
کالس به دسترسی url آدرساستاد درسدانشكده

http://live.du.ac.ir/rahmaniرحمانی سجادریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/hmoghadamحسنی مقدم رفیعریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/ramezanpourرمضانپور محمدریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/abriابری محمدریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/pourgholiپورقلی رضاریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/niroomandنیرومند پیمانریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/abbasiعباسی مالئی علیریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/zaareزارع خورمیزی مصطفیریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/faramarziفرامرزی ثالث اسدالهریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/tavallaeiتوالیی نرگسریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/ghasemianقاسمیان جوادریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/zohourianظهوریان آزاد الههریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/danaدانا مزرعه حسنریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/azimzadehعظیم زاده ایرانی آرشریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/sfoadianفوادیان سائدهریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/akhondiآخوندی روشناوند ناصرریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/haqiriحقیری طیبهریاضی و علوم كامپیوتر

http://live.du.ac.ir/basiriبصیری عبدالعلیریاضی و علوم كامپیوتر

http://live3.du.ac.ir/kashaniحاجی قاسم كاشانی مریمزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/zavarehزواره سعیدزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/faridnouriفریدنوری حسنزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/naderiنادری علمداردهی رضازیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/srahmaniرحمانی صدیقهزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/elahdadiاله دادی سلمانی محمودزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/khorshidiخورشیدی مهدیزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/ghorbanianقربانیان محمدتقیزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/nasiriنصیری میثمزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/amirahmadiامیراحمدی عاطفهزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/masrezaeiرضائی معصومهزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/abbas-rezaeiرضایی عباسزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/hosseinianحسینیان یوسفخانی سیدسعیدزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/goudarziگودرزی ایرانزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/poozeshپوزش وحیدزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/lashkarلشكربلوكی تقیزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/ghorabaغربا زهرازیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/farrokhفرخ پریسازیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/arezaeiرضایی آرزوزیست شناسی

http://live3.du.ac.ir/abrariابراری كتانهزیست شناسی

http://live2.du.ac.ir/mahmoudiمحمودی جعفرشیمی

http://live2.du.ac.ir/baseriباصری هادیشیمی

http://live2.du.ac.ir/malekzadehملك زاده سیاهكلرودی عظیمشیمی

http://live2.du.ac.ir/zamaniزمانی مهدیشیمی

http://live2.du.ac.ir/kiyaniكیانی حمزهشیمی

http://live2.du.ac.ir/aghapourآقاپور قاسمشیمی

http://live2.du.ac.ir/pouraliپورعلی علیرضاشیمی

http://live2.du.ac.ir/aibaghiآیباقی بهزادشیمی



http://live2.du.ac.ir/kzareiزارعی كبریشیمی

http://live2.du.ac.ir/alizadehعلیزاده ربابهشیمی

http://live2.du.ac.ir/moafiمعافی سیدجوادشیمی

http://live2.du.ac.ir/ajlooعاجلو داوودشیمی

http://live2.du.ac.ir/jabariجباری كندری مرتضیشیمی

http://live2.du.ac.ir/amiriامیری مجیدشیمی

http://live2.du.ac.ir/shafaatianشفاعتیان بیتاشیمی

http://live2.du.ac.ir/pourmousaviپورموسوی سیدعلیشیمی

http://live2.du.ac.ir/atabatiعتباتی نائینی مرتضیشیمی

http://live2.du.ac.ir/chamanzadehچمن زاده زهرهشیمی

http://live2.du.ac.ir/afshariافشاری صادقشیمی

http://live2.du.ac.ir/fsalimiسلیمی فاطمهشیمی

http://live2.du.ac.ir/vrezaeiرضایی ویداشیمی

http://live2.du.ac.ir/soleymanpourسلیمان پور احمدشیمی

http://live2.du.ac.ir/behniafarبهنیافر حسینشیمی

http://live2.du.ac.ir/nabaviنبوی امری سیداحمدشیمی

http://live2.du.ac.ir/nazarzadehنظرزاده زارع احسانشیمی

http://live3.du.ac.ir/zolfaghariذوالفقاری مهدیعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/nabavifardنبوی فرد علیعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/majidiمجیدی سیدمحمودعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/jalaliجاللی علیرضاعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/jalalianجاللیان محمدتقیعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/shahcheraghشاهچراغ سید حسنعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/nikkhahنیك خواه نیماعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/khanlariخانلری بهنمیری حسینعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/elahbakhshاله بخش سمیهعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/mhasaniحسنی محمدحسنعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/rdehghanدهقان رمضانعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/baratiبراتی مرتضیعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/khorasaniخراسانی امیرحمزهعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/shafizadehشفیع زاده برمی سمانهعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/ramezanzadehرمضان زاده حسامعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/arabnarmiعرب نرمی بیتاعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/bandaliبندلی محمدرضاعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/ardekanizadehاردكانی زاده ملیحهعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/fathalianفتحعلیان مریمعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/foratiفراتی اكبرعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/ziaضیاء مریمعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/ahmadiاحمدی حاجی آبادی سیدروح هللاعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/bidokhtiطالب بیدختی آزادهعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/abounouriابونوری آنیتاعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/malekshahiملك شاهی مرضیهعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/h.davariداوری حسینعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/afzaliافضلی فرشتهعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/beromi زارع برمی مرتضیعلوم انسانی

http://live3.du.ac.ir/khairyخیری هوشنگعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/zahiriظهیری رضاعلوم زمین



http://live3.du.ac.ir/aharipourاهری پور رضاعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/eslamiاسالمی سیدسعیدالرضاعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/hassannezhadحسن نژاد علی اكبرعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/hosseininezhadحسینی نژاد سیدمحمودعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/ezareiزارعی الههعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/rahimiرحیمی ابراهیمعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/hashemiهاشمی سیدناصرعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/naghidokhtنقی دخت احمدعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/mortezanezhadمرتضی نژاد غالمرضاعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/kolahiكالهی آذر امیرپیروزعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/ghorbaniقربانی قاسمعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/sarfiصرفی مهدیعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/najafiنجفی اسماعیلعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/askariعسكری قاسمعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/ataghipourتقی پور علی اكبرعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/maghamiمقامی مقیم غالمرضاعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/tabasiطبسی سیدهاشمعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/navidtalabنویدطلب امینعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/mfoadianفوادیان مصطفیعلوم زمین

http://live3.du.ac.ir/taghipour تقی پور نادرعلوم زمین

http://live.du.ac.ir/jamshidiجمشیدی رسولفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/fazlollahtabarفضل اله تبار حامدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/ebadiعبادی جامخانه مهدیفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/mrrezaeiرضائی محمدرضافنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/khakbazخاكباز امیرفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/babaeiبابایی تیركالیی عرفانفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/abbaspourعباسپورتبادكان غالمرضافنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/abtahiابطحی ایوری مرتضیفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/haghaniحقانی زهرافنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/gholizadehقلی زاده احمدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/mvaliولی مهرانفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/shabaniشعبانی سعیدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/salehianصالحیان متی كالئی بهزادفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/farhadiفرهادی سنگدهی مجیدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/shahidiشهیدی شادكام سیدشهاب الدینفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/khanbabaeiخان بابایی لفمجانی بابكفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/zarrabiضرابی محمدرضافنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/esfahaniاصفهانی رشیدی سیدامینفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/aheydariحیدری علیرضافنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/aminiامینی ریحانهفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/sabbaspourعباسپور صالحهفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/ramezaniرمضانی روح الهفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/heydariحیدری حنیففنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/motaghiمتقی علیفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/sherfaniعرفانی سیده حمیدهفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/rezaeiniaرضایی نیا سیدمهدیفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/mortezaviمرتضوی رضافنی ومهندسی



http://live.du.ac.ir/srmoafiمعافی سیده راضیهفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/mohammadianمحمدیان سبحانفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/shadfarشادفر حامدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/moallemمعلم محمودفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/morabiمربی ساجدهفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/feyziفیضی اصغرفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/haghiriحقیری مهدیهفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/karimiكریمی زهرهفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/arash-rezaeiرضایی آرشفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/aghamalekiعباسی آقاملكی جوادفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/mzareiزارعی میثمفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/pazokiپازكی محمدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/farzinfarفرزین فر مهدیفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/rajabiرجبی یاسرفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/mehradمهراد مهسافنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/boghratiبقراطی بهزادفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/asyaeiآسیایی محمدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/mohebiمحبی رسولفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/nazemnezhadناظم نژاد رضافنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/alebouyehآلبویه علیرضافنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/rostamianرستمیان سیدهادیفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/htaghipourتقی پور حسینفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/nejatiنجاتی درچه زهرافنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/amirabdollahianامیرعبدالهیان شهرامفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/fereidooniفریدونی داوودفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/talebpourطالب پور محمدحسینفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/khademخادم حسینی امیدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/dehnavipourدهنوی پور حمیدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/mirzababaeiمیرزابابائی پیمانفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/pourdeylamiپوردیلمی چوگانی عباسفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/ghazinezhadقاضی نژاد محمدفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/rafieiرفیعی فهیمهفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/alipourعلی پور یاسینفنی ومهندسی

http://live.du.ac.ir/salimiحاجی سلیمی امیرفنی ومهندسی

http://live2.du.ac.ir/mohagheghiباقری محققی مهدیفیزیك

http://live2.du.ac.ir/mohammadpourمحمدپور مطهرهفیزیك

http://live2.du.ac.ir/ardyanianاردیانیان مهدیفیزیك

http://live2.du.ac.ir/adelifardعادلی فرد مهدیفیزیك

http://live2.du.ac.ir/tajikتاجیك مجتبیفیزیك

http://live2.du.ac.ir/fadaviفدوی اسالم محمدرضافیزیك

http://live2.du.ac.ir/kokabiكوكبی خدادادفیزیك

http://live2.du.ac.ir/tanabchiپورحسن طنابچی بهنامفیزیك

http://live2.du.ac.ir/kardanكاردان اعظمفیزیك

http://live2.du.ac.ir/fagheiفاقعی كاظمفیزیك

http://live2.du.ac.ir/shahkaramiشاه كرمی لیالفیزیك

http://live2.du.ac.ir/kalhorكلهر داودفیزیك

http://live2.du.ac.ir/farahaniفراهانی هدیفیزیك

http://live.du.ac.ir/asyaei
http://live.du.ac.ir/alipour


http://live2.du.ac.ir/vali ولی رشیدفیزیك

http://live2.du.ac.ir/ketabiسید احمد کتابیفیزیك

http://live3.du.ac.ir/abehniafarبهنیافر احمدرضاگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/fadaeiفدائی محمدگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/ziaeiضیائی زهرهگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/rmalekzadehملك زاده روح الهگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/ghaderiقادری حسنگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/mokhlesiمخلصی حمیدهگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/emamverdiامام وردی نسرینگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/miraliakbariمیرعلی اكبری سید مهدیگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/beygiبیگی مجیدگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/mollakazemiمالكاظمی علیگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/dehghanدهقان طزره محمدگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/katebiكاتبی حسنگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/mirseyedمیرسید سیدمحمدرضاگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/fazlianفضلیان عبادهللاگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/nourzadehنورزاده قیه قشالق سعیدگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/smerfaniعرفانی سید مهدیگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/firoozianفیروزیان پوراصفهانی آیلینگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/hasaniحسنی قدرتگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/ghanbariقنبری عبدالملكی رضاگروه عمومی

http://live3.du.ac.ir/mehrabiمهرابی حیدرگروه عمومی

http://live2.du.ac.ir/darbaniدربانی هدیههنر

http://live2.du.ac.ir/razazifarرزازی فر علیرضاهنر

http://live2.du.ac.ir/sadeghiniaصادقی نیا ساراهنر

http://live2.du.ac.ir/mobarakiمباركی فاطمههنر

http://live2.du.ac.ir/nrahmaniرحمانی نجیبههنر

http://live2.du.ac.ir/aziziعزیزی علیهنر

http://live2.du.ac.ir/emamiامامی محمدهنر

http://live2.du.ac.ir/jafariجعفری قنواتی محمدهنر

http://live2.du.ac.ir/farzipourفرضی پور حسنهنر

http://live2.du.ac.ir/yazdanshenasیزدان شناس حسینهنر

http://live2.du.ac.ir/amoallemمعلم احمدهنر

http://live2.du.ac.ir/gholamaliغالمعلی اسداالههنر

http://live2.du.ac.ir/nadalizadehنادعلیزاده زهیرهنر

http://live2.du.ac.ir/namdarنامدار میثمهنر

http://live2.du.ac.ir/arabعرب زهراهنر

http://live2.du.ac.ir/alavitalabعلوی طلب میتراهنر

http://live2.du.ac.ir/faminiامینی فرهادهنر

http://live2.du.ac.ir/amelعامل هاشمی پورطوسی سید هادیهنر

http://live2.du.ac.ir/torabiترابی سید محمدهنر

http://live2.du.ac.ir/sabaghianجاوید صباغیان مقدادهنر

http://live2.du.ac.ir/gholamiغالمی كوتنائی مارالهنر

http://live2.du.ac.ir/khosraviخسروی زینبهنر


