
 

 18-17 17-16 15-16 14-15 11-12 10-11 9-10 8-9 روز/ساعت

 شنبه

 1معادالت گروه 

 2معادالت گروه 

 

  3معادالت گروه 

 4معادالت گروه 

 

 1گروه  1ریاضی 

 1گروه  1فیزیک 

 11معادالت گروه 

 9معادالت گروه 

 

 12معادالت گروه 

 13معادالت گروه 

 

  14معادالت گروه 

 15معادالت گروه 

 

 گروه یک 2ریاضی 

 2گروه  2ریاضی 

 

 4گروه  2ریاضی 

 16معادالت گروه 

 یکشنبه

 1گروه  1ریاضی 

 2گروه  1ریاضی 

 

 6گروه  2ریاضی 

 7گروه  2ریاضی 

 

 9گروه  2ریاضی 

گروه  2ریاضی 

16 

  14گروه  2فیزیک 

 2گروه  1فیزیک 

 4گروه  1ریاضی 

 5گروه  1ریاضی 

 

 7گروه  1ریاضی 

 8گروه  1ریاضی 

 6ریاضی یک گروه 

 11گروه  1ریاضی 

 

 

 8گروه  2ریاضی 

 18گروه  2ریاضی 

 دوشنبه

 کنترل توان راکتیو

 پردازش گفتار

 

 سیستم های فازی

زبان تخصصی 

 کامپیوتر

 

 5معادالت گروه 

 6معادالت گروه 

 7معادالت گروه 

 8معادالت گروه 

 فناوری عایقها

بهینه سازی 

 سیستم های قدرت

 

 17گروه  2ریاضی 

 یادگیری تقویتی

 10گروه  2ریاضی 

 11گروه  2ریاضی 

 

 12گروه  2ریاضی 

 13گروه  2ریاضی 

 

 سه شنبه
 

 12گروه  2فیزیک 

 13گروه  2فیزیک 

 10گروه  2فیزیک 

 

 8گروه  1فیزیک 

 1گروه  2فیزیک 

 9زبان عمومی گروه 

 روش اجزا محدود
 7گروه  1فیزیک 

 3گروه  2ریاضی 

 7گروه  2فیزیک 

 2گروه  2 فیزیک

 کیفیت توان
 14گروه  2ریاضی 

 چهارشنبه
طراحی ماشین های 

 الکتریکی

 2گروه  2فیزیک 

 3گروه  2فیزیک 

 

 فناوری عایقها

 4گروه  2فیزیک 

 5گروه  2فیزیک 

 6گروه  2فیزیک 

 7گروه  2فیزیک 

 8گروه  2فیزیک 

 3گروه  1ریاضی 

 9گروه 2فیزیک 

 3گروه  1فیزیک 

 4گروه  1فیزیک 
 3عمومی گروه زبان 

 دقیقه قبل از شروع کالس فعال میشود 10نام کاربری و اتاق هر درس ،استفاده کنید )مطابق جدول ذیل( هر درسنام کاربری و کلمه عبور  سایاکم از کالس مجازی برای ورود به سیستم   

 ویدیو زیر را مشاهده کنید:نحوه ورود به کالس آنالین  مشاهدهبرای 

 سیستم پاسخگویی میکا:
http://vu.shahroodut.ac.ir/fa/index/category/60  

 02332393580و  2641داخلی  902332392204-های مرکز آموزشهای الکترونیکی:شماره تماس 

 vushahroodut@مرکز آموزشهای الکترونیکی  اطالع رسانی کانال
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 استاد درس نام و گروه درس
نام کاربری و رمز عبور 

 کالس
 استاد درس نام و گروه درس

نام کاربری و رمز 

 عبور کالس
 استاد درس نام و گروه درس

م کاربری و رمز نا

 عبور کالس

ریاضی یک فنی گروه 

1 

نوری اسکندری 

 math11 محمدهادی
 فنی 2ریاضی 

 1گروه 

 

 حسین زاده بابره خسرو

 
math21 

 فنی 2ریاضی 

 11گروه 

 

 آل هوز عبدا...

 
math211 

ریاضی یک فنی گروه 

2 
 math12 حسنی فر زهرا

 فنی 2ریاضی 

 2گروه 
 math22 معتمدنژاد احمد

فنی 2 ریاضی  

12گروه   

 

 ایرانمنش مهدی

 
math212 

ریاضی یک فنی گروه 

3 
 math13 موسوی سیدرضا

 فنی 2ریاضی 

 3گروه 
 math23 خدامی علیرضا

فنی 2ریاضی   

13گروه   
 math213 حجازی سید رضا

ریاضی یک فنی گروه 

4 
 math14 حسین زاده بابره خسرو

 فنی 2ریاضی 

 4گروه 

 

 نظری مرتضی

 
math24 

فنی 2ریاضی   

14گروه   
 math214 حسین زاده بابره خسرو

ریاضی یک فنی گروه 

5 

 

 math15 شریفی کامران
 فنی 2ریاضی 

 6گروه 
 math26 کیان نژاد فاطمه

فنی 2ریاضی   

16گروه   

 

 جاللی مریم

 
math216 

ریاضی یک فنی گروه 

6 

 

 پورعیدی ابوالفضل

 
math16 

 فنی 2ریاضی 

 7گروه 
 math27 نظری مرتضی

فنی 2 ریاضی  

17گروه   

 

 حمیدی زاده مریم

 
math217 

ریاضی یک فنی گروه 

7 

نوری اسکندری 

 math17 محمدهادی
 فنی 2ریاضی 

 8گروه 
 math28 حقیری طیبه

فنی 2ریاضی   

18گروه   

 

 دسترنج باللمی الهام

 
math218 

ریاضی یک فنی گروه 

8 

 

 علیشاهی میثم

 
math18 

 فنی 2ریاضی 

 9گروه 
 math29 الهامدسترنج باللمی 

1معادالت گروه   

 

مس فروش مشهد 

 moadelat1 محمد علی

ریاضی یک فنی گروه 

11 
 math111 موسوی سیدرضا

 فنی 2ریاضی 

 10گروه 
 math210 خورسندی مهدی رضا

2معادالت گروه   

 
 جعفری سید حیدر

moadelat2 

 

 



 

 استاد درس نام و گروه درس
نام کاربری و رمز عبور 

 کالس
 استاد درس درسنام و گروه 

نام کاربری و رمز 

 عبور کالس
 استاد درس نام و گروه درس

نام کاربری و رمز 

 عبور کالس

3معادالت گروه   

 
 1فنی گروه  1فیزیک  moadelat3 ناظمی علیرضا

حسینی منصوری 

6فنی گروه  2فیزیک  fizik11 سیدعلی  رحمانی محمدباقر 
fizik26 

4معادالت گروه   

 
2فنی گروه  1فیزیک  moadelat4 غزنوی مهرداد 7فنی گروه  2فیزیک  fizik12 وطن خواهان عادله   هراتی زاده حمید 

fizik27 

5معادالت گروه   

 
3فنی گروه  1فیزیک  moadelat5 قوتمند جزی مهدی  

هاشم زاده دهاقانی 

8فنی گروه  2فیزیک  fizik13 مجتبی  حسینی سید ایمان 
fizik28 

6معادالت گروه   

 
4فنی گروه  1فیزیک  moadelat6 میراسدی سکینه بیگم 9فنی گروه  2فیزیک  fizik14 مومنی مهدی   مهرابیان سمیه 

fizik29 

7معادالت گروه   

 
5فنی گروه  1فیزیک  moadelat7 مغاری سمیه  

حسینی منصوری 

 fizik15 سیدعلی
فنی گروه  2فیزیک 

10 

 مهرابیان سمیه
Fizik210 

8معادالت گروه   

 

 

 احمدی محبوبه

 
moadelat8  6فنی گروه  1فیزیک  fizik16 قاضی محمدابراهیم 

فنی گروه  2فیزیک 

12 

 موالروی طیبه
Fizik212 

9معادالت گروه   

 
 fizik17 آتشی مهدی 7فنی گروه  1فیزیک  moadelat9 سلیمانی فاطمه

فنی گروه  2فیزیک 

13 

 سالمی مجید
Fizik213 

11معادالت گروه   

 

 

 سیدرضاموسوی 

 
moadelat11  وطن خواهان عادله 8فنی گروه  1فیزیک fizik18 

فنی 2فیزیک   

14گروه   
 حسنی مجید

Fizik214 

12معادالت گروه   

 
    fizik21 مومنی مهدی 1فنی گروه  2فیزیک  moadelat12 قرآنی مریم

13معادالت گروه   

 
    fizik22 دهاقانی مجتبیهاشم زاده  2فنی گروه  2فیزیک  moadelat13 فتحعلی جعفر

14معادالت گروه   

 
3فنی گروه  2فیزیک  moadelat14 حقیری طیبه  شجاعی محمدرضا 

fizik23    

15معادالت گروه   

 
4فنی گروه  2فیزیک  moadelat15 خورسندی مهدی رضا  ابراهیمی بسابی احسان 

fizik24    

16معادالت گروه   

 
5فنی گروه  2فیزیک  moadelat16 مغاری سمیه  

 

 ابارشی افسانه

 
fizik25    



 

 استاد درس نام و گروه درس
نام کاربری و رمز عبور 

 کالس
 استاد درس نام و گروه درس

نام کاربری و رمز 

 عبور کالس
   

فناوری عایقها و 

 فشار قوی

سید برزگر سید 

1استنباط آماری  ayegh میثم     estenbat1 باغیشنی حسین 

روش های اجزاء 

 محدود
2استنباط آماری  ajza دارابی احمد     estenbat2 باغیشنی حسین 

طراحی ماشین 

 های الکتریکی

حسن نیا خیبری 

       tarahim امیر

       tavank دستفان علی کیفیت توان

       tavanr شیوایی مجتبی کنترل توان راکتیو

       goftar مروی حسین پردازش گفتار

 


