
گزارش كلس درسهاي ارائه شده در واحد آموزشي

از

تاريخ:        

صفحه:

1400/10/6

12

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری ت.و.ن :

ت.و.ع :

سيستم جامع مديريت آموزش
2:19:53PM ساعت:

ت.س.ن :

تعداد ساعت  عملیت.س.ع :

تعداد ساعت نظری

نام كلسكد ارائه كلسنام درسكد درس
وضعيت

 كلس

حداقل 

ظرفيت

حداکثر

ظرفيت
استادجنسيت

ف
دی
تعداد ر

ثبت 
نامي

زمان برگزاري امتحانزمان برگزاري كلس

كارشناسي پيوسته

نوع ارائه

175 - اصفهان )خوراسگان(

نيمسال اول سال تحصيلی 401 - 400

ت

و

ن

ت

و

ع

دانشکده:

گروه آموزشی:

مقطع:

نيمسال:

سایر اساتيد

ت

س

ع

ت

س

ن

زمان برگزاری سایر 

اساتيد

گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي

وضعيت مجتمع سازی

نامشخص 30 1 باز 9 175007 آشنایی با علوم  2

قرآنی
آموزش 1  0

تركيبي 

حضوري 

والكترونيك

15:30 تا 17:30 

29/ 10/ 1400 

5809104

100

دوشنبه 10:00 تا 12:00  اسراء السادات 

احمدی علون 

آبادی

مجتمع نشده32 0 

نامشخص 30 1 باز 9 175003 آئين نگارش و  2

ویرایش
آموزش 2  0

تركيبي 

حضوري 

والكترونيك

15:30 تا 17:30 

30/ 10/ 1400 

5809110

313

یکشنبه 10:00 تا 12:00  مهين خطيب نيا مجتمع نشده32 0 

نامشخص 30 1 باز 9 175006 دستورزبان فارسی  2

1
آموزش 3  0

تركيبي 

حضوري 

والكترونيك

15:30 تا 17:30 

27/ 10/ 1400 

5809125

445

چهارشنبه 10:00 تا 12:00  پریسا داوری مجتمع نشده32 0 

نامشخص 30 1 باز 9 175001 متون نظم)1(  2

پيشگامان نظم 

فارسی

آموزش 4  0

تركيبي 

حضوري 

والكترونيك

15:30 تا 17:30 

20/ 10/ 1400 

5809147

099

چهارشنبه 08:00 تا 10:00  پریسا داوری مجتمع نشده32 0 

نامشخص 30 1 باز 9 175005 متون نثر 1 متون  2

ادبی- تاریخی - با 

تاکيد بر تاریخ 

بيهقی

آموزش 5  0

تركيبي 

حضوري 

والكترونيك

16:00 تا 18:00 

26/ 10/ 1400 

5809206

467

چهارشنبه 12:30 تا 14:30  اکرم هراتيان مجتمع نشده32 0 

نامشخص 30 1 باز 9 175004 عربی1  2

قسمت اول:قواعدو

متون

آموزش 6  0

تركيبي 

حضوري 

والكترونيك

15:30 تا 17:30 

18/ 10/ 1400 

5809206

493

دوشنبه 08:00 تا 10:00  اسراء السادات 

احمدی علون 

آبادی

مجتمع نشده32 0 

نامشخص 30 1 باز 9 175002 تاریخ ادبيات فارسی  2

1 پيش از اسلم تا 

آغاز سلجوقيان

آموزش 7  0

تركيبي 

حضوري 

والكترونيك

15:30 تا 17:30 

28/ 10/ 1400 

5809206

525

دوشنبه 12:30 تا 14:30  محبوبه ذوالفقاری 

نژاد
مجتمع نشده32 0 

نامشخص 30 1 باز 9 175008 منتخب شاعران  2

سبک خراسانی
آموزش 8  0

تركيبي 

حضوري 

والكترونيك

15:30 تا 17:30 

19/ 10/ 1400 

5809206

584

یکشنبه 08:00 تا 10:00  مهين خطيب نيا مجتمع نشده32 0 

ادامه دارد...
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16جمع : 0 0 256

پايان گزارش


