
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

15

بسمه تعالی

9:25:51 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 شیمي

1024127657880010روش تحقیق شنبه 15:00 تا 17:00 مجتبی نصراصفهانی1 

1024127657880023روش تحقیق کلس 24پنج شنبه 13:00 تا 15:00 سیده بهشته اسدی2 

1024127657990012روش تحقیق جمعه 13:00 تا 15:00 سیده بهشته اسدی3 

آزمایشگاه جداسازی و 

شناسایی ترکیبات آلی
1235101993142094 پنج شنبه 08:00 تا 12:00 عباس عابداصفهانی4 

1235102329142036آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ندا رییسی خیرابادی5 

1235102329142037آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ندا رییسی خیرابادی6 

1235102329142038آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 ملیحه حیدربیگی 7 

خوراسگانی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

1235102329142039آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 ملیحه حیدربیگی 8 

خوراسگانی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

1235102330142049آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 شنبه 13:00 تا 17:00 ممهدی قیصری9 

1235102330142050آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 یکشنبه 13:00 تا 17:00 ممهدی قیصری10 

1235102331142093آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 شنبه 08:00 تا 12:00 ممهدی قیصری11 

12351023441420102آزمایشگاه شیمی عمومی 1 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 نفیسه پورشیربند12 

1235102348142027آزمایشگاه شیمی عمومی 2 دوشنبه 13:00 تا 15:00 گلناز رمضانی13 

1235102348142028آزمایشگاه شیمی عمومی 2 دوشنبه 15:00 تا 17:00 گلناز رمضانی14 

1235102348142029آزمایشگاه شیمی عمومی 2 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 گلناز رمضانی15 

1235102348142030آزمایشگاه شیمی عمومی 2 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 گلناز رمضانی16 

1235102361142032آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 شنبه 08:00 تا 10:00 آمنه تقی زاده17 

1235102361142033آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 شنبه 10:00 تا 12:00 آمنه تقی زاده18 

1235102361142034آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 شنبه 13:00 تا 15:00 آمنه تقی زاده19 

1235102361142035آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 شنبه 15:00 تا 17:00 آمنه تقی زاده20 

1235102362142079آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 عباس عابداصفهانی21 

1235102362142080آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 چهارشنبه 17:00 تا 19:00 عباس عابداصفهانی22 

1235102362142081آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 عباس عابداصفهانی23 

1235102376142057آزمایشگاه شیمی معدنی 1 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 زیبا فلفلیان24 

1235102376142058آزمایشگاه شیمی معدنی 1 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 زیبا فلفلیان25 

1235102376142059آزمایشگاه شیمی معدنی 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 زیبا فلفلیان26 

1235102376142060آزمایشگاه شیمی معدنی 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 زیبا فلفلیان27 

1235102377142065آزمایشگاه شیمی معدنی 2 سه شنبه 08:00 تا 10:00 زیبا فلفلیان28 

1235102377142066آزمایشگاه شیمی معدنی 2 سه شنبه 10:00 تا 12:00 زیبا فلفلیان29 

1235102377142067آزمایشگاه شیمی معدنی 2 سه شنبه 13:00 تا 15:00 زیبا فلفلیان30 

1235102377142068آزمایشگاه شیمی معدنی 2 سه شنبه 15:00 تا 17:00 زیبا فلفلیان31 

1235104954142091اصول بیو شیمی کلس 13چهارشنبه 13:00 تا 16:00 غلمرضا قلمکاری32 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

25

بسمه تعالی

9:25:51 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 شیمي

1235107783142064آمار در شیمی تجزیه دوشنبه 10:00 تا 12:00 ممهدی قیصری33 

1235110004142031ایمنی در آزمایشگاه کلس 18چهارشنبه 13:00 تا 14:00 عباس عابداصفهانی34 

روش های جداسازی در 

شیمی
1235129290142063 کلس 15دوشنبه 08:00 تا 10:00 ممهدی قیصری35 

12351296841511002ریاضی  عمومی  1 م جللی 36 

ورنامخواستی

شنبه 15:00 تا 18:00 

1235129685142025ریاضی عمومی  2 فهیمه السادات 37 

میردامادی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 19

1235129685142025ریاضی عمومی  2 فهیمه السادات 38 

میردامادی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 19

12351300401511026ریاضی در شیمی سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه39 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

12351300401511026ریاضی در شیمی سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه40 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

1235130820142040زبان تخصصی شیمی دوشنبه 08:00 تا 10:00 عباس عابداصفهانی41 

1235136028142061شناسایی ترکیبات آلی کلس 30شنبه 08:00 تا 11:00 عباس عابداصفهانی42 

1235136156142047شیمی آلی 1 چهارشنبه 08:00 تا 11:00 43 

1235136163142090شیمی آلی 2 کلس 13چهارشنبه 08:00 تا 11:00 حمیدرضا آقائی44 

1235136163990031شیمی آلی 2 پنج شنبه 16:30 تا 19:30 سیده بهشته اسدی45 

1235136168142051شیمی آلی 3 کلس 18یکشنبه 08:00 تا 11:00 سیده بهشته اسدی46 

1235136184142074شیمی آلی فلزی کلس 19دوشنبه 08:00 تا 11:00 نسرین طالبیان47 

1235136214142042شیمی تجزیه 2 کلس 19دوشنبه 15:00 تا 18:00 علیرضا نظام زاده اژیه48 

1235136216142056شیمی تجزیه 3 سه شنبه 11:00 تا 12:00 ممهدی قیصری49 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

1235136216142056شیمی تجزیه 3 سه شنبه 11:00 تا 12:00 ممهدی قیصری50 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

12351363301420103شیمی عمومی 1 ملیحه حیدربیگی 51 

خوراسگانی

دوشنبه 15:00 تا 18:00 

1235136332142026شیمی عمومی 2 کلس 18دوشنبه 08:00 تا 11:00 الهام جازان52 

1235136370142069شیمی فیزیک 2 کلس 18چهارشنبه 08:00 تا 11:00 الهام جازان53 

1235136371142095شیمی فیزیک 3 دوشنبه 11:00 تا 12:00 الهام جازان54 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 18

1235136371142095شیمی فیزیک 3 دوشنبه 11:00 تا 12:00 الهام جازان55 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 18

1235136430142041شیمی معدنی 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 نسرین طالبیان56 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1235136430142041شیمی معدنی 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 نسرین طالبیان57 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

35

بسمه تعالی

9:25:51 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 شیمي

1235136430142099شیمی معدنی 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 نسرین طالبیان58 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1235136430142099شیمی معدنی 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 نسرین طالبیان59 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1235136431142048شیمی معدنی 2 سیدنظام الدین 60 

میرستاری

کلس 18شنبه 08:00 تا 11:00 

1235136431880032شیمی معدنی 2 جمعه 09:00 تا 12:00 مجتبی نصراصفهانی61 

1235136433142062شیمی معدنی 3 شنبه 11:00 تا 12:00 مجتبی نصراصفهانی62 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 30

1235136433142062شیمی معدنی 3 شنبه 11:00 تا 12:00 مجتبی نصراصفهانی63 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 30

1235138585142078طیف سنجی ملکولی چهارشنبه 11:00 تا 12:00 الهام جازان64 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

1235138585142078طیف سنجی ملکولی چهارشنبه 11:00 تا 12:00 الهام جازان65 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

1235141759142024فیزیک عمومی 2 کلس 13یکشنبه 08:00 تا 11:00 سیدحسین مویدی66 

1235146900142055متون علمی شیمی امیرابراهیم برادران 67 

مهدوی

کلس 19سه شنبه 08:00 تا 10:00 

1235153019142076نانو شیمی سیدنظام الدین 68 

میرستاری

کلس 18سه شنبه 10:00 تا 12:00 

1235158116142077کاربرد رایانه درشیمی کلس 18سه شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود رمضانی69 

1235163774142075استاندارد سازی کلس 41دوشنبه 13:00 تا 15:00 ممهدی قیصری70 

1235164650142052آزمایشگاه شیمی آلی 2 دوشنبه 10:00 تا 12:00 عباس عابداصفهانی71 

1235164650142053آزمایشگاه شیمی آلی 2 دوشنبه 13:00 تا 15:00 عباس عابداصفهانی72 

1235164650142054آزمایشگاه شیمی آلی 2 دوشنبه 15:00 تا 17:00 عباس عابداصفهانی73 

1235167145142020آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 مهسا 74 

دانشمندخوراسگانی

شنبه 08:00 تا 10:00 

1235167145142021آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 مهسا 75 

دانشمندخوراسگانی

شنبه 10:00 تا 12:00 

1235167145142022آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 مهسا 76 

دانشمندخوراسگانی

شنبه 13:00 تا 15:00 

1235167145142023آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 مهسا 77 

دانشمندخوراسگانی

شنبه 15:00 تا 17:00 

شیمی تجزیه نمونه های 

حقیقی
1235174492142071 شنبه 13:00 تا 17:00 عباس عابداصفهانی78 

شیمی تجزیه نمونه های 

حقیقی
1235174492142072 یکشنبه 08:00 تا 12:00 عباس عابداصفهانی79 

شیمی تجزیه نمونه های 

حقیقی
1235174492142073 یکشنبه 13:00 تا 17:00 عباس عابداصفهانی80 

26791025371420106آزمایشگاه فیزیک پایه 1 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مریم یزدانی81 

2891113654880016بیوشیمی معدنی  82

2891136184880011شیمی آلی فلزی جمعه 09:00 تا 12:00 نسرین طالبیان83 

2891136434880030شیمی معدنی پیشرفته جمعه 13:30 تا 16:30 مجتبی نصراصفهانی84 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

45

بسمه تعالی

9:25:51 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 شیمي

2891138583880012طیف سنجی معدنی جمعه 13:00 تا 16:00 نسرین طالبیان85 

2891143698880017مباحث نوین در شیمی جمعه 09:00 تا 12:00 زینب توحیدیان86 

2891153019880015نانو شیمی شنبه 09:00 تا 12:00 نسرین طالبیان87 

سینتیک .ترمودینامیک 

ومکانیزم واکنشهای معدنی
2891164359880031 شنبه 08:00 تا 11:00 مجتبی نصراصفهانی88 

2904104954990015اصول بیو شیمی  89

2904113914880018پایان  نامه  90

2904113914880027پایان  نامه  91

2904133479880013سمینار مجتبی نصراصفهانی92 

2904133479880014سمینار ممهدی قیصری93 

2904133479880026سمینار ممهدی قیصری94 

2904133479990018سمینار زهرا السادات نظیفی95 

2904133479990019سمینار سیده بهشته اسدی96 

2904136171990030شیمی آلی پیشرفته پنج شنبه 09:00 تا 12:00 سیده بهشته اسدی97 

2904136273880022شیمی دارویی 1 کلس 24پنج شنبه 08:00 تا 11:00 احمدرضا مساح98 

2904136273990010شیمی دارویی 1 شنبه 09:00 تا 12:00 زهرا السادات نظیفی99 

2904136275880025شیمی دارویی 2 پنج شنبه 11:00 تا 12:00 احمدرضا مساح100 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 23

2904136275880025شیمی دارویی 2 پنج شنبه 11:00 تا 12:00 احمدرضا مساح101 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 23

2904136275990017شیمی دارویی 2 جمعه 09:00 تا 12:00 زهرا السادات نظیفی102 

2904136285990011شیمی دارویی و نانوتکنولوژی شنبه 15:00 تا 18:00 نسرین طالبیان103 

2904136310880021شیمی سنتز ترکیبات طبیعی کلس 23چهارشنبه 13:00 تا 16:00 مجید میرم صادقی104 

2904136310990016شیمی سنتز ترکیبات طبیعی شنبه 15:00 تا 18:00 زهرا السادات نظیفی105 

شیمی محاسباتی و طراحی 

دارو
2904136419880024 سیدنظام الدین 106 

میرستاری

کلس 14پنج شنبه 08:00 تا 11:00 

2904136472880020شیمی هتروسیکل کلس 14چهارشنبه 08:00 تا 11:00 مجید میرم صادقی107 

2904136472990013شیمی هتروسیکل جمعه 15:00 تا 18:00 سیده بهشته اسدی108 

2904145134990014مبانی سنتز در شیمی الی جمعه 09:00 تا 12:00 سیده بهشته اسدی109 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011420105 مجواد عموشاهی 110 

فروشانی

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

شیمی )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550031420101 شنبه 13:00 تا 15:00 نفیسه پورشیربند111 

فیزیک  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550071420104 یکشنبه 10:00 تا 12:00 فرزاد هنرمند112 

6095102318142043آزمایشگاه شیمی آلی 1 سه شنبه 08:00 تا 10:00 عباس عابداصفهانی113 

6095102318142044آزمایشگاه شیمی آلی 1 سه شنبه 10:00 تا 12:00 عباس عابداصفهانی114 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

55

بسمه تعالی

9:25:51 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 شیمي

6095102318142045آزمایشگاه شیمی آلی 1 سه شنبه 13:00 تا 15:00 عباس عابداصفهانی115 

6095102318142046آزمایشگاه شیمی آلی 1 سه شنبه 15:00 تا 17:00 عباس عابداصفهانی116 

60951025371420107آزمایشگاه فیزیک پایه 1 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مریم یزدانی117 

9045414013فیزیک عمومی )1( کلس 14شنبه 08:00 تا 11:00 عباس اقاجانی118 

9045414014فیزیک عمومی )1( منوچهر مرادی 119 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

9045414014فیزیک عمومی )1( منوچهر مرادی 120 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

9045414015فیزیک عمومی )1( کلس 14دوشنبه 08:00 تا 11:00 زهرا امین زاده گوهری121 

پايان گزارش


