
 لینک اختصاصی  ورود به کالس نام استادبرنامه هفتگی نام دروس ردیف

10 الی 8ساعت - پنج شنبه کاردانی مکانیک –CADنقشه کشی و اصول 

12 الی10ساعت - پنج شنبه  کاردانی مکانیک –استاتیک 

14 الی 12ساعت  –پنج شنبه کاردانی مکانیک –مقاومت مصالح 

20 الی 18ساعت - دوشنبه کاربرد نرم افزار در صنعت خودرو

20 الی18ساعت - سه شنبهکاردانی مکانیک –تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و تهویه مطبوع 

20 الی 18ساعت- چهارشنبه هیدرولیک پنوماتیک و کارگاه

10 الی 8پنج شنبه ساعت کاردانی مکانیک- تکنولوژی مولد قدرت

12 الی 10پنج شنبه ساعت کاردانی مکانیک –تکنولوژی انتقال قدرت 

14 الی 12پنج شنبه ساعت مهندسی مکانیک –کاربرد هیدرولیک در خودرو و آزمایشگاه

18 الی 16ساعت -  پنج شنبه مهندسی مکانیک –طراحی اجزای ماشین

16 الی 14پنج شنبه  ساعت روشهای تولید صنعتی

15:30 الی 14ساعت - پنج شنبه مهندسی مکانیک –ترمودینامیک 

17 الی15:30ساعت - پنج شنبه کاردانی مکانیک-ترمودینامیک

18:30 الی 17- پنج شنبه کاردانی مکانیک –مکانیک سیاالت 

20 الی 18:30- پنج شنبه مهندسی مکانیک –مکانیک سیاالت 

12 الی 10ساعت - پنج شنبه 99مهندسی مکانیک مهر - کارگاه ماشین ابزار

13 الی 12ساعت - پنج شنبه اجزای ماشین

14 الی 13ساعت- پنج شنبه ماشین ابزار

18 الی 16ساعت - پنج شنبه تکنولوژی شاسی، فرمان و تعلیق

20 الی 18ساعت - پنج شنبه تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو

16 الی 14ساعت - جمعه 99کاردانی مکانیک مهر - مبانی الکترونیک خودرو و کارگاه

18 الی 16ساعت - جمعه 98کاردانی مکانیک مهر - کارگاه مولد قدرت

20 الی 18ساعت - جمعه 98کاردانی مکانیک مهر - کارگاه انتقال قدرت

12 الی 10ساعت - یکشنبهکارآفرینی

12 الی 10ساعت - سه شنبه مدیریت منابع انسانی

14 الی 12ساعت - چهارشنبهمدیریت کسب و کار و بهره وری

20 الی 18ساعت - پنج شنبه مستندسازی

18 الی 16ساعت - جمعه (مهارت مشترک )اصول سرپرستی 
10 الی 8شنبه ساعت بیومکانیک ورزشی

12 الی 10شنبه ساعت برنامه ریزی تمرین

14 الی 12شنبه ساعت اصول و مبانی داوری آمادگی جسمانی

10 الی 8دوشنبه ساعت اصول و مبانی داوری ایروبیک و استپ

12 الی 10دوشنبه ساعت پزشکی ایرانی

13 الی 12دوشنبه ساعت 21کاردانی کانگ فوتوآ- زبان تخصصی 

14 الی 13دوشنبه ساعت اصول مبارزه راهبردی
17 الی 16ساعت- دوشنبهفیزیولوژی ورزشی

19 الی 18ساعت - شنبه سنجش و اندازه گیری

17الی 16ساعت - شنبه فیزیولوژی انسانی

13 الی 12ساعت - چهارشنبه اصول مربیگری علم وتمرین

18 الی 17ساعت - شنبه یادگیری حرکتی

20 الی 19ساعت - شنبه آناتومی انسانی

12 الی 11ساعت - چهارشنبهحقوق ورزشی

18 الی 17ساعت - دوشنبهبهداشت ورزشی و کمکهای اولیه

14 الی 13ساعت - چهارشنبه رشد و تکامل حرکتی
16 الی 14ساعت - یکشنبه 1اندیشه اسالمی 
16 الی 14ساعت - دوشنبه 2اندیشه اسالمی 
12 الی 10ساعت - جمعهاخالق حرفه ای

14 الی 12ساعت - جمعه اخالق اسالمی
16 الی 14جمعه تفسیر موضوعی قرآن

20 الی 18ساعت - جمعه (بانوان )دانش خانواده 

/http://185.53.140.70/a-karimiporعلی کریم پور16 الی 14ساعت - سه شنبه (آقایان)دانش خانواده 10

/http://185.53.140.70/gh-zeinadiniغالمرضا زین الدینی3

مهدی طهماسبی 2http://185.53.140.70/m-tahmasbi/

http://185.53.140.70/s-sharifi/

/http://185.53.140.70/a-afzali ابوالفضل افضلی

/http://185.53.140.70/a-talebianاحمد طالبیان

/http://185.53.140.70/o-mahmodiام البنین محمودی

1399-1400نام دروس، برنامه کالسی و لینک ورود به کالسهای آنالین نیمسال دوم 

.  لطفا برای ورود به کالس با توجه به نام درس بر روی لینک اختصاصی ورود به کالس بزنید

*شرکت در کالسها الزامی می باشد*

1

/http://185.53.140.70/a-shahi ابوذر شاهی

/http://185.53.140.70/h-zarmehiحسین زرمهی

سعیده شریفی

/http://185.53.140.70/z-tahmasbiزهرا طهماسبی 8

5

4

6

9

7
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18 الی 16:30ساعت - یکشنبهکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

20 الی 18ساعت - سه شنبه خدمات الکترونیک

18 الی 17ساعت - یکشنبه21رشته کانگ فوتوآ- آمار مقدماتی

20 الی 18ساعت - چهارشنبه ریاضیات مهندسی12

10 الی 8ساعت - جمعه کارشناسی ایمنی- ریاضیات کاربردی 

16 الی 14ساعت - دوشنبه فارسی

12 الی 10دوشنبه ساعت گزارش نویسی
 

20 الی 18ساعت - یک شنبه مهارتهای و قوانین کسب و کار

20 الی 18ساعت - سه شنبه  تحلیل هزینه  و منفعت

10 الی 8:30ساعت - سه شنبه زبان تخصصی کاردانی مکانیک

10  الی 8ساعت - پنج شنبه 99مهندسی مکانیک مهر - زبان تخصصی

12  الی 10ساعت - پنج شنبه 98کارشناسی ایمنی مهر  –زبان تخصصی 

14 الی 12پنج شنبه  ساعت زبان خارجی عمومی

18 الی 16پنج شنبه  ساعت 99کاردانی ایمنی مهر - زبان تخصصی

20 الی 18ساعت - دوشنبه قوانین و مقررات عمومی

20 الی 18ساعت - سه شنبه قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی

20 الی 18ساعت - چهار شنبه قوانین و آیین نامه های ایمنی کار

/http://185.53.140.70/h-mahmodiحمیده محمودی20 الی 18ساعت - شنبه فیزیک کاربردی19

14 الی 12ساعت- دوشنبه 98کارشناسی ایمنی بهمن - ایمنی مواد شیمیایی

18 الی 16ساعت- سه شنبه بیوشیمی

20 الی 18ساعت - سه شنبه ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث

10 الی 8ساعت - پنج شنبهبهداشت آب و فاضالب

14 الی 12ساعت - پنج شنبهبیماریهای شغلی

10 الی 8ساعت - جمعه مدیریت ایمنی و بهداشت کار

12 الی 10ساعت - پنج شنبه مبانی ایمنی کار

14 الی 12ساعت - پنج شنبه روشهای ایمنی آتش سوزی

20 الی 18ساعت - یک شنبه مهندسی ایمنی

20 الی 18ساعت - دو شنبه تنظیم شرایط محیطی در صنعت

20 الی 18ساعت - سه شنبه ایمنی صنعتی

20 الی 18ساعت - شنبهکارگاه ایمنی و حفاظت فنی

20 الی 18ساعت - دو شنبه ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن

10 الی 8ساعت - پنج شنبه وسایل حفاظت فردی

16 الی 14ساعت - پنج شنبهمولفه های بازرسی ریسک

20 الی 18ساعت - پنج شنبه عوامل زیان آور محیط کار

16 الی 15ساعت - چهارشنبهروشهای شناسایی عوامل زیان آور

18 الی 16ساعت - چهارشنبهمهندسی فاکتورهای انسانی

20 الی 18ساعت - چهارشنبه عوامل انسانی در محیط کار

18 الی 16ساعت - شنبه تاثیرات پرتوها و میدان مغناطیسی

20 الی 18ساعت - شنبه تهویه صنعتی

18 الی 16ساعت - یکشنبه آلودگی هوا

18 الی 16ساعت - دوشنبهعوامل فیزیکی در صنعت

12 الی 10ساعت - یک شنبهکارشناسی ایمنی- روانشناسی کار

10 الی 8ساعت - دوشنبه کاردانی ایمنی- روانشناسی کار 

12 الی 10ساعت - دوشنبه روانشناسی صنعتی

/http://185.53.140.70/s-aminiصدیقه امینی16 الی 14ساعت - چهارشنبه تاریخ تحلیلی صدر اسالم28

16 الی 14- پنج شنبه ساعت 99کاردانی مدیریت کسب و کار مهر - مدیریت بازاریابی

18 الی 16پنج شنبه ساعت 99کاردانی مدیریت کسب و کار مهر - اصول حسابداری

18 الی 16ساعت - سه شنبه مبانی کنترل کیفیت

18 الی 16ساعت - چهارشنبه مقطع کارشناسی –مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری

20 الی 18ساعت - چهارشنبه 99کاردانی مدیریت کسب و کار مهر  –مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 

18 الی 16ساعت - جمعه آشنایی با دفاع مقدس

20 الی 18ساعت - جمعه مدیریت در بحران

http://185.53.140.70/m-jafari/
محمد مهدی جعفری

24

/http://185.53.140.70/a-kargarعلی کارگر 15

/http://185.53.140.70/f-afsaفریبا افسا 16

/http://185.53.140.70/s-yazdaniسودابه یزدانی 13

http://185.53.140.70/t-asadi/ طیبه اسدی

/http://185.53.140.70/s-ghasemianسمیه قاسمیان

29http://185.53.140.70/o-amini/

/http://185.53.140.70/zo-tahmasbiزهره طهماسبی 30

امید امینی

/http://185.53.140.70/e-jamshidiاحسان جمشیدی 23

حسین صیفوری

26http://185.53.140.70/r-pourbabaki/

/http://185.53.140.70/h-shojaadiniهانیه شجاع الدینی

رضا پوربابکی

http://185.53.140.70/h-seifori/ 31

/http://185.53.140.70/s-mirshekarianسجاد میرشکاریان

http://185.53.140.70/m-yazdani/ محمدهادی یزدانی 18

/http://185.53.140.70/m-mirsaeidiمحمد میرسعیدی

/http://185.53.140.70/f-poraminiفرزانه پورامینی21

/http://185.53.140.70/m-kargarمریم کارگر 17

/http://185.53.140.70/sh-hoseiniشایسته سادات حسینی 14

10 الی 8ساعت - پنج شنبه 

25

27

آمار و احتماالت کاربردی

22

11
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10 الی 8ساعت  -یکشنبه ریاضی پیش

12 الی 10ساعت - یکشنبه ریاضیات کاردانی ایمنی

18 الی 16ساعت - یکشنبه کاردانی ایمنی- فیزیک پیش 

20 الی 18ساعت - یکشنبه کاردانی ایمنی- فیزیک کاربردی 

18 الی 16ساعت - دوشنبه کاردانی مکانیک- فیزیک عمومی

20 الی 18ساعت - دوشنبه فیزیک حرکت

/http://185.53.140.70/f-zarmehiفاطمه زرمهی10 الی 8سااعت - دوشنبه کاردانی مکانیک- ریاضی عمومی 34

16 الی 14ساعت - یکشنبه شیمی تجزیه

18 الی 16ساعت - سه شنبه کاردانی ایمنی- شیمی 

وز باشید موفق و پیر

http://185.53.140.70/m-heidari/

http://185.53.140.70/a-fatehi/

مطهره حیدری35

نعیمه مرادی 33http://185.53.140.70/n-moradi/

عبدالصمد فاتحی 32
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