
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

110

بسمه تعالی

9:33:21 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 علوم تغذيه و صنايع غذايي

کارآموزی طرح پویش )1( 

کاردانی و کارشناسی
100000175067  1

کارآموزی طرح پویش )2( 

کاردانی و کارشناسی
100001175068  2

کارآموزی طرح پویش )3( 

کاردانی و کارشناسی
100002175068  3

10573668175420کنترل کیفیت مواد غذایی چهارشنبه 13:00 تا 16:00 نرگس نهچیری4 

1492113914865022پایان  نامه  5

1492124804865102خواص فیزیکی مواد غذایی شنبه 15:00 تا 19:00 سمیه قندهاری6 

1492127657865105روش تحقیق شنبه 19:00 تا 21:00 شیما جهان فر7 

1492152827865010میکروبیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی8 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

1492152827865010میکروبیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی9 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

1492152827865103میکروبیولوژی صنعتی شنبه 10:00 تا 12:00 مهشید جهادی10 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1492152827865103میکروبیولوژی صنعتی شنبه 10:00 تا 12:00 مهشید جهادی11 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1492166365865016سمینار 2 مهشید جهادی12 

1493108535865027امولسیون های غذایی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 13 

1493113914865021پایان  نامه  14

1493127657865034روش تحقیق کلس 41چهارشنبه 08:00 تا 10:00 نفیسه زمیندار15 

فناوری های پیشرفته در 

صنایع غلت
1493140585865011 کلس 42چهارشنبه 10:00 تا 12:00 هاجر عباسی16 

1493152827865002میکروبیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی17 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

1493152827865002میکروبیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی18 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

1493152827865026میکروبیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی19 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

1493152827865026میکروبیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی20 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

1493166365865007سمینار 2 چهارشنبه 17:00 تا 18:00 مهشید جهادی21 

1493166365865108سمینار 2 یکشنبه 15:00 تا 16:00 بهاره سالمی22 

1494113914865020پایان  نامه  23

1494127657865031روش تحقیق کلس 41چهارشنبه 08:00 تا 10:00 نفیسه زمیندار24 

1494127657865035روش تحقیق کلس 41چهارشنبه 08:00 تا 10:00 نفیسه زمیندار25 

1494131822865106زیست  فناوری مواد غذایی یکشنبه 17:00 تا 19:00 صفورا اکبری علویجه26 

1494152711865008میکربیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی27 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

210

بسمه تعالی

9:33:21 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 علوم تغذيه و صنايع غذايي

1494152711865008میکربیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی28 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

1494152711865107میکربیولوژی صنعتی شنبه 10:00 تا 12:00 مهشید جهادی29 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1494152711865107میکربیولوژی صنعتی شنبه 10:00 تا 12:00 مهشید جهادی30 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

1494166365865017سمینار 2 چهارشنبه 18:00 تا 19:00 مهشید جهادی31 

اصول بسته بندی مواد غذایی 

وبیولوژیک
1495104938175028 کلس 15دوشنبه 17:00 تا 19:00 ندا کریمی32 

اصول بسته بندی مواد غذایی 

وبیولوژیک
1495104938175029 کلس 15یکشنبه 10:00 تا 12:00 ندا کریمی33 

اصول بسته بندی مواد غذایی 

وبیولوژیک
1495104938175030 کلس 15یکشنبه 13:00 تا 15:00 ندا کریمی34 

اصول بسته بندی مواد غذایی 

وبیولوژیک
1495104938175031 کلس 15یکشنبه 15:00 تا 17:00 ندا کریمی35 

1495105707175048اصول فرآوری خشکبار مجتبی صانعی 36 

ینگابادی

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

1495105707175048اصول فرآوری خشکبار مجتبی صانعی 37 

ینگابادی

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

1495105707175049اصول فرآوری خشکبار مجتبی صانعی 38 

ینگابادی

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 15

1495105707175049اصول فرآوری خشکبار مجتبی صانعی 39 

ینگابادی

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 15

اصول مهندسی صنایع غذایی 

1
1495106109175010 یکشنبه 13:00 تا 15:00 شیما جهان فر40 

 

پنج شنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 16

اصول مهندسی صنایع غذایی 

1
1495106109175010 یکشنبه 13:00 تا 15:00 شیما جهان فر41 

 

پنج شنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 16

اصول مهندسی صنایع غذایی 

1
1495106109175011 یکشنبه 15:00 تا 17:00 شیما جهان فر42 

 

پنج شنبه 09:00 تا 10:00 

کلس 16

اصول مهندسی صنایع غذایی 

1
1495106109175011 یکشنبه 15:00 تا 17:00 شیما جهان فر43 

 

پنج شنبه 09:00 تا 10:00 

کلس 16

اصول مهندسی صنایع غذایی 

2
1495106111175061 کلس 41پنج شنبه 13:00 تا 16:00 نفیسه زمیندار44 

1495106155175021اصول نگهداری مواد غذایی کلس 15سه شنبه 08:00 تا 11:00 الهام خسروی45 

1495107155175404اقتصادومدیریت صنعتی کلس 23چهارشنبه 08:00 تا 11:00 مسعود رمضانی46 

1495107155175405اقتصادومدیریت صنعتی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود رمضانی47 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 41

1495107155175405اقتصادومدیریت صنعتی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مسعود رمضانی48 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 41

1495107856175410آمار و احتمالت کلس 15شنبه 08:00 تا 12:00 احمدرضا گل پرور49 

1495107856175411آمار و احتمالت شنبه 13:00 تا 17:00 احمدرضا گل پرور50 

1495107856175414آمار و احتمالت کلس 25شنبه 09:00 تا 13:00 ایمان احمدی مسینه51 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

310

بسمه تعالی

9:33:21 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 علوم تغذيه و صنايع غذايي

1495107856175415آمار و احتمالت شنبه 13:00 تا 17:00 احمدرضا گل پرور52 

1495112686175066بهداشت و ایمنی مواد غذایی چهارشنبه 17:00 تا 19:00 نرگس نهچیری53 

1495116957175052تجزیه موادغذایی پنج شنبه 08:00 تا 09:00 مریم اعرج شیروانی54 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

1495116957175052تجزیه موادغذایی پنج شنبه 08:00 تا 09:00 مریم اعرج شیروانی55 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

1495119231175017تغذیه مجتبی صانعی 56 

ینگابادی

سه شنبه 08:00 تا 11:00 

1495119231175034تغذیه سه شنبه 08:00 تا 11:00 م گلی57 

1495119231175039تغذیه یکشنبه 13:00 تا 16:00 م گلی58 

1495120476175070تکنولوژی پس از برداشت دوشنبه 10:00 تا 12:00 الهه نصوحیان59 

1495120703175022تکنولوژی غلت دوشنبه 10:00 تا 12:00 هاجر عباسی60 

 

شنبه 08:00 تا 12:00 

1495120703175022تکنولوژی غلت دوشنبه 10:00 تا 12:00 هاجر عباسی61 

 

شنبه 08:00 تا 12:00 

1495120703175023تکنولوژی غلت دوشنبه 13:00 تا 15:00 هاجر عباسی62 

 

شنبه 13:00 تا 17:00 

1495120703175023تکنولوژی غلت دوشنبه 13:00 تا 15:00 هاجر عباسی63 

 

شنبه 13:00 تا 17:00 

1495120703175024تکنولوژی غلت دوشنبه 15:00 تا 17:00 هاجر عباسی64 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

1495120703175024تکنولوژی غلت دوشنبه 15:00 تا 17:00 هاجر عباسی65 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

1495120729175025تکنولوژی گوشت وشیلت دوشنبه 10:00 تا 12:00 سمیه قندهاری66 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

1495120729175025تکنولوژی گوشت وشیلت دوشنبه 10:00 تا 12:00 سمیه قندهاری67 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

1495120729175026تکنولوژی گوشت وشیلت دوشنبه 13:00 تا 15:00 سمیه قندهاری68 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

1495120729175026تکنولوژی گوشت وشیلت دوشنبه 13:00 تا 15:00 سمیه قندهاری69 

 

چهارشنبه 08:00 تا 12:00 

1495120729175027تکنولوژی گوشت وشیلت دوشنبه 15:00 تا 17:00 سمیه قندهاری70 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

1495120729175027تکنولوژی گوشت وشیلت دوشنبه 15:00 تا 17:00 سمیه قندهاری71 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

1495120729175036تکنولوژی گوشت وشیلت دوشنبه 08:00 تا 10:00 سمیه قندهاری72 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

1495120729175036تکنولوژی گوشت وشیلت دوشنبه 08:00 تا 10:00 سمیه قندهاری73 

 

سه شنبه 08:00 تا 12:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

410

بسمه تعالی

9:33:21 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 علوم تغذيه و صنايع غذايي

1495126460175400رسم فنی و نقشه کشی شنبه 17:00 تا 18:00 فهیمه خرم روز74 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

1495126460175400رسم فنی و نقشه کشی شنبه 17:00 تا 18:00 فهیمه خرم روز75 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

1495126460175401رسم فنی و نقشه کشی شنبه 18:00 تا 19:00 فهیمه خرم روز76 

 

دوشنبه 13:00 تا 17:00 

1495126460175401رسم فنی و نقشه کشی شنبه 18:00 تا 19:00 فهیمه خرم روز77 

 

دوشنبه 13:00 تا 17:00 

1495126460175402رسم فنی و نقشه کشی چهارشنبه 17:00 تا 18:00 فهیمه خرم روز78 

 

یکشنبه 13:00 تا 17:00 

1495126460175402رسم فنی و نقشه کشی چهارشنبه 17:00 تا 18:00 فهیمه خرم روز79 

 

یکشنبه 13:00 تا 17:00 

1495126460175403رسم فنی و نقشه کشی چهارشنبه 13:00 تا 17:00 فهیمه خرم روز80 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

1495126460175403رسم فنی و نقشه کشی چهارشنبه 13:00 تا 17:00 فهیمه خرم روز81 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

14951297611511051ریاضیات 2 پنج شنبه 08:00 تا 11:00 خسرو قاسمی فرد82 

14951297611512016ریاضیات 2 دوشنبه 15:00 تا 18:00 خسرو قاسمی فرد83 

1495130452175018زبان انگلیسی تخصصی سه شنبه 13:00 تا 15:00 فریده حسام84 

1495130452175019زبان انگلیسی تخصصی کلس 16سه شنبه 15:00 تا 17:00 فریده حسام85 

1495130452175020زبان انگلیسی تخصصی کلس 17سه شنبه 17:00 تا 19:00 فریده حسام86 

14951361551420105شیمی الی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 گلره صادقی بروجنی87 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

14951361551420105شیمی الی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 گلره صادقی بروجنی88 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

1495136155142011شیمی الی سه شنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه پورشیربند89 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

1495136155142011شیمی الی سه شنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه پورشیربند90 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

1495136155142012شیمی الی سه شنبه 13:00 تا 15:00 نفیسه پورشیربند91 

 

یکشنبه 13:00 تا 17:00 

1495136155142012شیمی الی سه شنبه 13:00 تا 15:00 نفیسه پورشیربند92 

 

یکشنبه 13:00 تا 17:00 

1495136155142013شیمی الی سه شنبه 15:00 تا 17:00 گلره صادقی بروجنی93 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

1495136155142013شیمی الی سه شنبه 15:00 تا 17:00 گلره صادقی بروجنی94 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

1495136155142014شیمی الی سه شنبه 17:00 تا 19:00 گلره صادقی بروجنی95 

 

دوشنبه 13:00 تا 17:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

510

بسمه تعالی

9:33:21 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 علوم تغذيه و صنايع غذايي

1495136155142014شیمی الی سه شنبه 17:00 تا 19:00 گلره صادقی بروجنی96 

 

دوشنبه 13:00 تا 17:00 

1495136212142016شیمی تجزیه امیرابراهیم برادران 97 

مهدوی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

1495136212142016شیمی تجزیه امیرابراهیم برادران 98 

مهدوی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

1495136326142015شیمی عمومی امیرابراهیم برادران 99 

مهدوی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

1495136326142015شیمی عمومی امیرابراهیم برادران 100 

مهدوی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

1495136451175041شیمی مواد غذایی 1 کلس 41سه شنبه 08:00 تا 11:00 فریده حسام101 

1495136453175008شیمی موادغذایی 2 کلس 42چهارشنبه 08:00 تا 10:00 فریده حسام102 

1495136453175009شیمی موادغذایی 2 کلس 17چهارشنبه 13:00 تا 15:00 فریده حسام103 

1495136453865030شیمی موادغذایی 2 کلس 42چهارشنبه 08:00 تا 10:00 فریده حسام104 

طرح آزمایشات در صنایع 

غذایی
1495138294175412 یکشنبه 13:00 تا 15:00 عاطفه نوری105 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 42

طرح آزمایشات در صنایع 

غذایی
1495138294175412 یکشنبه 13:00 تا 15:00 عاطفه نوری106 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 42

طرح آزمایشات در صنایع 

غذایی
1495138294175413 کلس 42یکشنبه 15:00 تا 19:00 عاطفه نوری107 

1495138903175050علوم پایه کشاورزی کلس 42شنبه 08:00 تا 11:00 مهسا رجاییان108 

1495138903175051علوم پایه کشاورزی کلس 42شنبه 13:00 تا 16:00 مهسا رجاییان109 

عملیات واحد درمهندسی 

صنایع غذایی
1495139138175007 دوشنبه 17:00 تا 19:00 شیما جهان فر110 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 17

عملیات واحد درمهندسی 

صنایع غذایی
1495139138175007 دوشنبه 17:00 تا 19:00 شیما جهان فر111 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 17

عملیات واحد درمهندسی 

صنایع غذایی
1495139138175037 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی112 

 

شنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 16

عملیات واحد درمهندسی 

صنایع غذایی
1495139138175037 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی113 

 

شنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 16

عملیات واحد درمهندسی 

صنایع غذایی
1495139138175038 یکشنبه 10:00 تا 12:00 شیما جهان فر114 

 

شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 41

عملیات واحد درمهندسی 

صنایع غذایی
1495139138175038 یکشنبه 10:00 تا 12:00 شیما جهان فر115 

 

شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 41

1495139152175042عملیات کارگاهی شنبه 13:00 تا 17:00 علی مدنی می116 

1495139152175043عملیات کارگاهی دوشنبه 08:00 تا 12:00 علی مدنی می117 

1495139152175044عملیات کارگاهی دوشنبه 13:00 تا 17:00 علی مدنی می118 

1495139152175055عملیات کارگاهی شنبه 08:00 تا 12:00 علی مدنی می119 

1495139350175062غذاهای فراسودمند کلس 17پنج شنبه 10:00 تا 12:00 فریده حسام120 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

610

بسمه تعالی

9:33:21 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 علوم تغذيه و صنايع غذايي

149514145714044فیزیک  عمومی  چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید می121 

 

چهارشنبه 10:00 تا 15:00 

149514145714044فیزیک  عمومی  چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید می122 

 

چهارشنبه 10:00 تا 15:00 

1495152835175046میکروبیولوژی عمومی ژیل بهارلوئی 123 

یانچشمه

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

1495152835175046میکروبیولوژی عمومی ژیل بهارلوئی 124 

یانچشمه

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 1 

)
1495152854175016 یکشنبه 13:00 تا 15:00 الهام خسروی125 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 22

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 1 

)
1495152854175016 یکشنبه 13:00 تا 15:00 الهام خسروی126 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 22

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 2 

)
1495152856175012 یکشنبه 08:00 تا 09:00 الهام خسروی127 

 

شنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 17

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 2 

)
1495152856175012 یکشنبه 08:00 تا 09:00 الهام خسروی128 

 

شنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 17

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 2 

)
1495152856175013 یکشنبه 09:00 تا 10:00 الهام خسروی129 

 

شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 17

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 2 

)
1495152856175013 یکشنبه 09:00 تا 10:00 الهام خسروی130 

 

شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 17

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 2 

)
1495152856175014 یکشنبه 10:00 تا 11:00 الهام خسروی131 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 17

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 2 

)
1495152856175014 یکشنبه 10:00 تا 11:00 الهام خسروی132 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 17

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 2 

)
1495152856175015 یکشنبه 11:00 تا 12:00 الهام خسروی133 

 

دوشنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 17

میکروبیولوژی مواد غذایی ) 2 

)
1495152856175015 یکشنبه 11:00 تا 12:00 الهام خسروی134 

 

دوشنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 17

1495158679175406کاربرد کامپیوتر سه شنبه 10:00 تا 12:00 مسعود رمضانی135 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

1495158679175406کاربرد کامپیوتر سه شنبه 10:00 تا 12:00 مسعود رمضانی136 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

1495158679175407کاربرد کامپیوتر سه شنبه 13:00 تا 15:00 مسعود رمضانی137 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

1495158679175407کاربرد کامپیوتر سه شنبه 13:00 تا 15:00 مسعود رمضانی138 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

1495158679175408کاربرد کامپیوتر سه شنبه 15:00 تا 17:00 م میرزائی حیدری139 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

1495158679175408کاربرد کامپیوتر سه شنبه 15:00 تا 17:00 م میرزائی حیدری140 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

710

بسمه تعالی

9:33:21 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 علوم تغذيه و صنايع غذايي

1495158679175409کاربرد کامپیوتر سه شنبه 17:00 تا 19:00 مسعود رمضانی141 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

1495158679175409کاربرد کامپیوتر سه شنبه 17:00 تا 19:00 مسعود رمضانی142 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

14951618391750650کنترل وکیفیت موادغذایی چهارشنبه 13:00 تا 16:00 نرگس نهچیری143 

1495161896175001کنسرو سازی یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیل ایزدی نجف آبادی144 

 

شنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 32

1495161896175001کنسرو سازی یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیل ایزدی نجف آبادی145 

 

شنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 32

1495161896175002کنسرو سازی یکشنبه 15:00 تا 17:00 لیل ایزدی نجف آبادی146 

 

شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 32

1495161896175002کنسرو سازی یکشنبه 15:00 تا 17:00 لیل ایزدی نجف آبادی147 

 

شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 32

1495161896175003کنسرو سازی یکشنبه 17:00 تا 19:00 لیل ایزدی نجف آبادی148 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

1495161896175003کنسرو سازی یکشنبه 17:00 تا 19:00 لیل ایزدی نجف آبادی149 

 

چهارشنبه 13:00 تا 17:00 

1495166015175045کارورزی 2 نفیسه زمیندار150 

1495166015175047کارورزی 2 مولود نورانی151 

1495166015175053کارورزی 2 مهشید جهادی152 

1495166015175054کارورزی 2 الهام خسروی153 

1495166015175057کارورزی 2 م گلی154 

1495166015175058کارورزی 2 هاجر عباسی155 

تکنولوژی شیر وفرورده ها} 1 

}
1495168857175004 کلس 41یکشنبه 15:00 تا 17:00 مهشید جهادی156 

تکنولوژی شیر وفرورده ها} 1 

}
1495168857175005 کلس 41یکشنبه 13:00 تا 15:00 مهشید جهادی157 

تکنولوژی شیر وفرورده ها} 1 

}
1495168857175006 کلس 41یکشنبه 17:00 تا 19:00 مهشید جهادی158 

تکنولوژی شیر وفراورده ها} 2 

}
1495168858175032 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ندا کریمی159 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 41

تکنولوژی شیر وفراورده ها} 2 

}
1495168858175032 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ندا کریمی160 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 41

تکنولوژی شیر وفراورده ها} 2 

}
1495168858175033 یکشنبه 10:00 تا 12:00 م گلی161 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 16

تکنولوژی شیر وفراورده ها} 2 

}
1495168858175033 یکشنبه 10:00 تا 12:00 م گلی162 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 16

تکنولوژی شیر وفراورده ها} 2 

}
1495168858175035 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ندا کریمی163 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 41

تکنولوژی شیر وفراورده ها} 2 

}
1495168858175035 یکشنبه 08:00 تا 10:00 ندا کریمی164 

 

دوشنبه 08:00 تا 12:00 

کلس 41

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

810

بسمه تعالی

9:33:21 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 علوم تغذيه و صنايع غذايي

تکنولوژی شیر وفراورده ها} 2 

}
1495168858175040 یکشنبه 10:00 تا 12:00 م گلی165 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 16

تکنولوژی شیر وفراورده ها} 2 

}
1495168858175040 یکشنبه 10:00 تا 12:00 م گلی166 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 16

اصول طراحی کارخانجات 

صنایع غذایی
1495168862175059 کلس 24چهارشنبه 08:00 تا 12:00 نرگس نهچیری167 

1495169038175042بیوشیمی عمومی سه شنبه 13:00 تا 16:00 الهه نصوحیان168 

30651139141994145076پایان  نامه  169

خواص شیمیایی و عملکردی 

مواد غذایی
3065124783865104 یکشنبه 16:00 تا 19:00 نیلوفر سالمی170 

3065127536865006روش های نوین آزمایشگاه ی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی171 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 42

3065127536865006روش های نوین آزمایشگاه ی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی172 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 42

3065127536865012روش های نوین آزمایشگاه ی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی173 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 42

3065127536865012روش های نوین آزمایشگاه ی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی174 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 42

3065127536865013روش های نوین آزمایشگاه ی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی175 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 42

3065127536865013روش های نوین آزمایشگاه ی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی176 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 42

3065127536865025روش های نوین آزمایشگاه ی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی177 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 42

3065127536865025روش های نوین آزمایشگاه ی سه شنبه 08:00 تا 10:00 مولود نورانی178 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 42

3065127536865101روش های نوین آزمایشگاه ی شنبه 19:00 تا 21:00 صفورا اکبری علویجه179 

 

یکشنبه 19:00 تا 21:00 

3065127536865101روش های نوین آزمایشگاه ی شنبه 19:00 تا 21:00 صفورا اکبری علویجه180 

 

یکشنبه 19:00 تا 21:00 

3065127657865032روش تحقیق کلس 41چهارشنبه 08:00 تا 10:00 نفیسه زمیندار181 

3065127657865033روش تحقیق کلس 41چهارشنبه 08:00 تا 10:00 نفیسه زمیندار182 

3065136195865024شیمی پروتیین ها کلس 41چهارشنبه 15:00 تا 17:00 م گلی183 

3065136412865019شیمی لیپیدها کلس 42چهارشنبه 13:00 تا 15:00 م گلی184 

3065139133865014عملیات واحد پیشرفته سه شنبه 10:00 تا 12:00 185 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

3065139133865014عملیات واحد پیشرفته سه شنبه 10:00 تا 12:00 186 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

3065152827865009میکروبیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی187 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

910

بسمه تعالی

9:33:21 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 علوم تغذيه و صنايع غذايي

3065152827865009میکروبیولوژی صنعتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مهشید جهادی188 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 42

3065166365865015سمینار 2 مهشید جهادی189 

3066113914865023پایان  نامه  190

5684136858865003صنایع غذایی پیشرفته کلس 42پنج شنبه 13:00 تا 15:00 فریده حسام191 

5684136858865108صنایع غذایی پیشرفته یکشنبه 19:00 تا 21:00 بهاره سالمی192 

5684139133865014عملیات واحد پیشرفته سه شنبه 10:00 تا 12:00 193 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

5684139133865014عملیات واحد پیشرفته سه شنبه 10:00 تا 12:00 194 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

فرآیندهای غیرحرارتی 

موادغذایی
5684139820865004 کلس 42پنج شنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه زمیندار195 

فرآیندهای غیرحرارتی 

موادغذایی
5684139820865005 کلس 42پنج شنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه زمیندار196 

70000030541514002ریاضیات 1 یکشنبه 11:00 تا 12:00 نسرین صدری197 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

70000030541514002ریاضیات 1 یکشنبه 11:00 تا 12:00 نسرین صدری198 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

تولید محصولت کشاورزی و 

دامی
7000003065175418 کلس 42شنبه 08:00 تا 11:00 مهسا رجاییان199 

تولید محصولت کشاورزی و 

دامی
7000003065175419 کلس 42شنبه 13:00 تا 16:00 مهسا رجاییان200 

7000003074175427کارآموزی 1 مولود نورانی201 

7000003083175421اصول بسته بندی مواد غذایی کلس 15یکشنبه 10:00 تا 12:00 ندا کریمی202 

عملیات واحد در مهندسی 

صنایع غذایی
7000003085175417 دوشنبه 17:00 تا 19:00 شیما جهان فر203 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 17

عملیات واحد در مهندسی 

صنایع غذایی
7000003085175417 دوشنبه 17:00 تا 19:00 شیما جهان فر204 

 

سه شنبه 13:00 تا 17:00 

کلس 17

7000003089175422کارآموزی2 م گلی205 

7000003089175423کارآموزی2 الهام خسروی206 

7000003089175424کارآموزی2 هاجر عباسی207 

7000003089175426کارآموزی2 مولود نورانی208 

7000003089176425کارآموزی2 مهشید جهادی209 

7000003306865101عملیات واحد پیشرفته سه شنبه 10:00 تا 12:00 مولود نورانی210 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 42

7000003306865101عملیات واحد پیشرفته سه شنبه 10:00 تا 12:00 مولود نورانی211 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 42

کاربرد نرم افزارهای 

محاسباتی در صنایع غذایی
7000003307865100 چهارشنبه 10:00 تا 11:00 نفیسه زمیندار212 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

کاربرد نرم افزارهای 

محاسباتی در صنایع غذایی
7000003307865100 چهارشنبه 10:00 تا 11:00 نفیسه زمیندار213 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1010

بسمه تعالی

9:33:21 ساعت:

تاریخ:

پايان گزارش


