لیست کالسهای آموزشکده سما که با کالسهای واحد تجمیع شده اند
ردیف

نام درس

استاد

گروه

کد ارائه

ساعت

لینک کالس

0

اخالق اسالمی

الهه وکیلی

عمومی

111103

سه شنبه  01الی 00:11

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r0hu40faatrz/

3

اخالق اسالمی

محمدمهدی لطیفی

عمومی

111103

سه شنبه  03:11الی 01

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rgvg2r6d5aaf/

1

تربیت بدنی 0

الهه حیدریان

عمومی

111101

یکشنبه  5:03الی 5:13

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/ruer34q633y8/

1

تربیت بدنی 0

هادی عبدالهی فر

عمومی

11112

سه شنبه  03:31الی 02:31

3

تربیت بدنی 0

هادی عبدالهی فر

عمومی

11115

دوشنبه  03:31الی02:31

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rawz0rc8666i/

3

تربیت بدنی 0

ماریا رحمانی

عمومی

11115

دوشنبه  5:03الی 5:13

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r6avfu4ujbxc/

2

اندیشه اسالمی 0

حسین خانی

عمومی

111101

یکشنبه  5:03الی 5:13

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rwd2qbdok54f/

5

اندیشه اسالمی 0

احمد الهی نیا

عمومی

111101

سه شنبه  01:01الی 03:11

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r9dtau3szgkp/

5

دانش خانواده وجمعیت

الهه وکیلی

عمومی

111105

چهارشنبه  03:11الی 01

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/ryqksifv6zo4/

01

دانش خانواده وجمعیت

محمدمهدی لطیفی

عمومی

111131

سه شنبه  01تا 00:11

00

دانش خانواده وجمعیت

الهه وکیلی

عمومی

111130

سه شنبه  01:01الی 03:11

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rfcrwxkask7t/

03

دانش خانواده وجمعیت

محمدمهدی لطیفی

عمومی

111133

سه شنبه  01:01الی 03:11

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rza2murov7gn/

01

وصیت نامه امام

الهه وکیلی

عمومی

111102

چهارشنبه  01الی 00:11

01

وصیت نامه امام

مهدی ملک محمدی

عمومی

111105

چهارشنبه  03:31الی 02:31

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rpdorcft943k/

03

مبانی دفاع مقدس

عزت اهلل خانجانی

عمومی

11101

چهارشنبه  03:31الی 02:31

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r8dkbvf7csej/

03

انس با قرآن

عباس راعی

عمومی

111100

چهارشنبه  03:31الی 02:31

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r3f24zwod73i/

02

انس با قرآن

مهتاب فقانی

عمومی

111103

دوشنبه  01الی 00:11

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rpcfdp73czgx/

05

انس با قرآن

حجت مداحی

عمومی

11111

دوشنبه  03:31الی 02:31

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r0h25f4lbnrp/

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rzp8hht5vamz/

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rjd8xq655o24/

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rmdshjvt0qfr/

ردیف

نام درس

استاد

گروه

کد ارائه

لینک ورود به کالس

ساعت

05

انس با قرآن

معصومه مرادی

عمومی

11111

دوشنبه  5:03الی 5:13

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r4h003c267sd/

31

برنامه سازی پیشرفته3

محمود عسگری

کامپیوتر

111105

سه شنبه  01:13الی 01

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rzrqqkujg4i0/

30

زبان ماشین و اسمبلی

محمود عسگری

کامپیوتر

111103

یکشنبه  5:03الی 01:13

33

مبانی اینترنت

پیام پرکار

کامپیوتر

111131

یکشنبه  01:13الی 01

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r6exc05759wi/

31

برنامه سازی پیشرفته

محمود عسگری

کامپیوتر

11113

سه شنبه  01:13الی 01

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rzrqqkujg4i0/

31

معماری اسالمی0

مهدی خانکه

معماری

011102

پنجشنبه  01الی 01

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r6kmj5muqvhk/

33

معماری اسالمی0

مهدی خانکه

معماری

011105

پنجشنبه  01:01الی 02:31

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r6qoplshhwdq/

33

عناصر جزییات0

سعید مهتدی

معماری

011103

چهارشنبه  03:11الی 01:33

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rmbldhzxhoje/

32

متره و براورد

محمدامین فدایی

معماری

01115

سه شنبه  01الی 01:03

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r3oou3rala46/

35

نقشه برداری

غزاله رزاقیان

معماری

01112

سه شنبه  01الی 01:03

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rzfq9cc30g0x/

35

نقشه برداری

غزاله رزاقیان

معماری

01115

سه شنبه  01:03الی 03:11

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r9d5adek078l/

11

کاربرد نرم افزار

سمانه تمثال

معماری

01110

یکشنبه  5:03الی 01:03

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rou2le8w4gi2/

10

معماری جهان

سودابه کیخا

معماری

011101

سه شنبه  01:01الی 03:11

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rxfpvknech4x/

13

زبان فنی

هادی کابلی

معماری

011105

پنجشنبه  03:11الی 01

11

طراحی معماری0

شقایق رضایی

معماری

011131

پنجشنبه  5:03الی 02:31

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rt42rr6b5bcq/

11

تنظیم شرایط محیطی0

عمار قاسمپور

معماری

011100

سه شنبه  03:31الی 02:31

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/r7hxfnptp38k/

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rtrl7cby7lsi/

https://vadavc86.iauec.ac.ir:444/rqm54nngqzx4/

دانشجویان محترم :
پس از کلیک روی لینک کالس  ،در قسمت مربوطه نام خود را بصورت فارسی وارد کرده و ورود به کالس را بزنید.

