضاپژوھشھاي عملي -انفرادي011217257
9119544736rezanajafi702yahoo.comبرگزاری آزمون تستی - تشریحی و طرح سوال از طریق واتسآپنجفي محمد رضاپژوھشھاي عملي -انفرادي031217257
9112548434parastoo.nm@yahoo.comتحقیق در یکی از رشتھ ھای ورزشی و ارسال از طریق واتسآپ بھ صورت پی دی افنشایي مقدم پرستورشد حركتي011215240
9112548434parastoo.nm@yahoo.comتحقیق در یکی از رشتھ ھای ورزشی و ارسال از طریق واتسآپ بھ صورت پی دی افنشایي مقدم پرستوآمادگي جسماني 011215219١
9112548434parastoo.nm@yahoo.comتحقیق در یکی از رشتھ ھای ورزشی و ارسال از طریق واتسآپ بھ صورت پی دی افنشایي مقدم پرستوتربیت بدني101215427
9112548434parastoo.nm@yahoo.comتحقیق در یکی از رشتھ ھای ورزشی و ارسال از طریق واتسآپ بھ صورت پی دی افنشایي مقدم پرستوتربیت بدني091215427
9112540074mahlagha.nasirirad@yahoo.comتحقیق و مقالھنصیري راد مھ لقافیزیولوژي گیاھي 011112031١
9117868449nasiri.m2010@yahoo.comارائھ تحقیق تا ١۵ خرداد از طریق  واتساپ بھ آدرس https://chat.whatsapp.com/Kgu3gqB0Xdu6NA2hjto4نصیري محمدحسابداري مالیاتي011214028
9117868449nasiri.m2010@yahoo.comآزمون انالین از طریق کانال واتساپ بھ آدرس https://chat.whatsapp.com/Kgu3gqB0Xdu6NA2hjto4نصیري محمدحسابداري صنعتي 011214013٢
9117868449nasiri.m2010@yahoo.comارائھ تحقیق تا ١۵ خرداد از طریق  واتساپ بھ آدرس https://chat.whatsapp.com/Kgu3gqB0Xdu6NA2hjto4نصیري محمدبھایابي011214156٢
9117868449nasiri.m2010@yahoo.comآزمون انالین از طریق کانال واتساپ بھ آدرس https://chat.whatsapp.com/Kgu3gqB0Xdu6NA2hjto4نصیري محمدحسابداري صنعتي 011214026٢
9111518104mjnasiri8104@gmail.comروش تمریننصیري محمدجوادحقوق مدني ٣كلیات قراردادھا011223032
9111518104mjnasiri8104@gmail.comروش تمریننصیري محمدجوادحقوق مدني ۶عقودمعین قسمت (الف )011223047
9193195074nopour.1387@yahoo.comبھ صورت تستی در ھمان تاریخ و ساعت اعالم شده در برنامھ اعالمی بھ دانشجویان در گروه واتس اپنوپور ھوالري فضھآشنایي با معماري جھان011814032
9113537632ho.noorani@gmail.comتحویل تحقیق (موضوع مرتبط با سرفصل درس) و آزمون از طریق واتسآپنوراني سیده كبریافیزیولوژي جانوري 011112023١
9113537632ho.noorani@gmail.comتحویل تحقیق (موضوع مرتبط با سرفصل درس) و آزمون از طریق واتسآپنوراني سیده كبریافیزیولوژي جانوري 011112033٢
ارسال نکرد9111253048آزمون تستی از طریق واتسآپ تلگرام و ایتانوروزی محمدروش تجزیھ مقادیربسیاركم011114055
ارسال نکرد9111253048با واحد عملی ادغام و بصورت عملی تحقیقی نوروزي محمدجداسازي وشناسایي تركیبات آلي021114047
ارسال نکرد9111253048       روش تحقیقی و پژوھشی      نوروزي محمدسمینار011114105
ارسال نکرد9111253048آزمون تستی از طریق واتسآپ تلگرام و ایتانوروزي محمدشیمي محیطزیست011114037
ارسال نکرد9111253048آزمون تستی از طریق واتسآپ تلگرام و ایتانوروزي محمدشیمي آلي011411329
ارسال نکرد9111253048عملینوروزي محمدكاربردطیف سنجي درشیمي آلي011114040
ارسال نکرد9111253048روش تحقیقی و پژوھشینوروزي محمدروشھاي جداسازي در شیمي011114356
ارسال نکرد9111253048روش تحقیقی و پژوھشی      نوروزي محمدروشھاي جداسازي در شیمي021114356
ارسال نکرد9111253048تستی و تشریحی            واتس اپ ؛ تلگرام و ایتا     نوروزي محمدشناسایي تركیبات آلي011114350
ارسال نکرد9111253048تستی و تشریحی            واتس اپ ؛ تلگرام و ایتا     نوروزي محمدشیمي دارویي011114052
ارسال نکرد9111253048 روش تحقیقی و پژوھشی      نوروزي محمدصنایع شیمیایي آلي011114340
ارسال نکرد9111253048عملینوروزي محمدآزمایشگاه شیمي صنعتي011114068
ارسال نکرد9111253048عملینوروزي محمدآزمایشگاه شیمي صنعتي011114353
ارسال نکرد9111253048عملینوروزي محمدآزمایشگاه شناسایي تركیبات آلي011114351
9111295739mostafa.umz@gmail.comآزمون تستی تشریحی از طریق اپلیکیشن من -lms-adobeconnect-واتسآپ-خالصھ نویسی یکی از فصلھای کتاب در ۵ صفحھنوري جویباري مصطفيمعادالت دیفرانسیل011111374
9111295739mostafa.umz@gmail.comآزمون تستی تشریحی از طریق اپلیکیشن من -lms-adobeconnect-واتسآپ-خالصھ نویسی یکی از فصلھای کتاب در ۵ صفحھنوري جویباري مصطفيمعادالت دیفرانسیل021111094
9111295739mostafa.umz@gmail.comآزمون تستی تشریحی از طریق اپلیکیشن من -lms-adobeconnect-واتسآپ-خالصھ نویسی یکی از فصلھای کتاب در ۵ صفحھنوري جویباري مصطفيمعادالت دیفرانسیل011111110
9111295739mostafa.umz@gmail.comآزمون تستی تشریحی از طریق اپلیکیشن من -lms-adobeconnect-واتسآپ-خالصھ نویسی یکی از فصلھای کتاب در ۵ صفحھنوري جویباري مصطفيمعادالت دیفرانسیل011111409
9111295739mostafa.umz@gmail.comآزمون تستی تشریحی از طریق اپلیکیشن من -lms-adobeconnect-واتسآپ-خالصھ نویسی یکی از فصلھای کتاب در ۵ صفحھنوري جویباري مصطفيمعادالت دیفرانسیل011111094
9111295739mostafa.umz@gmail.comآزمون تستی تشریحی از طریق اپلیکیشن من -lms-adobeconnect-واتسآپ-خالصھ نویسی یکی از فصلھای کتاب در ۵ صفحھنوري جویباري مصطفيمعادالت دیفرانسیل011111026
9113125481HobabName@Gmail.comتشریحی از طریق واتسآپhttps://chat.whatsapp.com/Bblht7K5VdCBEW3vpXKChaوظیفھ دان شاھرخاصول طراحي پایگاه داده ھا021115088
9113125481HobabName@Gmail.comتشریحی از طریق واتسآپhttps://chat.whatsapp.com/Bblht7K5VdCBEW3vpXKChaوظیفھ دان شاھرخپایگاه داده ھا011111403
9113125481HobabName@Gmail.comتحقیقوظیفھ دان شاھرخآزمایشگاه پایگاه داده ھا011115117
9111541052vazifehdan@gmail.comتستی تشریحی  از طریق واتسآپhttps://chat.whatsapp.com/Bblht7K5VdCBEW3vpXKChaوظیفھ دان شھرامخواص مواد011317112
ً  بصورت فشرده برگزار خواھد شدوظیفھ دان شھراممكانیك سیاالت 011317023٢ 9111541052vazifehdan@gmail.comآزمون و کالس متعاقبا
9111541052vazifehdan@gmail.comتشریحی از طریق واتسآپوظیفھ دان شھراممقدمھ اي بر مھندسي مخازن011317099
9111541052vazifehdan@gmail.comتشریحی از طریق واتسآپوظیفھ دان شھراممقدمھ اي بر مھندسي مخازن021317099
9111541052vazifehdan@gmail.comتشریحی از طریق واتسآپوظیفھ دان شھراممكانیك سیاالت 011317031٢
ً  بصورت فشرده برگزار خواھد شدوظیفھ دان شھرامآزمایشگاه نفت011317037 9111541052vazifehdan@gmail.comآزمون و کالس متعاقبا
ً  بصورت فشرده برگزار خواھد شدوظیفھ دان شھرامآزمایشگاه عملیات011317175 9111541052vazifehdan@gmail.comآزمون و کالس متعاقبا
ً  بصورت فشرده برگزار خواھد شدوظیفھ دان شھرامآزمایشگاه نفت011317149 9111541052vazifehdan@gmail.comآزمون و کالس متعاقبا
ً  بصورت فشرده برگزار خواھد شدوظیفھ دان شھرامآزمایشگاه عملیات واحد011317115 9111541052vazifehdan@gmail.comآزمون و کالس متعاقبا
ً  بصورت فشرده برگزار خواھد شدوظیفھ دان شھرامآزمایشگاه كنترل فرآیندھا011317111 9111541052vazifehdan@gmail.comآزمون و کالس متعاقبا
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9902621422ativafadar@yahoo.comتشریحی با دادن موضوع بھ دانشجو وبادرنظرگرفتن چھارچوب روش درست نگارش وساختارھای مقالھ از طریق واتساپ وآنالینوفادار ام البنینمقالھ نویسي011212123
9902621422ativafadar@yahoo.comتشریحی با دادن موضوع بھ دانشجو وبادرنظرگرفتن چھارچوب روش درست نگارش وساختارھای مقالھ از طریق واتساپ وآنالینوفادار ام البنینمقالھ نویسي011212065
9902621422ativafadar@yahoo.comتشریحی با دادن موضوع بھ دانشجو وبادرنظرگرفتن چھارچوب روش درست نگارش وساختارھای مقالھ از طریق واتساپ وآنالینوفادار ام البنیندرآمدي برادبیات انگلیسي 011212118٢
9902621422ativafadar@yahoo.comتشریحی با دادن موضوع بھ دانشجو وبادرنظرگرفتن چھارچوب روش درست نگارش وساختارھای مقالھ از طریق واتساپ وآنالینوفادار ام البنیندرآمدي برادبیات انگلیسي 011212063٢
ارسال نکرد9112529069ارائھ تحقیق از طریق پاورپوینت و pdfوفائي نژاد زھرافیزیولوژي انسان011215222
ارسال نکرد9112529069ارائھ تحقیق از طریق پاورپوینت و pdfوفائي نژاد زھراتربیت بدني وورزش معلولین011215020
ارسال نکرد9112529069ارائھ تحقیق از طریق پاورپوینت و pdfوفائي نژاد زھراورزش معلولین011215248
ارسال نکرد9112529069ارائھ تحقیق از طریق پاورپوینت و pdfوفائي نژاد زھرااصول و روش شناسي تمرین021215278
ارسال نکرد9112529069ارائھ تحقیق از طریق پاورپوینت و pdfوفائي نژاد زھرااصول و روش شناسي تمرین011215278
ارسال نکرد9112529069ارائھ تحقیق از طریق پاورپوینت و pdfوفائي نژاد زھرامباني و فلسفھ تربیت بدني و ورزش011215456
ارسال نکرد9112529069ارائھ تحقیق از طریق پاورپوینت و pdfوفائي نژاد زھراتغذیھ ورزشي و كنترل وزن011215460
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمقدمات روش ھاي تحقیق كمي و كیفي011211626
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونكارورزي011211669
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونروان شناسي تربیتي011211611
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونروانشناسي تربیتي021217431
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونارزشیابي آموزشي011211638
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونآموزش تفكر بھ كودكان و نوجوانان011211618
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونروش تحقیق درعلوم تربیتي011211051
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونتربیت اخالقي011211631
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمباني و اصول تعلیم و تربیت011211606
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمكتب ھاي فلسفي و نظریھ ھاي تربیتي011211645
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونارتباط انساني011211661
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونروان شناسي یادگیري011211629
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونرفتار سازماني و روابط انساني در سازمان ھاي آموزشي011211663
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتوننظارت و راھنمایي تعلیماتي011211356
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمباني و اصول مدیریت آموزشي011211617
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمقدمات روشھاي تحقیق در روانشناسي و علوم تربیتي011211366
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمدیریت آموزشي011211043
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمدیریت عمومي011211609
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمدیریت اسالمي011211037
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونبرنامھ ریزي درسي دوره ھاي تحصیلي پیش دبستاني و دبستان011211690
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمباني مدیریت اسالمي011211662
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونروش ھاي تغییرواصالح رفتار011217053
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونمباني راھنمایي و مشاوره011211636
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونالگوھا و روش ھاي تدریس011211630
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونآموزش در سازمان ھا011211667
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونپروژه011211659
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونكارآموزي 011211049١
9352593459vakili.k@yahoo.comتکلیف -کارعملی - کار تحقیقیوكیلي خاتونكارورزي 011211086٢
9112159836relax_892@yahoo.comآنالینھاشم ورزي محمودرضاآسیب شناسي رواني 031217231١
9112159836relax_892@yahoo.comآنالینھاشم ورزي محمودرضاآسیب شناسي رواني 021217231١
9112159836relax_892@yahoo.comآنالینھاشم ورزي محمودرضاآسیب شناسي رواني 011217231١
9112159836relax_892@yahoo.comآنالینھاشم ورزي محمودرضااختالل ھاي رفتاري و ھیجاني011211658
9112159836relax_892@yahoo.comآنالینھاشم ورزي محمودرضاآسیب شناسي رواني 011217060١
9112159836relax_892@yahoo.comآنالینھاشم ورزي محمودرضامشاوره بھداشت رواني011217389
9112159836relax_892@yahoo.comآنالینھاشم ورزي محمودرضابھداشت رواني021217244
9112159836relax_892@yahoo.comآنالینھاشم ورزي محمودرضابھداشت رواني011217244
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمی چاشمی سیده زلیخاسنجش و اندازه گیري در علوم ورزشي011215464
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمی چاشمی سیده زلیخاشنا 011215241٢
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخایادگیري حركتي021215237
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخایادگیري حركتي011215237
9117121892z_hch@yahoo.comاز طریق واتسآپھاشمي چاشمي سیده زلیخاآناتومي انسان011215457
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخافعالیت رسانھ اي در ورزش011215267
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9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاسنجش و اندازه گیري در تربیت بدني011215247
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتاریخ تربیت بدني و ورزش011215461
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتمرین درماني011215424
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخافیزیولوژي ورزش كودكان021215280
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخافیزیولوژي ورزشي 011215026٢
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخااصول ارزیابي مھارتھاي حركتي011215283
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتكنیكھاي آزمایشگاھي در علوم ورزشي011215286
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاآنتروپومتري حركتي021215282
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاآنتروپومتري حركتي011215282
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاروش تحقیق در تربیت بدني011215244
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاروش تحقیق در علوم ورزشي011215471
9117121892z_hch@yahoo.com ازطریق واتساپ ھاشمي چاشمي سیده زلیخاحركت شناسي ورزشي011215008
9117121892z_hch@yahoo.com ازطریق واتساپ ھاشمي چاشمي سیده زلیخاحركت شناسي ورزشي011215463
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاشنا041215227١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاآمادگي جسماني 011215484٢
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخابدمینتون 011215250١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاشنا 021215241٢
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخابسكتبال 011215273٢
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزشھاي بومي سنتي021215270
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش ھا وبازي ھاي بومي و سنتي011215477
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاوالیبال 011215257٢
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتربیت بدني021215431
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتربیت بدني011215431
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتربیت بدني011215427
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتربیت بدني021215427
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتربیت بدني031215427
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتربیت بدني041215427
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتربیت بدني051215427
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاتربیت بدني061215427
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاوالیبال 031215233١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاوالیبال 011215233١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش 021215432١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش 061215428١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش 051215428١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش 011215428١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش 011215432١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش 021215428١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش 031215428١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش 041215428١
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاورزش ھاي آبي041215469
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخابدمینتون 011215264٢
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاكارورزي ورزش ھاي پایھ011215474
9117121892z_hch@yahoo.comتحقیقھاشمي چاشمي سیده زلیخاكارورزي ورزش ھاي انفرادي011215475
9112511500hashemicomputergroup@yahoo.comدادن تعدادی نمونھ سوال بھ دانشجویان و سوال کردن آنالین در سامانھ adobe connectھاشمي سید احمدشبكھ ھاي كامپیوتري011322013
9112511500hashemicomputergroup@yahoo.comبعد  از امتحانات اعالم میشودھاشمي سید احمدآزمایشگاه شبكھ ھاي كامپیوتري011115209
9351656737saba.ghasemian81@gmail.comتلفیقی تمرین (خالصھ نویسی ) کل کتاب -تحقیق و آزمون آنالین از طریق واتسآپھاشمي سیده نرجسمدیریت مراكزپیش دبستاني ودبستاني011211076
ار9351656737saba.ghasemian81@gmail.comتلفیقی تمرین (خالصھ نویسی ) کل کتاب -تحقیق و آزمون آنالین از طریق واتسآپھاشمي سیده نرجسمدیریت مراكزراھنمایي ومشاوره011211102
9351656737saba.ghasemian81@gmail.comتلفیقی تمرین (خالصھ نویسی ) کل کتاب -تحقیق و آزمون آنالین از طریق واتسآپھاشمي سیده نرجسكار آفریني آموزشي011211666
9351656737saba.ghasemian81@gmail.comتلفیقی تمرین (خالصھ نویسی ) کل کتاب -تحقیق و آزمون آنالین از طریق واتسآپھاشمي سیده نرجسفناوري آموزشي011211042
9111251203hasheminasab.mh@gmail.comشیوه تحقیقھاشمي نسب سید محمد حسینمسالھ یابي و حل مسالھ011218467
9111251203hasheminasab.mh@gmail.comشیوه تحقیقھاشمي نسب سید محمد حسینبھره وري وتجزیھ و تحلیل آن در سازمانھا011218080
9111251203hasheminasab.mh@gmail.comشیوه تحقیقھاشمي نسب سید محمد حسینتجزیھ وتحلیل وطراحي سیستم011235001
9111251203hasheminasab.mh@gmail.comشیوه تحقیقھاشمي نسب سید محمد حسینمدیریت كیفیت و بھره وري011218490
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9111251203hasheminasab.mh@gmail.comشیوه تحقیقھاشمي نسب سید محمد حسینفنون تجزیھ و تحلیل و طراحي سیستمھا011218550
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھتركیب بدن و كنترل وزن011215238
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھفعالیت بدني و تندرستي011215485
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھآسیب شناسي ورزشي011215033
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھآسیب شناسي ورزشي011215281
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھآسیب شناسي ورزشي031215281
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھآسیب شناسي ورزشي021215281
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھمقدمات بیومكانیك ورزشي011215468
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھبیومكانیك ورزشي011215285
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھمقدمات مكانیك حركت انسان011215458
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھحركات اصالحي و درماني011215284
9037645817ati_yarahmadi12@yahoo.comصورت آزمون آنالین از طریق تلگرامیاراحمدي عاطفھحركات اصالحي011215473
9112567146mohsen.yazdanzad@gmail.comبصورت تحقیق ، سوال تحلیلی و فعالیت کالسییزدان زاد محسنمباني رایانش امن011322018
عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرر9113554549عدم اقدام علی رغم اطالع رسانی مکرریزداني پرائي سعیدحسابداري صنعتي 011214069١
9112260683rojayaghoobian@yahoo.comطرح سوال بھ صورت واتسآپ گروھییعقوبیان روجاآموزش مھارتھاي حرفھ اي011218551
9112260683rojayaghoobian@yahoo.comطرح سوال بھ صورت واتسآپ گروھییعقوبیان روجاآموزش مھارتھاي حرفھ اي021218449
9112260683rojayaghoobian@yahoo.comطرح سوال بھ صورت واتسآپ گروھییعقوبیان روجاآموزش مھارتھاي حرفھ اي011218449
9112260683rojayaghoobian@yahoo.comطرح سوال بھ صورت واتسآپ گروھییعقوبیان روجاتجزیھ و تحلیل قانون مدیریت خدمات كشوري011218466
9112260683rojayaghoobian@yahoo.comطرح سوال بھ صورت واتسآپ گروھییعقوبیان روجامدیریت استراتژیك011218129
9112260683rojayaghoobian@yahoo.comطرح سوال بھ صورت واتسآپ گروھییعقوبیان روجابازرگاني بین المللي011218125
9111518152uhamideh@yahoo.comھم از طریق آزمون آنالین و ھم ترجمھ متون تخصصی( از طریق ارسال ایمیل)یوسفي سركتي حمیدهمتون روانشناسي 021217232١
9111518152uhamideh@yahoo.comھم از طریق آزمون آنالین و ھم ترجمھ متون تخصصی( از طریق ارسال ایمیل)یوسفي سركتي حمیدهمتون روانشناسي 011217232١
9111518152uhamideh@yahoo.comھم از طریق آزمون آنالین و ھم ترجمھ متون تخصصی( از طریق ارسال ایمیل)یوسفي سركتي حمیدهزبان تخصصي روانشناسي 011212021٢
9111518152uhamideh@yahoo.comھم از طریق آزمون آنالین و ھم ترجمھ متون تخصصی( از طریق ارسال ایمیل)یوسفي سركتي حمیدهمتون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربیتي011217049
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانشیوه ارائھ مطالب علمي وفني011115133
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانزبان تخصصي011225008
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانیكپارچھ سازي كاربردھاي سازماني011322015
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانمباحث ویژه 011322040١
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانروش پژوھش و ارائھ011322010
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانزبانھاي ماشین وبرنامھ سازي سیستم011115111
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانمباحث پیشرفتھ درمھندسي نرم افزار011115134
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانذخیره وبازیابي اطالعات011115079
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمراناصول مدیریت و برنامھ ریزي راھبردي فناوري اطالعات011322016
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمراناصول فناوري اطالعات011322004
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانمھندسي نرم افزار011115115٢
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانآزمون نرم افزار011322097
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانمباني اینترنت اشیا011322102
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانمدیریت پروژه ھاي فناوري اطالعات011322011
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانانتقال داده ھا011115207
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانسیگنالھاوسیستمھا011115204
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانریزپردازنده 011115087١
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانمباني امنیت اطالعات011322112
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانطراحي واسط كاربر011322110
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانتحلیل و طراحي سیستمھا011322005
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانطراحي كامپیوتري سیستمھاي دیجیتال011322017
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانبرنامھ سازي رایانھ011115178
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانزبان ھاي برنامھ نویسي011322096
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانساختمان داده ھا011115140
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمراناصول طراحي پایگاه داده ھا011115141
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانپروژه011115098
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانكارآموزي011115132
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانكارآموزي011322029
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانپروژه پایاني011322094
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9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانآزمایشگاه مدارھاي منطقي021115081
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانكارآموزي021322029
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانآزمایشگاه مدارھاي منطقي و معماري كامپیوتر011322007
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانآزمایشگاه مدارھاي الكتریكي 011115071١
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانآزمایشگاه مھندسي نرم افزار011322060
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانآزمایشگاه ریزپردازنده011322031
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانپروژه فناوري اطالعات011322035
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانآزمایشگاه مدارھاي منطقي011115081
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانآزمایشگاه مدارھاي الكتریكي و الكترونیكي011322093
9111557605om.younesi@gmail.comیک سوال تحلیلی و چند وجھی از طریق واتسآپیونسي عمرانآزمایشگاه معماري كامپیوتر011115086
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