
 حسابداری
 مقطع لینک ورود به اتاق نام درس

 اغراضی-کارآفرینی
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/karafrini-eghrazi  کارشناسی

 پیوسته

کاردانی  https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hoghogh-tjart آل یس سیده مریم-حقوق تجارت

 پیوسته

کارشناسی  https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hoghogh-tjart کلیات حقوق

 پیوسته

کارشناسی  https://live.mehrastan.ac.ir/ch/zban-tkhssi-hsabdari-2-o امیدوار طاهره-2زبان تخصصی حسابداري 

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/zban-tkhssi-o امیدوار طاهره-زبان تخصصی

 پیوسته

 تقی نیاي کینچاه رامین-اقتصاد خرد
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/eghtsad-khrd   کارشناسی

 پیوسته

کارشناسی  https://live.mehrastan.ac.ir/ch/riazi-karbrdi-2-k حمیدي-2ریاضی کاربردي 

 پیوسته

 خرمی پور رضا-1اصول حسابداري
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/osol-hsabdari1   کارشناسی

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabdari-mianh-1 خرمی پور رضا-1حسابداري میانه 

 پیوسته

کاردانی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabrsi-1 دلجوي نرجس-1حسابرسی 

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabrsi-2 دلجوي نرجس-2حسابرسی

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabrsi-dolti دلجوي نرجس-حسابرسی دولتی

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabdari-sneti-3 رجبی  مصطفی-3حسابداري صنعتی

 ناپیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabdari-sneti-2 رجبی  مصطفی- 2حسابداري صنعتی 

 ناپیوسته

کاردانی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/rvsh-hai-amari-r رحیمی علی اصغر-روش هاي آماري

 پیوسته

 https://live.mehrastan.ac.ir/ch/amar-v-ahtmalat-r رحیمی-2گ– 1کاربردي آمار
کارشناسی 

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/maliati-1 رقایب پور حسن کیاده فطوره-1مالیاتی 

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/maliati-2 رقایب پور حسن کیاده فطوره-2مالیاتی 

 پیوسته
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 حسابداری
-کنترل هاي داخلی و نظام راهبردي شرکتی

 سعیدي مجتبی

https://live.mehrastan.ac.ir/ch/kntrl-hai-dakhli-v-nzam-

rahbrdi-shrkti  
کارشناسی 

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/rftar-sazmani صبح زاهدي پرشیا-رفتار سازمانی

 پیوسته

 صبح زاهدي-در مدیریتروش تحقیق 
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/rvsh-thghigh-dr-mdirit-sbh-

zahdi 
کارشناسی 

 پیوسته

-https://live.mehrastan.ac.ir/ch/amormali-bin-almll عسگري پور حسین-امورمالی بین الملل

karshnasi-h  
کارشناسی 

 ناپیوسته

 قایقران  ربابه-2تحقیق در عملیات 
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/thghigh-dr-emliat-2   کارشناسی

 پیوسته

 کابینی-1گ  -روانشناسی سازمانی
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/rvanshnasi-sazmani-g1   کارشناسی

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/rvanshnasi-sazmani-g2 کابینی-2گ  -روانشناسی سازمانی

 پیوسته

کارشناسی  https://live.mehrastan.ac.ir/ch/amar-karbrdi1-k کاووسی اکرم-ک-1آمار کاربردي

 پیوسته

کشت -سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار

 کار اسماعیل

https://live.mehrastan.ac.ir/ch/srmaih-gzari-dr-bvrs-

avragh-bhadar  
کارشناسی 

 ناپیوسته

 محسن زاده مریم-2اصول حسابداري
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/osol-hsabdari2   کارشناسی

 پیوسته

کاردانی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/mdirit-mali-m محسن زاده مریم-م-مالیمدیریت 

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabdari-pishrfth-2 محسن زاده مریم-2حسابداري پیشرفته 

 پیوسته

محسن -م-1حسابداري صنعتی-1بهایابی 

 زاده مریم

https://live.mehrastan.ac.ir/ch/bhaiabi-1-m   کارشناسی

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabdari-mianh-2-m محسن زاده مریم-م-2حسابداري میانه 

 پیوسته

کارشناسی  https://live.mehrastan.ac.ir/ch/amar-karbrdi-2-m محسن زاده معین-م -2آمار کاربردي 

 پیوسته

 محسن زاده معین-ریاضی پیش دانشگاهی
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/riazi-pish-danshgahi   کارشناسی

 پیوسته

 منتظري ملیکا محقق-اقتصاد کالن
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/eghtsad-klan   کارشناسی

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/maleih-emomi محقق منتظري ملیکا-مالیه عمومی

 ناپیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/pol-v-arz-v-bankdari محقق منتظري ملیکا-پول و ارز و بانکداري

 پیوسته
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 حسابداری
محقق -کنترل بودجه دولت اصول تنظیم و

 منتظري ملیکا

https://live.mehrastan.ac.ir/ch/osol-tnzim-v-kntrl-bodjh-

dolt  
کارشناسی 

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/pzhvhsh-emliati1 محمودآبادي عباس-1پژوهش عملیاتی

 ناپیوسته

-https://live.mehrastan.ac.ir/ch/mbani-hsabdari-mdirit ملکی ابراهیم-مبانی حسابداري مدیریت

vrodi  
کارشناسی 

 پیوسته

کارشناسی  https://live.mehrastan.ac.ir/ch/mdirit-tvlid میاندهی رودسري حجت اله-مدیریت تولید

 پیوسته

میرهاشمی -حسابداريکاربرد کامپیوتر در 

 نسب سیدامیرحسین

https://live.mehrastan.ac.ir/ch/karbrd-computer-dr-

hsabdari  
کاردانی 

 پیوسته

 میرهاشمی نسب سیدامیرحسین-2مدیریت مالی 
https://live.mehrastan.ac.ir/ch/mdirit-mali-2   کارشناسی

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/riazi-karbrdi میزانی شیما-ریاضی کاربردي

 پیوسته

کارشناسی  https://live.mehrastan.ac.ir/ch/riazi-emomi-mizani میزانی شیما-میزانی-ریاضی عمومی

 پیوسته

کاردانی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabdari-maliati هماپور-حسابداري مالیاتی

 پیوسته

کاردانی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabdari-shrkthai-2 هماپور-2حسابداري شرکتهاي 

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/hsabdari-dolati-2   نظریان -2دولتی حسابداري

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/mbahs-jari-dr-ghvanin-mliati نظریان -مالیاتی قوانین در جاري مباحث

 پیوسته

کارشناسی   https://live.mehrastan.ac.ir/ch/brresihai-mliati-n نورحسینی -مالیاتی هاي بررسی

 پیوسته

کاردانی  https://live.mehrastan.ac.ir/ch/osol-srprsti رمضانی-اصول سرپرستی

 پیوسته 
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