
روزهای حضور در گروه شماره فضای مجازی شماره تماسسمتنام ونام خانوادگی گروه درسی ردیف

پنج شنبه-شنبه91431516839143151683سرگروهحکیمه خوش نظر1

پنج شنبه-شنبه91410619419141061941عضو گروهمینا صحاف امین2

شنبه91040303139104030313عضو گروهحکیمه پورآذر3

پنج شنبه91443224199144322419عضو گروهستار پیرعین الدین4

پنج شنبه91440285099144028509سر گروهعلی دلخون5

دوشنبه91431984139143198413عضو گروهفاطمه شادی6

شنبه دو91439241249143924124عضو گروهگلناز اختری7

سه شنبه-یکشنبه91410074179141007417سرگروهسپیده پورصمد8

سه شنبه-یکشنبه91441597679144159767عضو گروهزینب جوانشیر 9

یکشنبه91431994709143199470عضو گروهاحد رنجبری10

سه شنبه-دوشنبه9141003526۹۱۴۱۰۰۳۵۲۶سرگروهسوسن آقاسلطانی 11

دوشنبه91410953129141095312عضو گروهامید نظری اصل 12

پنج شنبه91441447409144144740سرگروهفرانک نصیرپوری13

چهارشنبه91440737649144073764عضو گروهعلی اکبر رحیملوی مرجانی14

دوشنبه-یکشنبه91490838289149083828عضو گروهرقیه نوجوان15

دوشنبه91461195099146119509عضو گروهجالل عیسی خواجه16

یکشنبه99175542709917554270عضو گروهرقیه پورعلی17

شنبه دو91440692099144069209سرگروهصدیقه فتحی18

چهارشنبه91441962679144196267عضو گروهرضا برحمت19

سه شنبه-یکشنبه91441666409144166640سر گروهرقیه موید اهرابی20

یکشنبه- شنبه 91410599039141059903عضو گروهگیتی حمیدزاده21

پنج شنبه-دوشنبه91410022499141002249سرگروهگیتی محمدی 22

پنج شنبه91430831469021168121عضو گروهژیال توتونچی23

1401-1402لیست سرگروه های آموزشی نظری سال تحصیلی 

ادبیات

اقتصاد

جغرافیا

روان شناسی

زیست شناسی

بهداشت و سالمت

زمین شناسی

انسان و محیط زیست

شیمی



دوشنبه۹۱۴۴۷۸۰۴۴۹۹۱۴۴۷۸۰۴۴۹عضو گروهبهروز فریدونی24

دوشنبه91410615619141061561عضو گروهرافت پاکیزوند25

پنجشنبه- چهارشنبه 91441060179144106017سرگروهداود حسن پور26

پنجشنبه-دوشنبه 91441724289144172428عضو گروهاسداله رفیعی27

چهارشنبه-سه شنبه91410019729141001972سر گروهزهرا دباغ 28

سه شنبه 91491384559149138455عضو گروهعلی تقی زاده 29

سه شنبه91442672779144267277عضو گروهجالل یزدانی30

سه شنبه 91442667849144266784عضو گروهنسرین منصوری31

دوشنبه- شنبه 0914416621909144166219سرگروهمریم اطمینان فر32

چهارشنبه- دوشنبه 0914102978009141029780عضو گروهتلی اوالدغفاری33

یکشنبه0914315768909143157689عضو گروهناهید فایقی ارجمند34

سه شنبه- دوشنبه 91432287339307093762عضو گروهمریم ستاری35

شنبه91422986699142298669عضو گروهصنم فرامرزی36

چهارشنبه -دوشنبه 91441315769144131576سرگروهرومینا پاشازاده37

چهارشنبه-دوشنبه99045794649904579464عضو گروهرقیه محمد پور38

چهارشنبه91443228049144322804عضو گروهیوسف ولی نسب39

پنج شنبه- چهارشنبه 91443113379144311337سرگروهنرگس اصالنی40

چهارشنبه- سه شنبه 91441964029144196402عضو گروهکاظم صباغی41

چهارشنبه- دو شنبه91441591509144159150عضو گروهرحیمه قربانیان42

دوشنبه91410807259141080725عضو گروهجواد عسگری43

چهارشنبه -سه شنبه 91440737649144073764سرگروهعلی اکبر رحیملوی مرجانی44

چهارشنبه91417315829141731582عضو گروهحمیده محمدزاده45

یکشنبه91410043109141004310عضو گروهحسنیه اکبری46

پنجشنبه91410352849141035284عضو گروهحسین منظوری47

سه شنبه- دوشنبه ۹۱۴۳۰۸۷۹۶۸۹۱۴۳۰۸۷۹۶۸سرگروهخیام علیزاده اقدم48

سه شنبه- دوشنبه ۹۱۴۳۰۱۷۳۱۳۹۱۴۳۰۱۷۳۱۳عضو گروهروشنک شمالی49
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سه شنبه 91432642369143264236عضو گروهاحمد حسنی آذر50

پنج شنبه-چهارشنبه91441215959144121595سرگروهعلیرضا تقی پور51

پنج شنبه- چهارشنبه91440895759144089575عضو گروهگلتاب بیابانی52

چهارشنبه91441475689144147568عضو گروهنرجس نصیری53

شنبه93635644949363564494عضو گروهمحبوبه رهبرتجارت54

چهارشنبه91410080679141008067عضو گروهشهناز رشیدی صوفیانی55

چهارشنبه-سه شنبه91441356479144135647سرگروهرحیمه منصوره56

چهارشنبه91440380509144038050عضو گروهمحمد امین کارافکن 57

چهارشنبه91204818629120481862عضو گروهمیترا مبینی58

سه شنبه91431541009143154100عضو گروهالدن نواده رضی59

چهارشنبه91410072689141007268عضو گروهبیتا شکوری60

سه شنبه-شنبه91430289539143028953سرگروهسیده سهیال عظیمی61

سه شنبه91431739099143173909عضو گروهلیال شهری پور62

شنبه۹۱۴۷۶۷۰۳۷۲۹۱۴۷۶۷۰۳۷۲عضو گروهمحمدعلی حکمت63

شنبه91442616469144261646عضو گروهپری اجتهادی64

چهار شنبه- شنبه 91486602829141648068سرگروهقاسم پوراسمعیل65

چهارشنبه91478802589147880258عضو گروهمنوچهر شامی نژاد66

سه شنبه-شنبه91410304649141030464سرگروهرحیم زائرکعبه67

سه شنبه91484615579148461557عضو گروهامین فنایی68

سه شنبه91488746209148874620عضو گروهعبدالهادی میرزایی69

سه شنبه91473591159147359115سرگروهعبداهلل بهبودی70

دوشنبه91410555749141055574عضو گروهظریفه کیانی71

دوشنبه91432328209143232820عضو گروهمهدی صلحی72

دوشنبه-یکشنبه91431390729143139072سرگروهطاهره نورانی73

دوشنبه-یکشنبه91446136089144613608عضو گروهرقیه هاشم زاده74

شنبه دو91432414749143241474عضو گروهفرح ناز اکبری75
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