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https://samalive.ir/#/panel?courseCode=a4VlzuC7مهارت مشترک16:00-14:00-سعلیرضا نیرومند209011اخالق حرفه ای13028

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=bG9qvvj5مهارت مشترک16:00-14:00-سمرتضی دکامئی20901اخالق حرفه ای23028

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=lI9Ufl2mمهارت مشترک18:00-16:00-پمرتضی دکامئی20901اصول سرپرستی34263

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=qxbTWykUمهارت مشترک14:00-12:00-سغالمرضا ملکی20901خدمات الکترونیک411667

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=VUxPwVzFمهارت مشترک20:00-18:00-پعبد الخالق دستمردی20901خالقیت در هنر511820

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=xRagL1Awمهارت مشترک18:00-16:00-شعلیرضا نیرومند209011فرهنگ عمومی618509

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=t9axF4xzمهارت مشترک18:00-16:00-شآمنه سلطان محمدی20901فرهنگ عمومی718509

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=JQhhICVpمهارت مشترک20:00-18:00-پعلیرضا نیرومند209011کارآفرینی819411

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=ZHSUdz5yمهارت مشترک20:00-18:00-پمرتضی دکامئی20901کارآفرینی919411

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=nQtyfBkiمهارت مشترک20:00-18:00-دمحبوبه موالیی209011کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات1019876

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=KBcyzdgTمهارت مشترک14:00-12:00-چطاهره کوپالی20901کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات1119876

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=jIqx07ePمهارت مشترک10:00-08:00-دآمنه سلطان محمدی209011مهارت ها و قوانین کسب و کار1226971

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=2YZh7R2Lمهارت مشترک10:00-08:00-دمرتضی دکامئی20901مهارت ها و قوانین کسب و کار1326971
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https://samalive.ir/#/panel?courseCode=2fJhy49Nعمومی14:00-12:00-دفرخنده بهاالدینی208011اخالق اسالمی14221206

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=f71y32b6عمومی14:00-12:00-ساکرمه السادات صدوق ونینی20801اخالق اسالمی15221206

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=jhjc8V5jعمومی18:00-16:00-پمحمد احمدی1208011اندیشه اسالمی16221201

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=FdqQFx9tعمومی14:00-12:00-سمحمد احمدی120801اندیشه اسالمی17221201

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=6kS14UU4عمومی18:00-16:00-پفرزانه جعفرزادگان018011تربیت بدنی18225114

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=v7wm81fiعمومی20:00-18:00-شآیدین محمدی0180111تربیت بدنی19225114

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=rpaqT3QFعمومی18:00-16:00-پآیدین محمدی01801111تربیت بدنی20225114

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=ziUpKK9Kعمومی16:00-14:00-دفرزانه جعفرزادگان01801تربیت بدنی21225114

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Hl4YwGUzعمومی20:00-18:00-پطیبه کولیوند209011تفسیر موضوعی قرآن22321211

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=2JKlATrUعمومی10:00-08:00-سمصطفی رمضانی208011دانش خانواده و جمعیت23221114

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=o8Xhtc5Aعمومی16:00-14:00-دفرخنده بهاالدینی2080111دانش خانواده و جمعیت24221114

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=lVykkFJuعمومی12:00-10:00-سمصطفی رمضانی20801دانش خانواده و جمعیت25221114

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=ozKhn7nwعمومی19:00-16:00-چسلمی پتگر308011زبان خارجی عمومی26221310

 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=yuIN9mcUعمومی16:00-13:00-یرها رمضانی30801زبان خارجی عمومی27221310

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=UwA6okIKعمومی18:00-15:00-ششیوا زارعی308011فارسی28221309

 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=tdAqK3wgعمومی14:00-11:00-دشیوا زارعی3080111فارسی29221309

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=D84SXlDqعمومی14:00-11:00-دمعصومه هدهدی30801فارسی30221309
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https://samalive.ir/#/panel?courseCode=j1MryZVUمهارت مشترک14:00-12:00-دمرتضی دکامئی20902اصول و فنون مذاکره314457

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=mx7w1qh6مهارت مشترک14:00-12:00-دمحسن سلمان209021اصول و فنون مذاکره324457

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=k1Jp2E3iمهارت مشترک16:00-14:00-پسمیه میر سید حسین209021روانشناسی کار3312577

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Nf93Kb33مهارت مشترک18:00-16:00-پسمیه میر سید حسین20902روانشناسی کار3412577

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=TvTShSr5مهارت مشترک16:00-14:00-شمرتضی دکامئی20902مدیریت کسب و کار و بهره وری3525757

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=GhqMgYteمهارت مشترک16:00-14:00-شآمنه سلطان محمدی209021مدیریت کسب و کار و بهره وری3625757

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=LcC10lmXمهارت مشترک18:00-16:00-شعنایت ساالریان209021مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی3725846

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=A23ib1aNمهارت مشترک18:00-16:00-شانسیه صفاپو20902مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی3825846

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=OBAyJ0tsعمومی16:00-14:00-سمحمد احمدی208021(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی39321202

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=Nd8WbmGXعمومی20:00-18:00-پمحمد احمدی20802(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی40321202

 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=ugDrzVbDعمومی14:00-12:00-پعلی فراهانی کسبی2080111تاریخ امامت41321210

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=FcNH5D0Gعمومی18:00-16:00-پعلی فراهانی کسبی208021تاریخ امامت42321210

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=GO0UNHLGعمومی20:00-18:00-پعلی فراهانی کسبی20802تاریخ امامت43321210

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=gIFoD5K9عمومی20:00-18:00-شطیبه کولیوند20802تفسیر موضوعی قرآن44321211

 https://samalive.ir/#/panel?courseCode=KNFDCyZ2عمومی20:00-18:00-سفرزانه جعفرزادگان1018022ورزش45323115

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=QCQ5Arauعمومی20:00-18:00-چآیدین محمدی101802222ورزش46323115

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=fRdO2eTkعمومی18:00-16:00-چآیدین محمدی10180222ورزش47323115

https://samalive.ir/#/panel?courseCode=B1L10oOhعمومی18:00-16:00-سفرزانه جعفرزادگان101802ورزش48323115
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