لینک کالس اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
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مهدی جمالی نیک
محمد حدادی
اصغر الهیاری
زهرا باهنر
محسن جاللی مجیدی
مهدی حسین آبادی
سیدعلی رضوی
مینا سادات ریاحی
سیدعلی سعدآبادی
کیوان شیعیان
مهسا صادق پور
شیرین صمصامی
مهشید ضرابی
مریم طاهرزاده
سید محمدرضا طباطبایی

امیر حسین عظیمی
ناهید غالمی
معصومه قاسم زاده
مهدی قربانی
زهرا قیصری
مهرزاد کاری
بتول کریم پور فرد
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عادله گل مکانی
مسعود لطفی
ریحانه مالک زاده
مهدی مجیدی بیلندی
عاطفه محمدپور
مصطفی محمدزاده مقدم

محمد محمدی
سیدهادی محمدیان
زینب مرتضائی
محمد مژده
محمد ناظمی
زهرا نجفی
محمد نجفی
سارا صمصامی
مظفرالدین جمالی
ادریس حسین زاده
علی عبدالهی
محمود چوبداری
امیرحسین بلوریان
امیر مرتاضی

-1لینک کالس هر استاد برای تمامی دروس استاد تا پایان ترم می باشد،لذا دانشجویان با هراستادی که درس انتخاب نموده اند لینک
مربوط به استاد را یادداشت و تا آخر ترم با همان لینک وارد کالس شوند.
 -2دروسی که استاد آن در لیست فوق نمی باشد دروس مشترک استانی است ودانشجویان بایستی در همان ساعت شروع کالس به
سایت دانشگاه آزاداسالمی واحد بیرجند به آدرس www.iaubir.ac.ir :واردشده و در صفحه اصلی منوی آموزش غیرحضوری
وارد کالس استاد مربوطه شده واز طریق Guestبه عنوان میهمان درکالس شرکت نمایند.ضمنا ً نام ونام خانوادگی و واحد طبس
را بعداز ورود به کالس قید نمایند.
-3دانشجویان ورودی جدید جهت شرکت در کالسهای غیر حضوری می بایست نرم افزار  Adobe Connectرا نصب نموده
واز طریق لینک اساتید مربوطه درکالسهای درس شرکت نمایند.

