شرکت انتقال دادههای آسیاتک

لیست سایت ها جهت آموزش از راه دور
نشانی وب سایت

نام مرکز داده

ردیف

http://lms.pnu.ac.ir/

دانشگاه پیام نور

1

ims.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

webco.iums.ac.ir
iumsnavid.vums.ac.ir
https://coursework.scu.ac.ir/
https://samalive.ir
http://meeting.sculms.ir/
http://lms.scu.ac.ir/
https://mail.scu.ac.ir/
https://newmail.scu.ac.ir
http://scu.ac.ir/
http://elearning.basu.ac.ir/
http://cw.basu.ac.ir/
http://basu.ac.ir/
azadac.sbu.ac.ir
mainac.sbu.ac.ir
vuac.sbu.ac.ir
Content.sbu.ac.ir
zabt.sbu.ac.ir
vu.sbu.ac.ir
lms.sbu.ac.ir
lmsplus.sbu.ac.ir
vclass.ecourse.sharif.edu
cw.sharif.edu
ocw.sharif.edu

دانشگاه شهید چمران اهواز

2

دانشگاه بوعلی سینا

3

دانشگاه شهید بهشتی

4

دانشگاه صنعتی شریف

5

دانشگاه اصفهان

6

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

https://vu.ui.ac.ir/
http://vc2.ui.ac.ir/
http://vc.ui.ac.ir/
http://lms.ui.ac.ir/
https://class.ui.ac.ir/
https://elearning.iut.ac.ir/
http://www.cfu.ac.ir/

1

شرکت انتقال دادههای آسیاتک
دانشگاه فرهنگیان

8

دانشگاه تربیت مدرس

9

دانشگاه سیستان و بلوچستان

10

دانشگاه کردستان

11

دانشگاه یزد

12

دانشگاه فردوسی مشهد

13

دانشگاه شیراز

14

http://elearning.cfu.ac.ir/
www.modares.ac.ir
oc.modares.ac.ir
el.modares.ac.ir
lms.modares.ac.ir
vc1.modares.ac.ir
vc2.modares.ac.ir
cloud.modares.ac.ir
skype.modares.ac.ir
skype.modares.ac.ir
http://vu.usb.ac.ir
http://vle.usb.ac.ir
http://webinar.usb.ac.ir
http://webinar2.usb.ac.ir
lms.uok.ac.ir
lms1.uok.ac.ir
lms2.uok.ac.ir
lms3.uok.ac.ir
vc.uok.ac.ir
vc1.uok.ac.ir
vc2.uok.ac.ir
uok.ac.ir
elc.uok.ac.ir
http://www.yazd.ac.ir/
https://el.yazd.ac.ir
https://meeting.yazd.ac.ir
http://vclass.yazd.ac.ir
http://vu.um.ac.ir/
http://webinar2.um.ac.ir/
http://webinar3.um.ac.ir/
http://webinar5.um.ac.ir/
http://fum-elearning.um.ac.ir/
http://ocw.um.ac.ir/
http://fumdrive.um.ac.ir/
http://vu.shirazu.ac.ir/
http://vus.ir/
http://vc2.shirazu.ac.ir/
http://vc3.shirazu.ac.ir/

2
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http://vc4.shirazu.ac.ir/
http://www.shirazu.ac.ir/
http://vc1.shirazu.ac.ir/
http://vclass.shirazu.ac.ir
http://offline.shirazu.ac.ir
http://vc11.shirazu.ac.ir/
http://vc12.shirazu.ac.ir/
Lms.sutech.ac.ir
El.sutech.ac.ir
https://lms.aut.ac.ir/
https://courses.aut.ac.ir/

دانشگاه صنعتی شیراز

15

)دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک

16

elearn.ut.ac.ir
utec.ut.ac.ir
utecmedia.ut.ac.ir
mooc.ut.ac.ir
webinar.ut.ac.ir
vclas.ut.ac.ir
vclas1.ut.ac.ir
vclas2.ut.ac.ir
vclas3.ut.ac.ir
vclas4.ut.ac.ir
vclas5.ut.ac.ir
vclas6.ut.ac.ir
vclas7.ut.ac.ir
vclas8.ut.ac.ir
vclas9.ut.ac.ir
vclas10.ut.ac.ir
vclas11.ut.ac.ir
vclas12.ut.ac.ir
vclas13.ut.ac.ir
vclas14.ut.ac.ir
vclas15.ut.ac.ir
utecsso.ut.ac.ir

17
دانشگاه تهران

divan.ut.ac.ir , aoi.ut.ac.ir
vino.ut.ac.ir
hayan.ut.ac.ir

3
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ut.ac.ir
mail.ut.ac.ir
cecm.ut.ac.ir
http://lms.birjand.ac.ir/
http://vc.birjand.ac.ir

دانشگاه بیرجند

18

دانشگاه علم وصنعت ایران

19

http://lms.iust.ac.ir/
http://vc.iust.ac.ir/
http://ocw.iust.ac.ir/
http://iconnect.unreal.iust.ac.ir/
http://iconnect1.unreal.iust.ac.ir/
http://iconnect2.unreal.iust.ac.ir/
http://iconnect3.unreal.iust.ac.ir/
http://iconnect4.unreal.iust.ac.ir/
http://iconnect5.unreal.iust.ac.ir/
http://iconnect6.unreal.iust.ac.ir/
http://connect.unreal.iust.ac.ir/
http://connect1.unreal.iust.ac.ir/
http://connect2.unreal.iust.ac.ir/
http://connect3.unreal.iust.ac.ir/
http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/
http://ocwvc1.unreal.iust.ac.ir/
http://ocwvc2.unreal.iust.ac.ir/
http://ocwvc3.unreal.iust.ac.ir/
http://stream.iust.ac.ir/
http://video.iust.ac.ir/
http://elearning.kntu.ac.ir/
http://vumaster.kntu.ac.ir/
https://educonnect.kntu.ac.ir
https://vc.kntu.ac.ir/
http://connect.kntu.ac.ir
https://kntu.ac.ir
https://courses.kntu.ac.ir
fvc.sirjantech.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی

20

دانشگاه صنعتی سیرجان

21

estahbanihe.ac.ir

مرکز آموزش عالی استهبان

22

https://hormozgan.ac.ir
https://mail.hormozgan.ac.ir
http://elc.hormozgan.ac.ir

دانشگاه هرمزگان

23

http://185.100.45.53

4
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https://vcm.hormozgan.ac.ir
https://ostad.hormozgan.ac.ir
samalive.ir
atu.iranlms.org
elearning.atu.ac.ir
vc.atu.ac.ir
lms.ikiu.ac.ir
vec.ikiu.ac.ir

دانشگاه عالمه طباطبایی

24

دانشگاه بین المللی امام خمینی

25

lms.ystp.ac.ir

پارک علم و فناوری یزد

26

http://www.iranian.ac.ir/

موسسه آموزش عالی الکترونیکی
ایرانیان

27

،تبیان نت
:قرارداد تحت عنوان

www.mehralborz.ac.ir

28

فناوران هوشمند خبره
https://ebarkhat.ac.ir/

تبیان نت

29

edu.tolouemehr.ac.ir

غیر انتفاعی طلوع مهر قم

30

موسسه آموزش عالی اقبال الهوری

31

موسسه آموزش عالی مهرالبر

32

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

33

دانشگاه صدا و سیما

34

lms.eqbal.ac.ir
class.eqbal.ac.ir
lcms.mehralborz.ac.ir
lms.mehralborz.ac.ir

Ec.nahad.ir
Lms.nahad.ir
Un.nahad.ir
Lib.nahad.ir
lms.iribu.ac.ir
vc.iribu.ac.ir

5

