
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

118

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

103100507891994145050مبانی کامپیوتر پنج شنبه 08:00 تا 10:00 سمانه یاراحمدی1 

مبانی ترسیم فنی ونقشه 

کشی وراندو
148945551994145051 آتلیه معماری )2(سه شنبه 13:30 تا 16:30 مرضیه مرتضوی نژاد2 

15661010547991508ارائه معماری به کمک رایانه مریم عبدالعلی 3 

زنجانی

چهارشنبه 13:00 تا 16:00 

15661010547991509ارائه معماری به کمک رایانه چهارشنبه 13:00 تا 16:00 مژگان بیغمی4 

15661010547991510ارائه معماری به کمک رایانه چهارشنبه 13:00 تا 16:00 رضا کفعمي5 

15661010547991511ارائه معماری به کمک رایانه مجید قاسمی علی 6 

آبادی

چهارشنبه 13:00 تا 16:00 

15661010547991512ارائه معماری به کمک رایانه نسیم جهاندارملک 7 

آبادی

چهارشنبه 13:00 تا 16:00 

15661036037982503اسکیس ) 1 ( مریم پیرجمالی 8 

نیسیانی

آتلیه 1شنبه 08:00 تا 10:00 

15661036037982504اسکیس ) 1 ( مریم پیرجمالی 9 

نیسیانی

آتلیه 1شنبه 10:00 تا 12:00 

15661036047981508اسکیس 2 آتلیه 1پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مهرداد دزفولی10 

15661036047981509اسکیس 2 آتلیه 1پنج شنبه 17:00 تا 19:00 مهرداد دزفولی11 

15661036047981510اسکیس 2 آتلیه 15پنج شنبه 13:00 تا 15:00 عاطفه آدینه فر12 

15661036047981511اسکیس 2 آتلیه 15پنج شنبه 15:00 تا 17:00 عاطفه آدینه فر13 

15661036047981512اسکیس 2 آتلیه 15پنج شنبه 17:00 تا 19:00 عاطفه آدینه فر14 

آشنایی با اصول حفاظت و 

مرمت
15661038337971532 کلس 601چهارشنبه 08:00 تا 12:00 رویا سعیدی بروجنی15 

آشنایی با اصول حفاظت و 

مرمت
15661038337971533 کلس 606چهارشنبه 08:00 تا 12:00 شهباز نوری فشارکی16 

آشنایی با اصول حفاظت و 

مرمت
15661038337971534 کلس 607چهارشنبه 08:00 تا 12:00 مهدی میرابدخت17 

آشنایی با اصول حفاظت و 

مرمت
15661038337971535 چهارشنبه 08:00 تا 12:00 بنت الهدی نثاری18 

آشنایی با اصول حفاظت و 

مرمت
15661038337981523 سه شنبه 13:00 تا 17:00 الهام نصری19 

آشنایی با اصول حفاظت و 

مرمت
15661038337981524 سه شنبه 13:00 تا 17:00 لیل پهلوان زاده20 

آشنایی با اصول حفاظت و 

مرمت
15661038337981525 سه شنبه 13:00 تا 17:00 بنت الهدی نثاری21 

آشنایی با اصول حفاظت و 

مرمت
15661038337981526 سه شنبه 13:00 تا 17:00 رویا سعیدی بروجنی22 

15661093007001519انسان ‘طبیعت ‘معماری آتلیه 11چهارشنبه 13:00 تا 16:00 مرجان امجد23 

15661093007001520انسان ‘طبیعت ‘معماری آتلیه 13چهارشنبه 13:00 تا 16:00 هاجر عبادسیچانی24 

15661093007001521انسان ‘طبیعت ‘معماری آتلیه 15چهارشنبه 13:00 تا 16:00 نفیسه ستایش فر25 

15661093007001522انسان ‘طبیعت ‘معماری آتلیه 8چهارشنبه 13:00 تا 16:00 زینب انجمنی26 

15661093007001523انسان ‘طبیعت ‘معماری آتلیه 16چهارشنبه 13:00 تا 16:00 ساناز مطلیی27 

15661099097001515ایستایی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 پیمان صفاپور28 

15661099097001516ایستایی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 پیمان صفاپور29 

15661099097001517ایستایی ارشک سبزی پور 30 

هفشجانی

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

218

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

15661099097001518ایستایی ارشک سبزی پور 31 

هفشجانی

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

15661130297002503بیان معماری 1 آتلیه 13پنج شنبه 13:00 تا 16:00 فهیمه سیانکی32 

15661130297002504بیان معماری 1 آتلیه 3پنج شنبه 13:00 تا 16:00 بهاره مختاری33 

15661130397001509بیان معماری 2 آتلیه 1دوشنبه 08:00 تا 12:00 زیبا آذر34 

15661130397001510بیان معماری 2 آتلیه 3دوشنبه 08:00 تا 12:00 فرنوش مسرور35 

15661130397001511بیان معماری 2 آتلیه 4دوشنبه 08:00 تا 12:00 پریسا خیام نکوئی36 

15661130397001512بیان معماری 2 آتلیه 5دوشنبه 08:00 تا 12:00 یاسمین رفیعی37 

15661130397001513بیان معماری 2 آتلیه 6دوشنبه 08:00 تا 12:00 عاطفه آدینه فر38 

15661130397001514بیان معماری 2 آتلیه 7دوشنبه 08:00 تا 12:00 الهام محسن پور39 

15661130457992503بیان معماری 3 آتلیه 1دوشنبه 13:00 تا 17:00 مهرداد دزفولی40 

تاسیسات الکتریکی ) نور و 

صدا (
15661166647972504 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 برمک احمدی41 

تاسیسات الکتریکی ) نور و 

صدا (
15661166647972509  42

15661167447981519تاسیسات مکانیکی ساختمان چهارشنبه 13:00 تا 15:00 اکبر یزدخواستی43 

15661167447981520تاسیسات مکانیکی ساختمان چهارشنبه 15:00 تا 17:00 اکبر یزدخواستی44 

15661167447981521تاسیسات مکانیکی ساختمان چهارشنبه 13:00 تا 15:00 منصور طالبی45 

15661167447981522تاسیسات مکانیکی ساختمان چهارشنبه 15:00 تا 17:00 منصور طالبی46 

15661181507982509تحلیل و طراحی روستا سه شنبه 13:00 تا 18:00 بهرام نوروزی47 

15661181507982510تحلیل و طراحی روستا سه شنبه 13:00 تا 18:00 محبوبه محجوبی48 

15661197457991523تنظیم شرایط محیطی دوشنبه 13:00 تا 15:00 هاجر عبادسیچانی49 

15661197457991524تنظیم شرایط محیطی دوشنبه 15:00 تا 17:00 هاجر عبادسیچانی50 

15661197457991525تنظیم شرایط محیطی مقدی خدابخشیان 51 

کنارکی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

15661197457991526تنظیم شرایط محیطی مقدی خدابخشیان 52 

کنارکی

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

15661325647982511ساختمان ) 1 ( دوشنبه 13:00 تا 15:00 مرضا رفیعی53 

15661325647982512ساختمان ) 1 ( دوشنبه 15:00 تا 17:00 مرضا رفیعی54 

15661325690000ساختمان 2  55

15661325697972503ساختمان 2 شنبه 10:00 تا 12:00 حمیدرضا موسائی56 

15661325697981529ساختمان 2 ابوالقاسم احمدی 57 

بنی

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

15661325697981530ساختمان 2 دوشنبه 08:00 تا 10:00 رویا سعیدی بروجنی58 

15661325697981531ساختمان 2 دوشنبه 10:00 تا 12:00 رویا سعیدی بروجنی59 

15661351087971513سیستمهای ساختمانی ارشک سبزی پور 60 

هفشجانی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

15661351087971514سیستمهای ساختمانی ارشک سبزی پور 61 

هفشجانی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

318

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

15661351087971515سیستمهای ساختمانی یکشنبه 13:00 تا 15:00 حمیدرضا موسائی62 

15661351087971516سیستمهای ساختمانی یکشنبه 15:00 تا 17:00 حمیدرضا موسائی63 

15661373727991519طراحی ساختمانهای بتنی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 علیرضا انکبینی64 

15661373727991520طراحی ساختمانهای بتنی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 علیرضا انکبینی65 

15661373727991521طراحی ساختمانهای بتنی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 م کازرونی66 

15661373727991522طراحی ساختمانهای بتنی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 م کازرونی67 

15661376297971526طراحی فضاهای شهری آتلیه 14شنبه 13:00 تا 17:00 سارا داوری68 

15661376297971527طراحی فضاهای شهری آتلیه 16شنبه 13:00 تا 17:00 فرزین صالحی69 

15661376297971528طراحی فضاهای شهری آتلیه 15شنبه 13:00 تا 17:00 مسعود ضیائی70 

15661376297971529طراحی فضاهای شهری آتلیه 17شنبه 13:00 تا 17:00 الهه نصراصفهانی71 

15661376297971530طراحی فضاهای شهری آتلیه 13شنبه 13:00 تا 17:00 خاطره امیری72 

15661376457972502طراحی فنی آتلیه 15دوشنبه 13:00 تا 19:00 نوید مدن دوست73 

15661376457972511طراحی فنی دوشنبه 13:00 تا 19:00 علی مهر علیان74 

 

جمعه 09:00 تا 10:00 

آتلیه 16

15661376457972511طراحی فنی دوشنبه 13:00 تا 19:00 علی مهر علیان75 

 

جمعه 09:00 تا 10:00 

آتلیه 16

15661378517991501طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 بهاره مختاری76 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 1

15661378517991501طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 بهاره مختاری77 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 1

15661378517991502طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 م حسین شاهانی78 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 3

15661378517991502طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 م حسین شاهانی79 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 3

15661378517991503طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 سمر حقیقی بروجنی80 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 4

15661378517991503طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 سمر حقیقی بروجنی81 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 4

15661378517991504طراحی معماری 1 نرگس یوسفی نارک 82 

موسی

شنبه 13:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 5

15661378517991504طراحی معماری 1 نرگس یوسفی نارک 83 

موسی

شنبه 13:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 5

15661378517991505طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 فرزانه ناقلی84 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 6

15661378517991505طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 فرزانه ناقلی85 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 6

15661378517991506طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 بهاره تحسیری86 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 7

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

418

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

15661378517991506طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 بهاره تحسیری87 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 7

15661378517991507طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 سعیده نصیرهرندی88 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 8

15661378517991507طراحی معماری 1 شنبه 13:00 تا 19:00 سعیده نصیرهرندی89 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 8

15661378707982501طراحی معماری 2 ) ک پ ( شنبه 13:00 تا 19:00 شقایق قائمی فر90 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 9

15661378707982501طراحی معماری 2 ) ک پ ( شنبه 13:00 تا 19:00 شقایق قائمی فر91 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 9

15661378707982502طراحی معماری 2 ) ک پ ( شنبه 13:00 تا 19:00 رضا کفعمي92 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 11

15661378707982502طراحی معماری 2 ) ک پ ( شنبه 13:00 تا 19:00 رضا کفعمي93 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 11

15661378727972501طراحی معماری 3 یکشنبه 08:00 تا 12:00 حامد شفیعیون94 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 1

15661378727972501طراحی معماری 3 یکشنبه 08:00 تا 12:00 حامد شفیعیون95 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 1

15661378727981501طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 امید زاهد گیلنیان96 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 1

15661378727981501طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 امید زاهد گیلنیان97 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 1

15661378727981502طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 علی فروزانی98 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 3

15661378727981502طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 علی فروزانی99 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 3

15661378727981503طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 الناز عزیزی100 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 4

15661378727981503طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 الناز عزیزی101 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 4

15661378727981504طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 الناز عزیزی102 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 4

15661378727981504طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 الناز عزیزی103 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 4

15661378727981505طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 زهرا خاشعی104 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 5

15661378727981505طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 زهرا خاشعی105 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 5

15661378727981506طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 بابک سرور106 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 6

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

518

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

15661378727981506طراحی معماری 3 یکشنبه 13:00 تا 19:00 بابک سرور107 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 6

15661378727981507طراحی معماری 3 پریسا سادات 108 

هاشمی فشارکی

یکشنبه 13:00 تا 19:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 7

15661378727981507طراحی معماری 3 پریسا سادات 109 

هاشمی فشارکی

یکشنبه 13:00 تا 19:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 7

15661378807971501طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 مهدی میرابدخت110 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 7

15661378807971501طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 مهدی میرابدخت111 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 7

15661378807971502طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 شبنم بهرامی گهروئی112 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 8

15661378807971502طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 شبنم بهرامی گهروئی113 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 8

15661378807971503طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 مسعود امیدی زاینانی114 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 9

15661378807971503طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 مسعود امیدی زاینانی115 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 9

15661378807971504طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 امیرحسین پیرزاده116 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 11

15661378807971504طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 امیرحسین پیرزاده117 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 11

15661378807971505طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 شقایق قائمی فر118 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 12

15661378807971505طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 شقایق قائمی فر119 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 12

15661378807971506طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 حامد شفیعیون120 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 13

15661378807971506طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 حامد شفیعیون121 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 13

15661378807971507طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 سمیرا امامی122 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 14

15661378807971507طراحی معماری 4 شنبه 08:00 تا 12:00 سمیرا امامی123 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 14

15661397197982505فرآیند طراحی در معماری ناصر حسن پور 124 

کازرونی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

15661397197982506فرآیند طراحی در معماری  125

15661406337971517فناوریهای نوین ساختمان یکشنبه 13:00 تا 15:00 م لک126 

15661406337971518فناوریهای نوین ساختمان یکشنبه 15:00 تا 17:00 م لک127 

15661406337971519فناوریهای نوین ساختمان یکشنبه 13:00 تا 15:00 نسیم رحیمی128 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

618

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

15661406337971520فناوریهای نوین ساختمان یکشنبه 15:00 تا 17:00 نسیم رحیمی129 

مبانی برنامه ریزی فضاهای 

شهری
15661445287972506 آتلیه 12شنبه 13:00 تا 17:00 سارا کامران130 

مبانی برنامه ریزی فضاهای 

شهری
15661445287981514 آتلیه 12دوشنبه 13:00 تا 17:00 الهه نصراصفهانی131 

مبانی برنامه ریزی فضاهای 

شهری
15661445287981516 آتلیه 13دوشنبه 13:00 تا 17:00 سارا کامران132 

مبانی برنامه ریزی فضاهای 

شهری
15661445287981517 آتلیه 21دوشنبه 13:00 تا 17:00 م علیزاده133 

مبانی برنامه ریزی فضاهای 

شهری
15661445287981518 نگین ابراهیمی 134 

دستگردی

آتلیه 20دوشنبه 13:00 تا 17:00 

15661455677972507مبانی معماری داخلی یکشنبه 13:00 تا 15:00 پریسا خیام نکوئی135 

15661456607982507مبانی نظری معماری چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود ضیائی136 

15661456607982508مبانی نظری معماری  137

15661461877972505متره و برآورد کلس 607دوشنبه 08:00 تا 11:00 پیمان صفاپور138 

15661461877972510متره و برآورد کلس 606دوشنبه 08:00 تا 11:00 علی اصغر میرقادری139 

15661486507971508مدیریت تشکیلت کارگاهی کلس 606یکشنبه 08:00 تا 11:00 حامد اسحاقیان140 

15661486507971509مدیریت تشکیلت کارگاهی ابوالقاسم احمدی 141 

بنی

کلس 604یکشنبه 08:00 تا 11:00 

15661486507971510مدیریت تشکیلت کارگاهی کلس 601یکشنبه 08:00 تا 11:00 حمیدرضا هیرمند142 

15661486507971511مدیریت تشکیلت کارگاهی یکشنبه 08:00 تا 11:00 عبدالرسول جان نثاری143 

15661486507971512مدیریت تشکیلت کارگاهی ارشک سبزی پور 144 

هفشجانی

یکشنبه 08:00 تا 11:00 

15661501507002505مصالح ساختمانی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 احسان اله ناصحی145 

15661504797992506معماری اسلمی 1 سیده پوراندخت 146 

سعادتی

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

15661504797992507معماری اسلمی 1 دوشنبه 08:00 تا 12:00 شهباز نوری فشارکی147 

15661504827991517معماری اسلمی 2 پریسا کاویانی 148 

باغبادرانی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

15661504827991518معماری اسلمی 2 پریسا کاویانی 149 

باغبادرانی

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

15661504827991528معماری اسلمی 2 دوشنبه 08:00 تا 10:00 رویا همایونی150 

15661504827991529معماری اسلمی 2 دوشنبه 10:00 تا 12:00 رویا همایونی151 

15661505027001524معماری جهان چهارشنبه 08:00 تا 10:00 زهرا زارعی کلیشادی152 

15661505027001525معماری جهان چهارشنبه 10:00 تا 12:00 زهرا زارعی کلیشادی153 

15661505027001526معماری جهان چهارشنبه 08:00 تا 10:00 رویا همایونی154 

15661505027001527معماری جهان چهارشنبه 10:00 تا 12:00 فاطمه میسمی155 

15661505247992508معماری معاصر ) 1 ( چهارشنبه 13:00 تا 15:00 جعفر باقری156 

15661505247992509معماری معاصر ) 1 ( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 زینب انجمنی157 

15661505307991513معماری معاصر 2 دوشنبه 13:00 تا 15:00 امین یزدانی158 

15661505307991514معماری معاصر 2 دوشنبه 15:00 تا 17:00 امین یزدانی159 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

718

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

15661505307991515معماری معاصر 2 مهرناز صادقی 160 

حسنوند

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

15661505307991516معماری معاصر 2 مهرناز صادقی 161 

حسنوند

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

مقاومت  مصالح  وسازه  های  

فلزی 
15661507207992504 پنج شنبه 13:00 تا 16:00 جواد عشوری پیزادانی162 

مقاومت  مصالح  وسازه  های  

فلزی 
15661507207992505 پنج شنبه 13:00 تا 16:00 ابراهیم حسن خانی163 

15661509507002501مقدمات طراحی معماری 1 شنبه 08:00 تا 12:00 مژگان بیغمی164 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 16

15661509507002501مقدمات طراحی معماری 1 شنبه 08:00 تا 12:00 مژگان بیغمی165 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 16

15661509507002502مقدمات طراحی معماری 1 سولماز ابدالی حاجی 166 

آبادی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 3

15661509507002502مقدمات طراحی معماری 1 سولماز ابدالی حاجی 167 

آبادی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 3

15661509597001501مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 زهرا کرامت168 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 3

15661509597001501مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 زهرا کرامت169 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 3

15661509597001502مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 بهرام معرفت170 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 4

15661509597001502مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 بهرام معرفت171 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 4

15661509597001503مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 زیبا آذر172 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 5

15661509597001503مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 زیبا آذر173 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 5

15661509597001504مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 پروانه شیرانی174 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 6

15661509597001504مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 پروانه شیرانی175 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 6

15661509597001505مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 بابک سرور176 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 7

15661509597001505مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 بابک سرور177 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 7

15661509597001506مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 شیدا عبدلی178 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 8

15661509597001506مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 شیدا عبدلی179 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 8

15661509597001507مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 یاسمین رفیعی180 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 9

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

818

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

15661509597001507مقدمات طراحی معماری 2 دوشنبه 13:00 تا 19:00 یاسمین رفیعی181 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 9

15661509597001508مقدمات طراحی معماری 2 اتناسادات هاشمی 182 

فشارکی

دوشنبه 13:00 تا 19:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 11

15661509597001508مقدمات طراحی معماری 2 اتناسادات هاشمی 183 

فشارکی

دوشنبه 13:00 تا 19:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 11

مقدمات طراحی معماری ) 3 

)
15661509651000000 جمعه 10:00 تا 12:00 بابک سرور184 

 

جمعه 13:00 تا 20:00 

مقدمات طراحی معماری ) 3 

)
15661509651000000 جمعه 10:00 تا 12:00 بابک سرور185 

 

جمعه 13:00 تا 20:00 

مقدمات طراحی معماری ) 3 

)
15661509657992501 شنبه 08:00 تا 12:00 مریم ترکان186 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 5

مقدمات طراحی معماری ) 3 

)
15661509657992501 شنبه 08:00 تا 12:00 مریم ترکان187 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 5

مقدمات طراحی معماری ) 3 

)
15661509657992502 شنبه 08:00 تا 12:00 بهاره مختاری188 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 6

مقدمات طراحی معماری ) 3 

)
15661509657992502 شنبه 08:00 تا 12:00 بهاره مختاری189 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 6

مقدمات طراحی معماری ) 3 

)
15661509657992510 شنبه 08:00 تا 12:00 شادان طلکوب190 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 4

مقدمات طراحی معماری ) 3 

)
15661509657992510 شنبه 08:00 تا 12:00 شادان طلکوب191 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 4

15661545111994145038نقشه برداری یکشنبه 10:00 تا 11:00 رامین ارفع نیا192 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

15661545111994145038نقشه برداری یکشنبه 10:00 تا 11:00 رامین ارفع نیا193 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

15661545111994145039نقشه برداری یکشنبه 09:00 تا 10:00 رامین ارفع نیا194 

 

جمعه 17:00 تا 19:00 

آتلیه 15

15661545111994145039نقشه برداری یکشنبه 09:00 تا 10:00 رامین ارفع نیا195 

 

جمعه 17:00 تا 19:00 

آتلیه 15

15661545111994145040نقشه برداری یکشنبه 08:00 تا 09:00 رامین ارفع نیا196 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

15661545111994145040نقشه برداری یکشنبه 08:00 تا 09:00 رامین ارفع نیا197 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

15661602367971521کارگاه معماری و ساخت آتلیه 15دوشنبه 08:00 تا 12:00 نوید مدن دوست198 

15661602367971522کارگاه معماری و ساخت آتلیه 15دوشنبه 08:00 تا 12:00 نوید مدن دوست199 

15661602367971523کارگاه معماری و ساخت آتلیه 16دوشنبه 08:00 تا 12:00 ایمان عشقی نژاد200 

15661602367971524کارگاه معماری و ساخت آتلیه 15دوشنبه 08:00 تا 12:00 نوید مدن دوست201 

15661602367971525کارگاه معماری و ساخت آتلیه 16دوشنبه 08:00 تا 12:00 ایمان عشقی نژاد202 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

918

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

15661661107972508زبان تخصصی معماری یکشنبه 15:00 تا 17:00 بهرام شاهدی203 

15721014798991505ارگونومی و آنتروپومتری دوشنبه 10:00 تا 12:00 پریا شریفی204 

15721039648001505آشنایی با رشته های هنری پنج شنبه 10:00 تا 12:00 احسان عشق ترکی205 

15721165258991504تاریخ هنر 2 دوشنبه 08:00 تا 10:00 احسان عشق ترکی206 

15721224118991502حجم سازی نرگس یوسفی نارک 207 

موسی

آتلیه 14سه شنبه 13:00 تا 19:00 

15721262148991507راینو مقدماتی ) مدل سازی ( کارگاه رایانه معماریچهارشنبه 13:00 تا 19:00 شیما نجات بخش208 

15721371918001501طراحی پایه2 )راندو( آتلیه 1سه شنبه 13:00 تا 19:00 شیما نجات بخش209 

15721393228001506عکاسی دیجیتال شنبه 13:00 تا 15:00 واچیک هایراپطیان210 

 

جمعه 10:00 تا 14:00 

15721393228001506عکاسی دیجیتال شنبه 13:00 تا 15:00 واچیک هایراپطیان211 

 

جمعه 10:00 تا 14:00 

15721455678991501مبانی معماری داخلی یکشنبه 08:00 تا 12:00 پریسا خیام نکوئی212 

15721457298001504مبانی هنرهای تجسمی 1 آتلیه 14دوشنبه 13:00 تا 18:00 عاطفه آدینه فر213 

15721461878991508متره و برآورد کلس 606دوشنبه 08:00 تا 11:00 علی اصغر میرقادری214 

15721475301511050محاسبات و آمار چهارشنبه 08:00 تا 10:00 منصور ملئی215 

15721550498001503نمونک سازی و مدل سازی آتلیه 14دوشنبه 08:00 تا 11:00 عاطفه خیام باشی216 

15721553488001502هندسه کاربردی آتلیه 16یکشنبه 08:00 تا 12:00 بهاره تحسیری217 

15721782708991506مقاومت مصالح مرتضی داوری دولت 218 

آبادی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

شناخت مواد و روش های 

ساخت 2 )فلزات و مواد 

معدنی(

15722069738991503 سیدم حسین 219 

علویان

پنج شنبه 13:00 تا 19:00 

1677100949920009ادبیات معماری مقدی خدابخشیان 220 

کنارکی

آتلیه 18چهارشنبه 08:00 تا 11:00 

روشهای علوم تجربی در 

فرایند طراحی و نقد فضا
1677129386920010 کلس 601دوشنبه 17:00 تا 20:00 بهرام شاهدی221 

1677135769920014شناخت شناسی سید رحمان مرتضوی 222 

باباحیدری

شنبه 13:00 تا 15:00 

1677143629920003مباحث منتخب درمعماری کلس 603چهارشنبه 08:00 تا 11:00 بهرام شاهدی223 

1677143629920004مباحث منتخب درمعماری چهارشنبه 11:00 تا 12:00 بهرام شاهدی224 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

آتلیه 20

1677143629920004مباحث منتخب درمعماری چهارشنبه 11:00 تا 12:00 بهرام شاهدی225 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

آتلیه 20

1677143629920102مباحث منتخب درمعماری شنبه 08:00 تا 11:00 بهرام شاهدی226 

1677144218920005مباحثی در روانشناسی محیط کلس 607چهارشنبه 15:00 تا 18:00 ساناز رهروی پودهء227 

1677144218920006مباحثی در روانشناسی محیط کلس 602چهارشنبه 15:00 تا 18:00 سیده مرضیه طبائیان228 

1677144218920110مباحثی در روانشناسی محیط شنبه 13:00 تا 16:00 229 

1677150230920008مطالعات تطبیقی در معماری چهارشنبه 11:00 تا 12:00 بهرام شاهدی230 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

آتلیه 20

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1018

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

1677150230920008مطالعات تطبیقی در معماری چهارشنبه 11:00 تا 12:00 بهرام شاهدی231 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

آتلیه 20

معماری اسلمی ) حکمت و 

روشها (
1677150484920001 مریم قاسمی 232 

سیچانی

آتلیه 2چهارشنبه 08:00 تا 11:00 

معماری اسلمی ) حکمت و 

روشها (
1677150484920002 مریم قاسمی 233 

سیچانی

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

آتلیه 18

معماری اسلمی ) حکمت و 

روشها (
1677150484920002 مریم قاسمی 234 

سیچانی

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

آتلیه 18

1677150554920007معماری و انرژی های نو کلس 601چهارشنبه 15:00 تا 18:00 م بهاروند235 

1696109372889006انسان و محیط کلس 607شنبه 13:00 تا 15:00 سیده مرضیه طبائیان236 

1696109372889007انسان و محیط کلس 607شنبه 15:00 تا 17:00 سیده مرضیه طبائیان237 

1696109372889009انسان و محیط کلس 607شنبه 17:00 تا 19:00 مرجان امجد238 

برنامه ریزی و روش های 

طراحی
1696112030889022 مریم قاسمی 239 

سیچانی

آتلیه 17چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

1696124351889024حقوق معماری ارشد آتلیه 17چهارشنبه 17:00 تا 19:00 گلرخ کوپائی240 

1696124577889014حکمت معماری در ایران مریم قاسمی 241 

سیچانی

کلس 607سه شنبه 08:00 تا 10:00 

1696124577889015حکمت معماری در ایران مریم قاسمی 242 

سیچانی

کلس 607سه شنبه 10:00 تا 12:00 

1696124577889016حکمت معماری در ایران مریم قاسمی 243 

سیچانی

کلس 607سه شنبه 08:00 تا 10:00 

1696124577920011حکمت معماری در ایران مریم قاسمی 244 

سیچانی

کلس 607سه شنبه 08:00 تا 10:00 

1696128012889021روش تحقیق و تدوین پایان نامه کلس 607چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ساناز رهروی پودهء245 

1696128012889101روش تحقیق و تدوین پایان نامه شنبه 15:00 تا 17:00 بهرام شاهدی246 

1696138444889018طرح معماری ارشد )1( شنبه 08:00 تا 12:00 سمر حقیقی بروجنی247 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 18

1696138444889018طرح معماری ارشد )1( شنبه 08:00 تا 12:00 سمر حقیقی بروجنی248 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 18

1696138444889100طرح معماری ارشد )1( جمعه 08:00 تا 12:00 عاطفه آدینه فر249 

1696138447889001طرح معماری ارشد )2( فاطمه السادات 250 

مجیدی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 2

1696138447889001طرح معماری ارشد )2( فاطمه السادات 251 

مجیدی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 2

1696138447889002طرح معماری ارشد )2( ناصر حسن پور 252 

کازرونی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 19

1696138447889002طرح معماری ارشد )2( ناصر حسن پور 253 

کازرونی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 19

1696138447889003طرح معماری ارشد )2( شنبه 08:00 تا 12:00 ساناز رهروی پودهء254 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 21

1696138447889003طرح معماری ارشد )2( شنبه 08:00 تا 12:00 ساناز رهروی پودهء255 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 21

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1118

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

1696138447889004طرح معماری ارشد )2( شنبه 08:00 تا 12:00 مرجان امجد256 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 17

1696138447889004طرح معماری ارشد )2( شنبه 08:00 تا 12:00 مرجان امجد257 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 17

1696138447889005طرح معماری ارشد )2( سیده پوراندخت 258 

سعادتی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 20

1696138447889005طرح معماری ارشد )2( سیده پوراندخت 259 

سعادتی

شنبه 08:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 20

1696138450889017طرح معماری ارشد )3( یکشنبه 13:00 تا 17:00 م بهاروند260 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

1696138450889017طرح معماری ارشد )3( یکشنبه 13:00 تا 17:00 م بهاروند261 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

1696149632889025مراتب اجرایی ساختمان ناصر حسن پور 262 

کازرونی

آتلیه 19شنبه 13:00 تا 17:00 

1696150549889010معماری و اقلیم مقدی خدابخشیان 263 

کنارکی

کلس 606شنبه 13:00 تا 15:00 

1696150549889011معماری و اقلیم مقدی خدابخشیان 264 

کنارکی

کلس 606شنبه 15:00 تا 17:00 

1696150549889012معماری و اقلیم مقدی خدابخشیان 265 

کنارکی

کلس 606شنبه 17:00 تا 19:00 

1696150549920012معماری و اقلیم مقدی خدابخشیان 266 

کنارکی

کلس 606شنبه 17:00 تا 19:00 

1696185334889019پایان نامه  267

19401037789992511آشنایی با مرمت ابنیه شنبه 13:00 تا 18:00 زهرا زارعی کلیشادی268 

19401037789992512آشنایی با مرمت ابنیه شنبه 13:00 تا 18:00 الهام نصری269 

19401037800000آشنایی با معماری اسلمی 2  270

19401037829992523آشنایی با معماری معاصر سه شنبه 08:00 تا 10:00 امین یزدانی271 

19401178489991512تحلیل فضاهای شهری شنبه 08:00 تا 10:00 نفیسه ستایش فر272 

19401178489991513تحلیل فضاهای شهری شنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه ستایش فر273 

19401196009992515تمرین های معماری آتلیه 25دوشنبه 13:00 تا 16:00 آذین رنجبر274 

19401196009992516تمرین های معماری آتلیه 24دوشنبه 14:00 تا 17:00 فائزه شمشیری275 

19401197599991505تنظیم شرایط محیطی 2 یکشنبه 13:00 تا 15:00 هاجر عبادسیچانی276 

19401197599991506تنظیم شرایط محیطی 2 یکشنبه 15:00 تا 17:00 احمدرضا طاهری اصل277 

روش های طراحی و تولید 

صنعتی
19401275299992505  278

روش های طراحی و تولید 

صنعتی
19401275299992506 آرمین بهشتی 279 

مارنانی

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

19401304079991514زبان  تخصصی  یکشنبه 13:00 تا 15:00 م کازرونی280 

19401304079991515زبان  تخصصی   281

19401329680000سازه های فلزی  282

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1218

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

19401329689992510سازه های فلزی سه شنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا انکبینی283 

شناخت و طراحی معماری 

روستا
19401359629992522 آتلیه 13چهارشنبه 08:00 تا 12:00 احسان گودرزی نژاد284 

19401371199992526طراحی با دست آزاد آتلیه 24دوشنبه 14:00 تا 17:00 فائزه شمشیری285 

19401378729992520طراحی معماری 3 دوشنبه 08:00 تا 12:00 احسان صمدی286 

 

پنج شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 12

19401378729992520طراحی معماری 3 دوشنبه 08:00 تا 12:00 احسان صمدی287 

 

پنج شنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 12

19401378809992501طراحی معماری 4 یکشنبه 13:00 تا 19:00 عاطفه آدینه فر288 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 11

19401378809992501طراحی معماری 4 یکشنبه 13:00 تا 19:00 عاطفه آدینه فر289 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 11

19401378809992502طراحی معماری 4 یکشنبه 13:00 تا 19:00 ایمان عشقی نژاد290 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 12

19401378809992502طراحی معماری 4 یکشنبه 13:00 تا 19:00 ایمان عشقی نژاد291 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 12

19401378859991501طراحی معماری 5 پگاه السادات زنجانی 292 

زاده اصفهانی

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 7

19401378859991501طراحی معماری 5 پگاه السادات زنجانی 293 

زاده اصفهانی

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 7

19401378859991502طراحی معماری 5 یکشنبه 08:00 تا 12:00 فاطمه حکمت پناه294 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 6

19401378859991502طراحی معماری 5 یکشنبه 08:00 تا 12:00 فاطمه حکمت پناه295 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 6

19401378859991503طراحی معماری 5 یکشنبه 08:00 تا 12:00 ملیحه ملکی وادقانی296 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 5

19401378859991503طراحی معماری 5 یکشنبه 08:00 تا 12:00 ملیحه ملکی وادقانی297 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 5

19401378859991504طراحی معماری 5 یکشنبه 08:00 تا 12:00 احمد شفیعی298 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 4

19401378859991504طراحی معماری 5 یکشنبه 08:00 تا 12:00 احمد شفیعی299 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

آتلیه 4

19401379619991516طراحی نهایی ) پروژه ( مقدی خدابخشیان 300 

کنارکی

19401379619991517طراحی نهایی ) پروژه ( مرجان امجد301 

19401379619991518طراحی نهایی ) پروژه ( مسعود ضیائی302 

19401379619991519طراحی نهایی ) پروژه ( مسعود امیدی زاینانی303 

19401379619991520طراحی نهایی ) پروژه ( عاطفه آدینه فر304 

19401379619991521طراحی نهایی ) پروژه ( شقایق قائمی فر305 

19401379619991522طراحی نهایی ) پروژه ( نوید مدن دوست306 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1318

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

19401379619991523طراحی نهایی ) پروژه ( ایمان عشقی نژاد307 

19401379619991524طراحی نهایی ) پروژه ( زهرا کرامت308 

19401379619991525طراحی نهایی ) پروژه ( علی مهر علیان309 

19401379619991526طراحی نهایی ) پروژه ( بابک سرور310 

19401379619991527طراحی نهایی ) پروژه ( حسین کریمی بلن311 

19401379619991528طراحی نهایی ) پروژه ( پگاه السادات زنجانی 312 

زاده اصفهانی

19401379619991529طراحی نهایی ) پروژه ( مهدی علینقی زاده313 

19401379619991530طراحی نهایی ) پروژه ( فاطمه حکمت پناه314 

19401379619991531طراحی نهایی ) پروژه ( حامد شفیعیون315 

19401379619991532طراحی نهایی ) پروژه ( حسن زارع316 

19401379619991533طراحی نهایی ) پروژه ( مهدی میرابدخت317 

19401379619991534طراحی نهایی ) پروژه ( م بهاروند318 

19401398479992525فرآیند و روشهای معماری ناصر حسن پور 319 

کازرونی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

19401456609992507مبانی نظری معماری سه شنبه 13:00 تا 15:00 سیده مرضیه طبائیان320 

19401456609992508مبانی نظری معماری سه شنبه 15:00 تا 17:00 سیده مرضیه طبائیان321 

19401563729991533کارآموزی مقدی خدابخشیان 322 

کنارکی

19401563729991534کارآموزی ساناز رهروی پودهء323 

19401563729991535کارآموزی مسعود ضیائی324 

19401563729991536کارآموزی مرجان امجد325 

19401563729991537کارآموزی ناصر حسن پور 326 

کازرونی

19401563729991538کارآموزی بهاره تدین327 

19401563729991539کارآموزی سمر حقیقی بروجنی328 

19401563729991540کارآموزی گلرخ کوپائی329 

19401563729991541کارآموزی م بهاروند330 

19401563729991542کارآموزی سیده مرضیه طبائیان331 

19401586799992527کاربرد کامپیوتر آسوده میرخواجه 332 

الدین

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

19401630659991508سازه های بتونی شنبه 13:00 تا 15:00 م کازرونی333 

19401630659991509سازه های بتونی شنبه 15:00 تا 17:00 م کازرونی334 

19401630719991510مدیریت و تشکیلت کارگاهی آتلیه 12پنج شنبه 09:00 تا 12:00 م لک335 

19401630719991511مدیریت و تشکیلت کارگاهی علی سربلوک زاده 336 

هرندی

آتلیه 14چهارشنبه 08:00 تا 11:00 

تاسیسات مکانیکی و 

الکتریکی
19401729379992503 آتلیه 5پنج شنبه 13:00 تا 16:00 میثم اعظمیان جزی337 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1418

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

تاسیسات مکانیکی و 

الکتریکی
19401729379992504 آتلیه 4پنج شنبه 13:00 تا 16:00 ساناز مطلیی338 

22491369871994145048طراحی کلس )1(سه شنبه 08:00 تا 12:00 مرضیه مرتضوی نژاد339 

22491457231994145049مبانی هنر های تجسمی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 مرضیه تائبی340 

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550041994145085 محبوبه ناظوری 341 

خوراسگانی

چهارشنبه 13:30 تا 15:30 

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550041994145157 محبوبه ناظوری 342 

خوراسگانی

چهارشنبه 13:30 تا 15:30 

هندسه )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550131511049 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 منصور ملئی343 

هندسه )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550131994145086 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ندا دلپاک یگانه344 

هندسه )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550131994145156 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ندا دلپاک یگانه345 

آشنایی با هنر )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550141994145087 سه شنبه 08:00 تا 10:00 نفیسه ستایش فر346 

آشنایی با هنر )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550147002506 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 فهیمه سیانکی347 

ریاضیات پایه )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550161994145084 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مریم بهمن پور348 

ریاضیات پایه )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550161994145155 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مریم بهمن پور349 

551361994145154عناصر و جزئیات )جبرانی( کلس )4(سه شنبه 17:00 تا 19:00 محسن نبی350 

555012968515110510ریاضی عمومی  2 پنج شنبه 08:00 تا 11:00 خسرو قاسمی فرد351 

آشنایی با مبانی برنامه ریزی 

کالبدی
57171042227962524 آتلیه 22دوشنبه 15:00 تا 18:00 دکتر م لطیفی352 

آشنایی با مبانی برنامه ریزی 

کالبدی
57171042229992514 آتلیه 22دوشنبه 15:00 تا 18:00 دکتر م لطیفی353 

57171043067962521آشنایی با مرمت ابنیه سه شنبه 13:00 تا 17:00 رویا سعیدی بروجنی354 

57171043507962515آشنایی با معماری جهان چهارشنبه 08:00 تا 10:00 جعفر باقری355 

57171130290000بیان معماری 1  356

57171155917962516تأسیسات مکانیکی یکشنبه 13:00 تا 15:00 احمدرضا طاهری اصل357 

57171178487962518تحلیل فضاهای شهری آتلیه 16یکشنبه 15:00 تا 18:00 دکتر م لطیفی358 

57171274737962519روستا )2( آتلیه 23شنبه 13:00 تا 19:00 مهسا یحیوی آذر359 

57171329637962517سازه های بتنی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 م کازرونی360 

57171376457962514طراحی فنی دوشنبه 13:00 تا 19:00 علی مهر علیان361 

 

جمعه 09:00 تا 10:00 

آتلیه 16

57171376457962514طراحی فنی دوشنبه 13:00 تا 19:00 علی مهر علیان362 

 

جمعه 09:00 تا 10:00 

آتلیه 16

57171384317962513طرح معماری 3 یکشنبه 08:00 تا 12:00 مرضیه ایزدی363 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

 

جمعه 10:00 تا 13:00 

آتلیه 3

57171384317962513طرح معماری 3 یکشنبه 08:00 تا 12:00 مرضیه ایزدی364 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

 

جمعه 10:00 تا 13:00 

آتلیه 3

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1518

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

57171384317962513طرح معماری 3 یکشنبه 08:00 تا 12:00 مرضیه ایزدی365 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

 

جمعه 10:00 تا 13:00 

آتلیه 3

57171384357962512طرح معماری 4 یکشنبه 08:00 تا 12:00 معلی برومند جزی366 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

 

جمعه 10:00 تا 13:00 

آتلیه 12

57171384357962512طرح معماری 4 یکشنبه 08:00 تا 12:00 معلی برومند جزی367 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

 

جمعه 10:00 تا 13:00 

آتلیه 12

57171384357962512طرح معماری 4 یکشنبه 08:00 تا 12:00 معلی برومند جزی368 

 

چهارشنبه 13:00 تا 19:00 

 

جمعه 10:00 تا 13:00 

آتلیه 12

57171384397962511طرح معماری 5 شنبه 08:00 تا 12:00 مسعود ضیائی369 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

 

جمعه 10:00 تا 13:00 

آتلیه 15

57171384397962511طرح معماری 5 شنبه 08:00 تا 12:00 مسعود ضیائی370 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

 

جمعه 10:00 تا 13:00 

آتلیه 15

57171384397962511طرح معماری 5 شنبه 08:00 تا 12:00 مسعود ضیائی371 

 

سه شنبه 13:00 تا 19:00 

 

جمعه 10:00 تا 13:00 

آتلیه 15

57171384747961501طرح نهایی ناصر حسن پور 372 

کازرونی

57171384747962502طرح نهایی مقدی خدابخشیان 373 

کنارکی

57171384747962503طرح نهایی مرجان امجد374 

57171384747962504طرح نهایی مسعود ضیائی375 

57171384747962505طرح نهایی ساناز رهروی پودهء376 

57171384747962506طرح نهایی م بهاروند377 

57171384747962507طرح نهایی سارا فتوت378 

57171456607962520مبانی نظری معماری پریسا کاویانی 379 

باغبادرانی

پنج شنبه 10:00 تا 13:00 

57171486507962522مدیریت تشکیلت کارگاهی علی سربلوک زاده 380 

هرندی

آتلیه 14چهارشنبه 08:00 تا 11:00 

مقاومت  مصالح  وسازه  های  

فلزی 
57171507207962525 سه شنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا انکبینی381 

57171553227962526هندسه مناظر و مرایا آتلیه 13پنج شنبه 13:00 تا 16:00 فهیمه سیانکی382 

57171850687962523آشنایی با معماری معاصر دوشنبه 13:00 تا 15:00 امین یزدانی383 

5806126371889020رساله و طرح نهایی  384

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1618

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

61751036026002506اسکیس آتلیه 25پنج شنبه 13:00 تا 16:00 الهام محسن پور385 

61751110286001509برداشت از بناهای تاریخی دوشنبه 13:00 تا 17:00 شهباز نوری فشارکی386 

61751110286001510برداشت از بناهای تاریخی مریم قاسمی 387 

سیچانی

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

61751187106002507ترسیم فنی شنبه 13:00 تا 19:00 فائزه شمشیری388 

61751302161511051ریاضی کاربردی پنج شنبه 08:00 تا 11:00 خسرو قاسمی فرد389 

61751378636002501طراحی معماری 2 یکشنبه 13:00 تا 17:00 حسین کریمی بلن390 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 8

61751378636002501طراحی معماری 2 یکشنبه 13:00 تا 17:00 حسین کریمی بلن391 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 8

61751378636002502طراحی معماری 2 یکشنبه 13:00 تا 17:00 میترا راه خدای بدرانی392 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 9

61751378636002502طراحی معماری 2 یکشنبه 13:00 تا 17:00 میترا راه خدای بدرانی393 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

آتلیه 9

61751378726001501طراحی معماری 3 دوشنبه 08:00 تا 12:00 الناز عزیزی394 

 

پنج شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 8

61751378726001501طراحی معماری 3 دوشنبه 08:00 تا 12:00 الناز عزیزی395 

 

پنج شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 8

61751378726001502طراحی معماری 3 شیدا ربیعی 396 

طالخونچه

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 9

61751378726001502طراحی معماری 3 شیدا ربیعی 397 

طالخونچه

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 9

61751378726001503طراحی معماری 3 دوشنبه 08:00 تا 12:00 ندا زمانی398 

 

پنج شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 11

61751378726001503طراحی معماری 3 دوشنبه 08:00 تا 12:00 ندا زمانی399 

 

پنج شنبه 13:00 تا 17:00 

آتلیه 11

61751456606001513مبانی نظری معماری یکشنبه 08:00 تا 10:00 نازنین خورسندی400 

61751456606001514مبانی نظری معماری یکشنبه 10:00 تا 12:00 نازنین خورسندی401 

انسان، طبیعت و معماری 

پایدار
61752083476002503 چهارشنبه 15:00 تا 18:00 دکتر م لطیفی402 

61752083486002505فرایند طراحی معماری دوشنبه 09:00 تا 12:00 بابک سرور403 

61752083496001517معماری ایران پس از اسلم چهارشنبه 13:00 تا 16:00 شهباز نوری فشارکی404 

61752083496001518معماری ایران پس از اسلم پریسا کاویانی 405 

باغبادرانی

چهارشنبه 13:00 تا 16:00 

61752083506001506تحلیل روستا و فناوری محیط آتلیه 13یکشنبه 13:00 تا 16:00 محبوبه محجوبی406 

61752083506001507تحلیل روستا و فناوری محیط آتلیه 14یکشنبه 13:00 تا 16:00 الهام محسن پور407 

61752083506001508تحلیل روستا و فناوری محیط آتلیه 15یکشنبه 13:00 تا 16:00 مرضیه ایزدی408 

کاربرد نرم افزارهای شبیه 

سازی انرژی در ساختمان
61752083516001504 پنج شنبه 08:00 تا 11:00 یوسف کمالی409 

کاربرد نرم افزارهای شبیه 

سازی انرژی در ساختمان
61752083516001505 پنج شنبه 08:00 تا 11:00 بهرام نوروزی410 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1718

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

مفاهیم پایه درطراحی سازه 

برای معماران
61752083536002504 دوشنبه 13:00 تا 15:00 بابک بهارلوهوره411 

61752083546001515سازه  برای  معماران آرمین بهشتی 412 

مارنانی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

61752083546001516سازه  برای  معماران آرمین بهشتی 413 

مارنانی

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

61752083556001511جزییات اجرایی  ساختمان آتلیه 25چهارشنبه 08:00 تا 11:00 امین یزدانی414 

61752083556001512جزییات اجرایی  ساختمان آتلیه 15چهارشنبه 08:00 تا 11:00 هما فرید415 

63101039071994145092آشنائی با تاریخ معماری سه شنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه ستایش فر416 

63101455651994145089مبانی معماری سه شنبه 13:30 تا 16:30 نفیسه ستایش فر417 

63101660131994145083کاربینی ) بازدید ( دوشنبه 11:00 تا 13:00 حسین کریمی بلن418 

63441043311994145095آشنایی با معماری اسلمی دانشکده مهارت و کارآفرینی یکشنبه 15:00 تا 18:00 ندا داوری دولت آبادی419 

آتلیه معماری 2

63441043501000000آشنایی بامعماری جهان یکشنبه 10:00 تا 12:00 مرضیه مرتضوی نژاد420 

63441142351000000پرسپکتیو شنبه 08:00 تا 12:00 تینا امامی421 

63441187101000000ترسیم فنی دوشنبه 13:30 تا 19:30 حسین کریمی بلن422 

63441253251994145062درک و بیان معماری 1 یکشنبه 15:00 تا 18:00 فائزه فکاری افجدی423 

63441253281994145093درک و بیان معماری ) 2 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 فائزه فکاری افجدی424 

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

دانشکده مهارت و کارآفرینی 

آتلیه معماری 1

63441253281994145093درک و بیان معماری ) 2 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 فائزه فکاری افجدی425 

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

دانشکده مهارت و کارآفرینی 

آتلیه معماری 1

6344130047454545425ریاضی عمومی یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهه سجادی نیا426 

63441392211994145094عناصر و جزییات ساختمان دانشکده مهارت و کارآفرینی دوشنبه 15:00 تا 18:00 احسان چقاجردی427 

آتلیه معماری 1

6344141458454545426فیزیک  مکانیک  مرتضی حسین پور 428 

کردآبادی

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

63441545111994145061نقشه برداری چهارشنبه 13:30 تا 17:00 م لک429 

63442083461994145096مصالح شناسی ساختمان شنبه 15:00 تا 19:30 مطهره مشکلنی430 

کاربرد نرم افزار ترسیمی در 

معماری)1(
63442085551000000 سایت کامپیوتر )2(سه شنبه 08:00 تا 12:00 سمانه یاراحمدی431 

7000000606920015رساله )6 واحد(  432

7000000607920016رساله )7 واحد(  433

7000000620920019رساله )20 واحد(  434

7000000621920020رساله )21 واحد(  435

رساله-پژوهش محور)30 

واحد(
7000000630920021  436

رساله-پژوهش محور)33 

واحد(
7000000633920022  437

7000002166920101زبان تخصصی پیشرفته پنج شنبه 17:00 تا 19:00 سمانه یزدانی438 

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
7000002170920013 کلس 607چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ساناز رهروی پودهء439 

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
7000002170920100 بهرام شاهدی440 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1818

بسمه تعالی

9:24:22 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي معماري

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
7000002170920103 شنبه 18:00 تا 20:00 بهرام شاهدی441 

7000002171889023زبان تخصصی شنبه 13:00 تا 15:00 سمانه یزدانی442 

7000002171889102زبان تخصصی کلس 601سمانه یزدانی443 

900291994145296فارسی چهارشنبه 16:00 تا 19:00 ریحانه دائی علی444 

999999991920023آزمون جامع  445

پايان گزارش


