
  باسمه تعالی 

 لینک اساتید جهت برگزاری کالس آنالین
 

 استاد لینک 

http://vc.fums.ac.ir/c116/  آقای امیر فقیهی 

http://vc.fums.ac.ir/c137/ آقای ایوب حسینی 

http://vc.fums.ac.ir/c125/ آقای بهمن شمشادی 

http://vc.fums.ac.ir/c59/  آقای حجت اهلل پیامی 

http://vc.fums.ac.ir/e12/  آقای دکتر احمدرضا فرمانی 

http://vc.fums.ac.ir/c60/ آقای دکتر اشتری 

http://vc.fums.ac.ir/c86/ آقای دکتر اکبر فرجادفر 

http://vc.fums.ac.ir/c135/ آقای دکتر آرش گودرزی 

http://vc.fums.ac.ir/c9/ آقای دکتر بابک پزشکی 

http://vc.fums.ac.ir/c124/ آقای دکتر بهرام جعفری 

http://vc.fums.ac.ir/c89/  آقای دکتر بهرام موحدی 

http://vc.fums.ac.ir/c109/ آقای دکتر پژمان باقری 

http://vc.fums.ac.ir/c132/ آقای دکتر حمیدرضا قادری 

http://vc.fums.ac.ir/c103/  آقای دکتر رامین حیاتی 

http://vc.fums.ac.ir/c96/ آقای دکتر رضا تبریزی 

http://vc.fums.ac.ir/c101/ آقای دکتر روشن ضمیر 

http://vc.fums.ac.ir/c11/  آقای دکتر ساریخانی 

http://vc.fums.ac.ir/c84/ آقای دکتر سام نوروزی 

http://vc.fums.ac.ir/c27/   آقای دکتر سمیع زاده 

http://vc.fums.ac.ir/c74/ آقای دکتر سهراب نجفی پور 

http://vc.fums.ac.ir/c7/ آقای دکتر سید محمد حسین افسریان 

http://vc.fums.ac.ir/abdollahi/ آقای دکتر عباس عبدالهی 

http://vc.fums.ac.ir/alkamel/  آقای دکتر عبدالحکیم الکامل 

http://vc.fums.ac.ir/c98/ آقای دکتر عزیزاله دهقان 

http://vc.fums.ac.ir/c19/  آقای دکتر علی تقی نژاد 

http://vc.fums.ac.ir/c71/ آقای دکتر علی قنبری 

http://vc.fums.ac.ir/c28/ آقای دکتر علی مروج 

http://vc.fums.ac.ir/tavasoli/  آقای دکتر علیرضا توسلی 

http://vc.fums.ac.ir/c66/  آقای دکتر کاظم جوانمردی 

http://vc.fums.ac.ir/f3/  آقای دکتر مجتبی فرجام 

http://vc.fums.ac.ir/naghdi/  آقای دکتر مجید نقدی 

http://vc.fums.ac.ir/c6/ آقای دکتر محمد ابراهیم آستانه 
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  باسمه تعالی 

 لینک اساتید جهت برگزاری کالس آنالین

 استاد لینک 

http://vc.fums.ac.ir/c42/  آقای دکتر محمد الهی 

http://vc.fums.ac.ir/c70/  آقای دکتر محمد مهدی نقی زاده 

http://vc.fums.ac.ir/c80/ آقای دکتر محمدحسن مشکی باف 

http://vc.fums.ac.ir/ataollahi/  آقای دکتر محمدرضا عطااللهی 

http://vc.fums.ac.ir/c72/  آقای دکتر محمود آغولی 

http://vc.fums.ac.ir/c104/ آقای دکتر مهران صیادی 

http://vc.fums.ac.ir/c13/ آقای دکتر نوید علی نژاد 

http://vc.fums.ac.ir/c69/  آقای دکتر هیوا علی پناه 

http://vc.fums.ac.ir/c49/  آقای دکتر یاسر منصوری 

http://vc.fums.ac.ir/c128/  آقای دکترجهاندار جهانگیری 

http://vc.fums.ac.ir/c61/  آقای روح اله بالغی 

http://vc.fums.ac.ir/c136/  آقای سعید عابدی 

http://vc.fums.ac.ir/c127/ آقای سیدحسام الدین امجدی 

http://vc.fums.ac.ir/c118/ آقای علی اکبر رشیدی 

http://vc.fums.ac.ir/c87/ یآقای قادر اله ورد  

http://vc.fums.ac.ir/c90/  آقای لطف اله اکبرپور 

http://vc.fums.ac.ir/c52/ آقای محمد جواد اسالمی پور 

http://vc.fums.ac.ir/c58/  آقای محمدجواد رجبیان 

http://vc.fums.ac.ir/e3/  آقای محمدرضا قهرمانی 

http://vc.fums.ac.ir/c57/  آقای مهدی غلباش 

http://vc.fums.ac.ir/c55/  آقای مهدی یعقوبی 

http://vc.fums.ac.ir/c51/  آقای ناصر نصیری 

http://vc.fums.ac.ir/c108/ زی خام دکتر فاطمه نورو  

http://vc.fums.ac.ir/c134/  خانم اعظم نامدار 

http://vc.fums.ac.ir/c53/ خانم افروز سبقت 

http://vc.fums.ac.ir/c139/  خانم افسانه پروین 

http://vc.fums.ac.ir/c102/  خانم بهاره محدود 

http://vc.fums.ac.ir/c83/  خانم پریسا ثابت سروستانی 

http://vc.fums.ac.ir/c76/  خانم دکتر  شهناز کریمی 

http://vc.fums.ac.ir/c110/  خانم دکتر افسانه قاسمی 

http://vc.fums.ac.ir/c112/ خانم دکتر الهام حق جو 

http://vc.fums.ac.ir/nematolahi/ خانم دکتر آمنه نعمت الهی 

http://vc.fums.ac.ir/c67/ خانم دکتر آوا سلطانی حکمت 

http://vc.fums.ac.ir/c94/ خانم دکتر بهنوش میالدپور 
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  باسمه تعالی 

 لینک اساتید جهت برگزاری کالس آنالین

 استاد لینک 

http://vc.fums.ac.ir/c37/ خانم دکتر پوپک محقق 

http://vc.fums.ac.ir/c105/  خانم دکتر رقیه نجاتی 

http://vc.fums.ac.ir/c25/  خانم دکتر زهرا منتصری 

http://vc.fums.ac.ir/c26/  خانم دکتر زهره ماکوالتی 

http://vc.fums.ac.ir/c77/  خانم دکتر ژیال فریدونی 

http://vc.fums.ac.ir/c93/  خانم دکتر سمانه احسنت 

http://vc.fums.ac.ir/c64/  خانم دکتر شمسی نورپیشه 

http://vc.fums.ac.ir/e7/ خانم دکتر طیبه بهمنی 

http://vc.fums.ac.ir/c107/  خانم دکتر فاطمه رضایی 

http://vc.fums.ac.ir/c113/ خانم دکتر فاطمه یاریان 

http://vc.fums.ac.ir/c130/  خانم دکتر فرزانه مدرسی 

http://vc.fums.ac.ir/nematolahi/ خانم دکتر لیال نیکروز 

http://vc.fums.ac.ir/c111/  خانم دکتر محدثه استوار 

http://vc.fums.ac.ir/z1/  خانم دکتر مریم زحمت کشان 

http://vc.fums.ac.ir/c81/  خانم دکتر مریم کاظمی 

http://vc.fums.ac.ir/c39/ خانم دکتر مریم مقبول 

http://vc.fums.ac.ir/c68/ خانم دکتر منظربانو شجاعی فرد 

http://vc.fums.ac.ir/c99/ خانم دکتر مهسا رستمی 

http://vc.fums.ac.ir/c138/  خانم دکتر نرگس فریدونی 

http://vc.fums.ac.ir/c21/ خانم دکتر نگار ورع 

http://vc.fums.ac.ir/c54/  خانم رضیه عابدی 

http://vc.fums.ac.ir/c97/  خانم ساره غالمی 

http://vc.fums.ac.ir/c115/  خانم ساناز روستایی 

http://vc.fums.ac.ir/c114/  خانم ساناز عاطف 

http://vc.fums.ac.ir/c56/ خانم صدیقه اسفندیاری 

http://vc.fums.ac.ir/c63/ خانم صدیقه قاسمپور 

http://vc.fums.ac.ir/c121/ خانم عاطفه قنبری 

http://vc.fums.ac.ir/c122/  خانم فاطمه زارع پور 

http://vc.fums.ac.ir/c120/ خانم فاطمه زارعی 

http://vc.fums.ac.ir/c85/  خانم فاطمه غلباش 

http://vc.fums.ac.ir/c119/  خانم فرانک صالحی 

http://vc.fums.ac.ir/c8/ خانم فوزیه آبادی 

http://vc.fums.ac.ir/c117/  خانم مریم عظیم پور 

http://vc.fums.ac.ir/c123/  خانم نجیمه بیگی 
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  باسمه تعالی 

 لینک اساتید جهت برگزاری کالس آنالین

 استاد لینک 

http://vc.fums.ac.ir/c15/  خانم نگار شاه کرمی 

http://vc.fums.ac.ir/c140/ خانم نیکتا اسکندریان 

http://vc.fums.ac.ir/c65/ دکتر سید امین کوهپایه 

http://vc.fums.ac.ir/c92/ دکتر علی حسینی پور 
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