جدول زمان بندي و لينک ورود جلسات آشنایی با قوانين و مقررات دانشگاه(دانشجویان ورودي جدید )1400واحد علوم و تحقيقات
نام کاربري @srbiau.ac.ir :شماره دانشجويي  14رقمي
رمز عبور :کد ملي 10رقمي
رشته و گروه آموزشی

نام دانشکده

علوم ورزشي
روانشناسي
ادبيات ،علوم انسانی و اجتماعی

مترجمي زبان آلماني و زبان
فرانسه ـ ادبي
آموزش زبان انگلیسي
مترجمي زبان انگلیسي

عمران ،معماري و هنر

فنی و مهندسی

لينک ورود به جلسه
https://lms15.srbiau.ac.ir/sports_science/
https://lms15.srbiau.ac.ir/psychology/
https://lms15.srbiau.ac.ir/german_french/
https://lms15.srbiau.ac.ir/teaching_english/
https://lms15.srbiau.ac.ir/english_translation/

زمان

سهشنبه  25آبان؛ ساعت 15
چهارشنبه  26آبان؛ ساعت 15
پنجشنبه  27آبان؛ ساعت 10
شنبه  29آبان؛ ساعت 15
يکشنبه  30آبان؛ ساعت 15

معماري ،شهرسازي و عمران

https://lms15.srbiau.ac.ir/civil_arch/

سهشنبه  2آذر؛ ساعت 10

مهندسي هوافضا

https://lms15.srbiau.ac.ir/aerospace/

سهشنبه  25آبان؛ ساعت 18

مهندسي ورزش-نساجي-هسته
اي-دريا
مهندسي مواد و متالورژي

https://lms15.srbiau.ac.ir/sport_textile_nuclear_se
a/

شنبه  29آبان؛ ساعت 11

https://lms15.srbiau.ac.ir/materials_metallurgy/

سهشنبه  2آذر؛ ساعت 11

https://lms15.srbiau.ac.ir/industries/

پنج شنبه  4آذر؛ ساعت 10

دانشکده منابع طبيعی و محيط زیست

محیط زيست و مهندسي انرژي

https://lms15.srbiau.ac.ir/environment_energy/

چهارشنبه  3آذر؛ ساعت 12

دانشکده علوم و فناوري هاي پزشکی

مهندسي پزشکي و تغذيه

https://lms15.srbiau.ac.ir/medical_engineering/

دوشنبه  1آذر؛ ساعت 10

حقوق ،الهيات و علوم سياسی

حقوق و علوم سیاسي

https://lms15.srbiau.ac.ir/law_politics/

شنبه  29آبان؛ ساعت 10

علوم تخصصی دامپزشکی

دامپزشکي و بهداشت مواد غذايي

https://lms15.srbiau.ac.ir/veterinary/

دوشنبه  1آذر؛ ساعت 12

https://lms15.srbiau.ac.ir/industrial_management/

چهارشنبه  26آبان؛ ساعت
17:30

مهندسي صنايع

مديريت صنعتي
مديريت مالي
مدیریت و اقتصاد

حسابداري
اقتصاد
مديريت بازرگاني
هتلداري و گردشگري

کشاورزي و صنایع غذایی

مکانيک ،برق و کامپيوتر

https://lms15.srbiau.ac.ir/economy/
https://lms15.srbiau.ac.ir/business_management/
https://lms15.srbiau.ac.ir/hotel_tourism/

دوشنبه  1آذر؛ ساعت 17:30
سه شنبه  2آذر؛ ساعت 17:30
چهارشنبه  3آذر؛ ساعت 18

https://lms15.srbiau.ac.ir/food_plant/

مهندسي کامپیوتر

https://lms15.srbiau.ac.ir/computer/

دوشنبه  1آذر؛ ساعت 9

مهندسي برق

https://lms15.srbiau.ac.ir/electricity/

دوشنبه  1آذر؛ ساعت 14

https://lms15.srbiau.ac.ir/mechanics/

سه شنبه  2آذر؛ ساعت 11

https://lms15.srbiau.ac.ir/oil_polymer/

سه شنبه  2آذر؛ ساعت 10

صنايع غذايي و گیاهپزشکي

مهندسي نفت و مهندسي پلیم
مهندسي شیمي
شیمي
اتباع خارجي

دانشکده علوم و فناوري هاي همگرا

https://lms15.srbiau.ac.ir/aaccounting/

يکشنبه  30آبان؛ ساعت 17:30

دوشنبه  1آذر؛ ساعت 16

مهندسي مکانیک
دانشکده نفت و مهندسی شيمی

https://lms15.srbiau.ac.ir/financial/

شنبه  29آبان؛ ساعت 17:30

علوم کامپیوتر و رياضي
زيست شناسي سلولي و مولکولي و
میکروبیولوژي

https://lms15.srbiau.ac.ir/chemistry/
https://lms15.srbiau.ac.ir/chemistry1400
https://lms15.srbiau.ac.ir/foreign
https://lms15.srbiau.ac.ir/computersc
https://lms15.srbiau.ac.ir/biology

چهارشنبه  3آذر؛ ساعت 11
يک شنبه  23آبان؛ ساعت 10
شنبه  29آبان؛ ساعت 10
دوشنبه  1آذر؛ ساعت 9
دوشنبه  1آذر؛ ساعت 13

