
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

111

بسمه تعالی

9:37:33 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 عمران

13241128031994145262بهسازی خاک کلس 436چهارشنبه 15:00 تا 18:00 نیلوفر سالمی1 

13241139141994145105پایان  نامه  2

13241206891994145110تکنولوژی عالی بتن کلس 435پنج شنبه 15:00 تا 18:00 مجواد حاج رسولیها3 

13241332691994145101سدهای خاکی کلس 437دوشنبه 15:00 تا 18:00 نیلوفر سالمی4 

مدیریت نگهداری پروژهای 

عمرانی
13241493461994145264 چهارشنبه 13:00 تا 16:00 هادی سروری5 

مدیریت ایمنی و بهداشت و 

محیط زیست
13241645921994145257 کلس 438چهارشنبه 16:00 تا 19:00 رضا معصومی6 

مدیریت نگهداری پروژه های 

عمرانی
13241841871994145265 چهارشنبه 13:00 تا 16:00 هادی سروری7 

132710150645485آزمایشگاه مکانیک  خاک  ارشک سبزی پور 8 

هفشجانی

آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگچهارشنبه 13:00 تا 15:00 

13271015069992762آزمایشگاه مکانیک  خاک  آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگشنبه 10:00 تا 12:00 رضا فروغی ابری9 

13271015069992763آزمایشگاه مکانیک  خاک  آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگچهارشنبه 08:00 تا 10:00 رضا فروغی ابری10 

13271015069992764آزمایشگاه مکانیک  خاک  امیرعباس باطنی 11 

قصرمنشی

آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگشنبه 13:00 تا 15:00 

132710288924545آزمایشگاه مقاومت مصالح آزمایشگاه مکانیک مقاومت چهارشنبه 15:00 تا 17:00 حسن سعادتمند12 

مصالح و فلزات

13271033411250استاتیک کلس 413دوشنبه 08:00 تا 11:00 م نجار13 

132710334112510استاتیک کلس 433چهارشنبه 11:00 تا 15:00 م نجار14 

132710334125522استاتیک کلس 433چهارشنبه 08:00 تا 11:00 م نجار15 

132710334142574265استاتیک کلس 413دوشنبه 11:00 تا 15:00 م نجار16 

132710590545554اصول مدیریت ساخت یکشنبه 17:00 تا 19:00 علیرضا پارسائی17 

132710603424545اصول مهندسی پل سه شنبه 19:00 تا 21:00 مسعود اکبری جبلی18 

13271060518454اصول مهندسی ترافیک کلس 434یکشنبه 10:00 تا 12:00 دانیال نصر19 

13271060851200اصول مهندسی زلزله و باد کلس 434دوشنبه 08:00 تا 11:00 علیرضا اخلقی20 

132710608557454اصول مهندسی زلزله و باد کلس 433دوشنبه 08:00 تا 11:00 سیدعلیرضا زارعی21 

13271071139992673اقتصاد مهندسی سه شنبه 17:00 تا 19:00 رضا معصومی22 

13271078591511038آمار واحتمالت  مهندسی یکشنبه 17:00 تا 19:00 ایمان احمدی مسینه23 

132710928054541انرژی و توسعه پایدار پنج شنبه 17:00 تا 20:00 جواد طباطبائی24 

132711246925656بناهای آبی شنبه 18:00 تا 21:00 سیدبهنام سروری نژاد25 

13271148044655پروژه تخصصی مصادق بیرژندی26 

132711480455244پروژه تخصصی علیرضا امامی27 

13271148045552پروژه تخصصی حسن سعادتمند28 

132711480455522پروژه تخصصی علی خوش فطرت29 

13271148045555پروژه تخصصی دانیال نصر30 

1327114804555522پروژه تخصصی م نجار31 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس
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گروه آموزشي عمران

132711480455555پروژه تخصصی علیرضا پارسائی32 

13271148045556پروژه تخصصی مجواد حاج رسولیها33 

132711480455655پروژه تخصصی ممهدی زعفرانی34 

13271148046552پروژه تخصصی رضا فروغی ابری35 

13271148046555پروژه تخصصی سیدعلیرضا زارعی36 

132711480466522پروژه تخصصی نیلوفر سالمی37 

13271148046655پروژه تخصصی هادی سروری38 

13271148048855پروژه تخصصی رضا معصومی39 

132711484715000پروژه راهسازی کارگاه رایانه عمراندوشنبه 08:00 تا 10:00 فرامرز صوفیان40 

132711484724555پروژه راهسازی کارگاه رایانه عمرانشنبه 13:00 تا 15:00 مهدی پورشرف الدین41 

132711484754556پروژه راهسازی کارگاه رایانه عمرانشنبه 15:00 تا 17:00 مهدی پورشرف الدین42 

1327114847552520پروژه راهسازی کارگاه رایانه عمراندوشنبه 10:00 تا 12:00 فرامرز صوفیان43 

132711486445454پروژه ساز ه های بتن آرمه کارگاه رایانه عمراندوشنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا پارسائی44 

132711486456816418پروژه ساز ه های بتن آرمه کارگاه رایانه عمراندوشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا پارسائی45 

132711486474555252پروژه ساز ه های بتن آرمه کارگاه رایانه عمرانسه شنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا پارسائی46 

پ1327114864776753پروژه ساز ه های بتن آرمه کارگاه رایانه عمرانسه شنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا پارسائی47 

132711486725522پروژه سازه های فولدی کارگاه رایانه عمرانپنج شنبه 10:00 تا 12:00 امین صمصام شریعت48 

132711486735656پروژه سازه های فولدی کارگاه رایانه عمرانپنج شنبه 08:00 تا 10:00 امین صمصام شریعت49 

132711486754522پروژه سازه های فولدی کارگاه رایانه عمرانپنج شنبه 13:00 تا 15:00 امین صمصام شریعت50 

1327114867545552پروژه سازه های فولدی کارگاه رایانه عمرانچهارشنبه 13:00 تا 15:00 عبدالرسول جان نثاری51 

1327115594244154تأسیسات مکانیکی و برقی کلس 436دوشنبه 17:00 تا 19:00 علیرضا پارسائی52 

13271177071994145082تحلیل سازه  ها 1 کلس 433سه شنبه 08:00 تا 11:00 حسن سعادتمند53 

1327117707255565تحلیل سازه  ها 1 کلس 433سه شنبه 11:00 تا 15:00 حسن سعادتمند54 

132711770745545تحلیل سازه  ها 1 کلس 413سه شنبه 08:00 تا 11:00 م نجار55 

13271177079992818تحلیل سازه  ها 1 کلس 413سه شنبه 11:00 تا 15:00 م نجار56 

13271177104556تحلیل سازه ها 2 کلس 413پنج شنبه 08:00 تا 11:00 م نجار57 

13271203912556تکنولوژژی بتن سه شنبه 17:00 تا 19:00 مسعود اکبری جبلی58 

1327125773150553دینامیک شنبه 18:00 تا 21:00 حانیه پری ابرقویی59 

1327126131150150راهسازی کلس 434یکشنبه 13:00 تا 15:00 دانیال نصر60 

1327126131152050راهسازی کلس 434یکشنبه 08:00 تا 10:00 دانیال نصر61 

رسم فنی و نقشه کشی 

ساختمان
132712645815008 کارگاه رایانه عمرانیکشنبه 15:00 تا 17:00 مینو پناهی بروجنی62 

1327127447150055روسازی راه کلس 436دوشنبه 08:00 تا 10:00 دانیال نصر63 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي عمران

1327127447151151روسازی راه کلس 434یکشنبه 15:00 تا 17:00 دانیال نصر64 

132712869515000روشهای اجرای ساختمان شنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا پارسائی65 

 

شنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 433

132712869515000روشهای اجرای ساختمان شنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا پارسائی66 

 

شنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 433

132712869515001روشهای اجرای ساختمان شنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا پارسائی67 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 433

132712869515001روشهای اجرای ساختمان شنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا پارسائی68 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 433

13271296841511001ریاضی  عمومی  1 م جللی 69 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

13271296841511001ریاضی  عمومی  1 م جللی 70 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

13271296841511002ریاضی  عمومی  1 م جللی 71 

ورنامخواستی

شنبه 15:00 تا 18:00 

13271296851511015ریاضی عمومی  2 کلس 11دوشنبه 08:00 تا 11:00 بهاره صادقی72 

13271296851511016ریاضی عمومی  2 دوشنبه 11:00 تا 12:00 بهاره صادقی73 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 11

13271296851511016ریاضی عمومی  2 دوشنبه 11:00 تا 12:00 بهاره صادقی74 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 11

13271304079992756زبان تخصصی  کلس 433چهارشنبه 15:00 تا 17:00 رضا فروغی ابری75 

132713157052555زمین شناسی مهندسی دوشنبه 17:00 تا 19:00 رامین ارفع نیا76 

13271329699992729سازه های فولدی 1 کلس 413چهارشنبه 15:00 تا 18:00 عبدالرسول جان نثاری77 

13271329699992754سازه های فولدی 1 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 ممهدی زعفرانی78 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 413

13271329699992754سازه های فولدی 1 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 ممهدی زعفرانی79 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 413

1327133021245245سازه های بتن آرمه   ) 2 ( کلس 435چهارشنبه 08:00 تا 11:00 حسن سعادتمند80 

132713302155252سازه های بتن آرمه   ) 2 ( کلس 435چهارشنبه 11:00 تا 15:00 حسن سعادتمند81 

13271330222244سازه های بتن آرمه 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 علیرضا امامی82 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

13271330222244سازه های بتن آرمه 1 دوشنبه 11:00 تا 12:00 علیرضا امامی83 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

13271330223455سازه های بتن آرمه 1 کلس 413پنج شنبه 11:00 تا 15:00 مجواد حاج رسولیها84 

132713310815868سازه های فولدی 2 کلس 413پنج شنبه 15:00 تا 17:00 امین صمصام شریعت85 

13271331082555555سازه های فولدی 2 کلس 433پنج شنبه 15:00 تا 17:00 پیام قول بیگی86 

طراحی، ساخت و نگهداری 

سیستم های مهندسی 

عمران و محیط زیست

1327137387150552 یکشنبه 17:00 تا 20:00 فهیمه خرم روز87 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي عمران

13271379105552طراحی معماری و شهرسازی یکشنبه 17:00 تا 19:00 ندا زمانی88 

1327137910565545طراحی معماری و شهرسازی سه شنبه 17:00 تا 19:00 ندا زمانی89 

132714146114013فیزیک 1 کلس 14شنبه 08:00 تا 11:00 عباس اقاجانی90 

132714146114014فیزیک 1 منوچهر مرادی 91 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

132714146114014فیزیک 1 منوچهر مرادی 92 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

132714146114015فیزیک 1 کلس 14دوشنبه 08:00 تا 11:00 زهرا امین زاده گوهری93 

132714146114062فیزیک 1 شنبه 11:00 تا 12:00 عباس اقاجانی94 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

132714146114062فیزیک 1 شنبه 11:00 تا 12:00 عباس اقاجانی95 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

ماشین آلت ساختمانی در 

راهسازی
1327142834525596 دوشنبه 19:00 تا 21:00 رمضانعلی محمودیه96 

1327144436150154مبانی اکولوژی شنبه 18:00 تا 21:00 مهادی ابوالحسنی97 

1327146214152153متره و براوردو پروژه کلس 435یکشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا پارسائی98 

1327146214152352متره و براوردو پروژه کلس 435یکشنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا پارسائی99 

13271473801511036محاسبات عددی رسول نقدعلی 100 

فروشانی

شنبه 15:00 تا 17:00 

13271473801511037محاسبات عددی رسول نقدعلی 101 

فروشانی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

1327150158152052مصالح ساختمانی وآزمایشگاه مسعود روستازاده 102 

شیخ یوسفی

کلس 428چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

132715015856335مصالح ساختمانی وآزمایشگاه مسعود روستازاده 103 

شیخ یوسفی

کلس 437چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

13271503501511023معادلت  دیفرانسیل  دوشنبه 08:00 تا 11:00 عبداله هادی وینچه104 

13271503501511024معادلت  دیفرانسیل  دوشنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه105 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

13271503501511024معادلت  دیفرانسیل  دوشنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه106 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

13271503501511025معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 08:00 تا 11:00 عبداله هادی وینچه107 

13271503501511026معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه108 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

13271503501511026معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه109 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

13271503501511027معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 110 

میردامادی

دوشنبه 08:00 تا 11:00 

13271503501511028معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 111 

میردامادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

13271503501511028معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 112 

میردامادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

ادامه دارد...
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13271503501511068معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 113 

میردامادی

چهارشنبه 08:00 تا 11:00 

1327150734150012مقاومت مصالح 1 کلس 433یکشنبه 11:00 تا 15:00 علیرضا امامی114 

13271507341500500مقاومت مصالح 1 کلس 433یکشنبه 08:00 تا 11:00 علیرضا امامی115 

1327150734999330مقاومت مصالح 1  116

مقدمه ای به مدل سازی و 

شبیه سازی
1327151147553552 کلس 433پنج شنبه 11:00 تا 15:00 پیام قول بیگی117 

1327151178352565مقررات ملی ساختمان دوشنبه 17:00 تا 19:00 118 

1327151178458545مقررات ملی ساختمان دوشنبه 17:00 تا 19:00 119 

13271515246485مهندس پی کلس 435یکشنبه 08:00 تا 10:00 نیلوفر سالمی120 

13271515246566مهندس پی کلس 435یکشنبه 10:00 تا 12:00 نیلوفر سالمی121 

132715173025457مهندسی سیستم ها چهارشنبه 19:00 تا 21:00 حمیدرضا موسائی122 

13271518125566مهندسی محیط زیست ژیل بهارلوئی 123 

یانچشمه

سه شنبه 19:00 تا 21:00 

1327152393100160مکانیک خاک کلس 436شنبه 13:00 تا 16:00 رضا فروغی ابری124 

1327152393100163مکانیک خاک کلس 434چهارشنبه 10:00 تا 14:00 رضا فروغی ابری125 

1327152397465656مکانیک خاک ) 2 ( چهارشنبه 19:00 تا 21:00 نیلوفر سالمی126 

1327153270545546نرم افزارهای مهندسی عمران سه شنبه 17:00 تا 19:00 امین صمصام شریعت127 

13271545141000000نقشه برداری 1 و عملیات سه شنبه 11:00 تا 12:00 امیر اکبری می128 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 435

13271545141000000نقشه برداری 1 و عملیات سه شنبه 11:00 تا 12:00 امیر اکبری می129 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 435

13271545141994145122نقشه برداری 1 و عملیات پنج شنبه 11:00 تا 12:00 امیر اکبری می130 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

13271545141994145122نقشه برداری 1 و عملیات پنج شنبه 11:00 تا 12:00 امیر اکبری می131 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

1327154514401020نقشه برداری 1 و عملیات یکشنبه 10:00 تا 11:00 امیر اکبری می132 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

1327154514401020نقشه برداری 1 و عملیات یکشنبه 10:00 تا 11:00 امیر اکبری می133 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

132715451456898نقشه برداری 1 و عملیات سه شنبه 10:00 تا 11:00 امیر اکبری می134 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 435

132715451456898نقشه برداری 1 و عملیات سه شنبه 10:00 تا 11:00 امیر اکبری می135 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 435

1327154514987787نقشه برداری 1 و عملیات یکشنبه 11:00 تا 12:00 امیر اکبری می136 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

1327154514987787نقشه برداری 1 و عملیات یکشنبه 11:00 تا 12:00 امیر اکبری می137 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

13271556262445هیدرولوژی مهندسی کلس 413شنبه 08:00 تا 10:00 ناصر حاجیان خیادانی138 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

611

بسمه تعالی

9:37:33 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 عمران

1327155626455455هیدرولوژی مهندسی کلس 413شنبه 10:00 تا 12:00 ناصر حاجیان خیادانی139 

1327155704445745هیدرولیک و آزمایشگاه یکشنبه 08:00 تا 10:00 علی خوش فطرت140 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 436

1327155704445745هیدرولیک و آزمایشگاه یکشنبه 08:00 تا 10:00 علی خوش فطرت141 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 436

1327155704545552هیدرولیک و آزمایشگاه یکشنبه 10:00 تا 12:00 علی خوش فطرت142 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 413

1327155704545552هیدرولیک و آزمایشگاه یکشنبه 10:00 تا 12:00 علی خوش فطرت143 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 413

1327155704766هیدرولیک و آزمایشگاه کلس 436یکشنبه 13:00 تا 17:00 علی خوش فطرت144 

13271563721000000کارآموزی مصادق بیرژندی145 

132715637215445کارآموزی م نجار146 

1327156372515454کارآموزی حسن سعادتمند147 

13271563725414555کارآموزی ناصر حاجیان خیادانی148 

1327156372552545کارآموزی علیرضا پارسائی149 

132715637255444کارآموزی مجواد حاج رسولیها150 

132715637255445کارآموزی علیرضا امامی151 

1327156372554545کارآموزی سیدعلیرضا زارعی152 

13271563725552414کارآموزی نیلوفر سالمی153 

13271563725555کارآموزی هادی سروری154 

1327156372555545کارآموزی رضا معصومی155 

1327156372668کارآموزی ممهدی زعفرانی156 

1327156372745445کارآموزی علی خوش فطرت157 

132715637285554کارآموزی رضا فروغی ابری158 

13271563729914305کارآموزی دانیال نصر159 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114020 شنبه 08:00 تا 10:00 مرجان ابراهیمی160 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114021  161

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114022 شنبه 13:00 تا 15:00 مرجان ابراهیمی162 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114023 شنبه 15:00 تا 17:00 مرجان ابراهیمی163 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114024 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان ابراهیمی164 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114025  165

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114026 یکشنبه 13:00 تا 15:00 مرجان ابراهیمی166 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114027 یکشنبه 15:00 تا 17:00 مرجان ابراهیمی167 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

711

بسمه تعالی

9:37:33 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 عمران

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114028 دوشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان ابراهیمی168 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114029 دوشنبه 10:00 تا 12:00 مرجان ابراهیمی169 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114030 دوشنبه 13:00 تا 15:00 مرجان ابراهیمی170 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114031 دوشنبه 15:00 تا 17:00 مرجان ابراهیمی171 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114032 سه شنبه 08:00 تا 10:00 مریم یزدانی172 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114033 سه شنبه 10:00 تا 12:00 مریم یزدانی173 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114034 سه شنبه 13:00 تا 15:00 مریم یزدانی174 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114035 سه شنبه 15:00 تا 17:00 مریم یزدانی175 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114036 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مریم یزدانی176 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114037 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مریم یزدانی177 

آزمایشگاه فیزیک 1 ) حرارت و 

مکانیک (
132716957114039  178

132717140914655برنامه نویسی کامپیوتر مصادق توكلیان 179 

جهرمي

کلس 434شنبه 11:00 تا 15:00 

13271714094554524برنامه نویسی کامپیوتر مصادق توكلیان 180 

جهرمي

کلس 434شنبه 08:00 تا 11:00 

1327172128160153آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایشگاه بتن و مصالح شنبه 10:00 تا 12:00 دانیال نصر181 

ساختمانی

1327172128255215آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایشگاه بتن و مصالح شنبه 15:00 تا 17:00 حمیدرضا موسائی182 

ساختمانی

1327172128333252آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایشگاه بتن و مصالح شنبه 08:00 تا 10:00 دانیال نصر183 

ساختمانی

13271721289992710آزمایشگاه تکنولوژی بتن مسعود روستازاده 184 

شیخ یوسفی

آزمایشگاه بتن و مصالح چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

ساختمانی

1327178268150025مکانیک سیالت کلس 413شنبه 13:00 تا 16:00 سیدبهنام سروری نژاد185 

132717826845885مکانیک سیالت کلس 434چهارشنبه 14:00 تا 17:00 سیدبهنام سروری نژاد186 

15941003899992961اجرا ساختمان با مصالح بنایی کلس 435دوشنبه 10:00 تا 12:00 علی پوررضا187 

15941003979992968اجراهای سازه های بتنی سه شنبه 19:00 تا 21:00 علیرضا پارسائی188 

15941004729992967اجرای ساز های ابی کلس 433سه شنبه 17:00 تا 19:00 مرضیه رضاشهرضا189 

15941005159992960اجزاء ساختمان کلس 435دوشنبه 08:00 تا 10:00 علی پوررضا190 

15941059051000000اصول مدیریت ساخت یکشنبه 17:00 تا 19:00 علیرضا پارسائی191 

15941076721515038آماراحتمالت مهندسی یکشنبه 17:00 تا 19:00 ایمان احمدی مسینه192 

15941099091994145193ایستایی سیدم رضا آقا 193 

کوچکی حسینی

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

15941101299992966ایمنی کارگاه دوشنبه 19:00 تا 21:00 حسین میرقادری194 

15941172529992954تحقیقات محلی کلس 433شنبه 08:00 تا 10:00 رضا فروغی ابری195 

15941246929992971خرابیها و دوام بتن مسعود روستازاده 196 

شیخ یوسفی

کلس 435چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

15941261309992956راه سازی و روسازی کلس 435شنبه 13:00 تا 16:00 دانیال نصر197 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

811

بسمه تعالی

9:37:33 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 عمران

15941275349992969روش های مرمت ابنیه کلس 413سه شنبه 17:00 تا 19:00 علیرضا پارسائی198 

15941296851512013ریاضی عمومی  2 یکشنبه 08:00 تا 11:00 رضوان کمالی199 

15941325609992974ساختمان های بتن آرمه کلس 413پنج شنبه 11:00 تا 15:00 مجواد حاج رسولیها200 

15941325639992964ساختمان های فولدی دوشنبه 17:00 تا 20:00 مسعود اکبری جبلی201 

15941379101994145191طراحی معماری و شهرسازی سه شنبه 17:00 تا 19:00 ندا زمانی202 

15941404179992965فناریهای نوین ساختمان کلس 435دوشنبه 17:00 تا 19:00 عبدالرسول جان نثاری203 

159414738015110037محاسبات عددی رسول نقدعلی 204 

فروشانی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

15941475731000000محیط زیست ژیل بهارلوئی 205 

یانچشمه

سه شنبه 19:00 تا 21:00 

15941507341994145190مقاومت مصالح 1 کلس 433یکشنبه 08:00 تا 11:00 علیرضا امامی206 

15941511781994145192مقرات ملی ساختمان کلس 433دوشنبه 17:00 تا 19:00 حسین میرقادری207 

15941524299992973مکانیک خاک و مهندسی پی ارشک سبزی پور 208 

هفشجانی

کلس 434پنج شنبه 08:00 تا 11:00 

15941524409992972مکانیک ساختمان چهارشنبه 17:00 تا 20:00 حانیه پری ابرقویی209 

15941525189992963مکانیک سیالت و هدرولیک کلس 435دوشنبه 13:00 تا 16:00 سیدبهنام سروری نژاد210 

نحوه اجرای تأسیسات 

مکانیکی ساختمان
15941531899992958 کلس 413شنبه 17:00 تا 19:00 م تاجی211 

15941549629992962نگهداری راه وابنیه کلس 436دوشنبه 10:00 تا 12:00 دانیال نصر212 

15941555919992955هیدرولوژی کلس 413شنبه 10:00 تا 12:00 ناصر حاجیان خیادانی213 

15941563711994145011کاراموزی 1 دانیال نصر214 

15941563711994145012کاراموزی 1 علیرضا پارسائی215 

15941564331994145010کارآموزی 2 مصادق بیرژندی216 

15941714091994145189برنامه نویسی کامپیوتر مصادق توكلیان 217 

جهرمي

کلس 434شنبه 08:00 تا 11:00 

نحوه اجرای تاسیسات برقی 

ساختمان
15941758799992957 شنبه 19:00 تا 21:00 علی مدنی می218 

17681139141994145126پایان  نامه  219

17681206891994145293تکنولوژی عالی بتن کلس 435پنج شنبه 15:00 تا 18:00 مجواد حاج رسولیها220 

17681330661994145268سازه های بلند چهارشنبه 11:00 تا 12:00 علیرضا امامی221 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

17681330661994145268سازه های بلند چهارشنبه 11:00 تا 12:00 علیرضا امامی222 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

17681353351994145251سیمنار وروش تحقیق کلس 413پنج شنبه 18:00 تا 20:00 مجواد حاج رسولیها223 

17681617689992939کنترل لرزه ای سازه  ها کلس 436پنج شنبه 10:00 تا 12:00 ممهدی زعفرانی224 

18311128039992944بهسازی خاک کلس 436چهارشنبه 15:00 تا 18:00 نیلوفر سالمی225 

18311172519992945تحقیقات صحرایی چهارشنبه 11:00 تا 12:00 رسول اجل لوئیان226 

 

چهارشنبه 13:30 تا 15:30 

کلس 414

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

911

بسمه تعالی

9:37:33 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 عمران

18311172519992945تحقیقات صحرایی چهارشنبه 11:00 تا 12:00 رسول اجل لوئیان227 

 

چهارشنبه 13:30 تا 15:30 

کلس 414

18311323349992943ژیوتکنیک زیست محیطی کلس 430چهارشنبه 08:00 تا 11:00 عبدالحسین کنگازیان228 

بهسازی لرزه ای سازه های 

موجود
18521128151994145266 یکشنبه 11:00 تا 12:00 مصادق بیرژندی229 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 423

بهسازی لرزه ای سازه های 

موجود
18521128151994145266 یکشنبه 11:00 تا 12:00 مصادق بیرژندی230 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 423

18521206891994145237تکنولوژی عالی بتن کلس 435پنج شنبه 15:00 تا 18:00 مجواد حاج رسولیها231 

18521258061994145256دینامیک خاک کلس 436چهارشنبه 08:00 تا 11:00 علیرضا امامی232 

18521258849992976دینامیک غیرخطی سازه ها سه شنبه 11:00 تا 12:00 مصادق بیرژندی233 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

18521258849992976دینامیک غیرخطی سازه ها سه شنبه 11:00 تا 12:00 مصادق بیرژندی234 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

18521325629992935ساختمان های بلند چهارشنبه 11:00 تا 12:00 علیرضا امامی235 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

18521325629992935ساختمان های بلند چهارشنبه 11:00 تا 12:00 علیرضا امامی236 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

18521617681994145121کنترل لرزه ای سازه  ها کلس 413چهارشنبه 08:00 تا 11:00 ممهدی زعفرانی237 

38761139141994145131پایان  نامه  238

38761332699992941سدهای خاکی کلس 437دوشنبه 15:00 تا 18:00 نیلوفر سالمی239 

38761556689992942هیدرولیک پیشرفته کلس 428سه شنبه 08:00 تا 11:00 علی خوش فطرت240 

40361262871994145118رساله  241

40381128031994145263بهسازی خاک کلس 436چهارشنبه 15:00 تا 18:00 نیلوفر سالمی242 

40381139141994145104پایان  نامه  243

40381173121994145273تحقیق در عملیات دوشنبه 13:00 تا 16:00 بهناز شکیب244 

40381202789992947تکنواوژی عالی بتن کلس 435پنج شنبه 15:00 تا 18:00 مجواد حاج رسولیها245 

40381332691994145100سدهای خاکی کلس 437دوشنبه 15:00 تا 18:00 نیلوفر سالمی246 

40381340099992946سمینار و روش تحقیق کلس 413پنج شنبه 18:00 تا 20:00 مجواد حاج رسولیها247 

مدیریت ایمنی , بهداشت و 

محیط زیست
40381484339992948 کلس 438چهارشنبه 16:00 تا 19:00 رضا معصومی248 

40381485639992950مدیریت پروژه پنج شنبه 11:00 تا 12:00 رضا معصومی249 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 435

40381485639992950مدیریت پروژه پنج شنبه 11:00 تا 12:00 رضا معصومی250 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 435

40381491329992949مدیریت ماشین آلت ساخت کلس 435پنج شنبه 08:00 تا 11:00 رضا معصومی251 

مدیریت نگهداری پروژهای 

عمرانی
40381493469992952 چهارشنبه 13:00 تا 16:00 هادی سروری252 

44661262871994145116رساله  253

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1011

بسمه تعالی

9:37:33 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 عمران

46351139141994145292پایان  نامه  254

46351173121994145218تحقیق در عملیات دوشنبه 13:00 تا 16:00 بهناز شکیب255 

تحقیق در عملیات در حمل و 

نقل
46351173511994145258 دوشنبه 13:00 تا 16:00 بهناز شکیب256 

46351206891994145217تکنولوژی عالی بتن کلس 435پنج شنبه 15:00 تا 18:00 مجواد حاج رسولیها257 

زمین شناسی مهندسی 

پیشرفته
46351316701994145216 دوشنبه 17:00 تا 19:00 رامین ارفع نیا258 

46631262871994145117رساله  259

47231139141994145132پایان  نامه  260

47241139141994145123پایان  نامه  261

47241139959992938پایش سلمت سازه ها کلس 436پنج شنبه 08:00 تا 10:00 ممهدی زعفرانی262 

47241258069992936دینامیک خاک کلس 436چهارشنبه 08:00 تا 11:00 علیرضا امامی263 

47241258849992937دینامیک غیرخطی سازه ها سه شنبه 11:00 تا 12:00 مصادق بیرژندی264 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

47241258849992937دینامیک غیرخطی سازه ها سه شنبه 11:00 تا 12:00 مصادق بیرژندی265 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

47241330661994145267سازه های بلند چهارشنبه 11:00 تا 12:00 علیرضا امامی266 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

47241330661994145267سازه های بلند چهارشنبه 11:00 تا 12:00 علیرضا امامی267 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

47241353351994145250سیمنار وروش تحقیق کلس 413پنج شنبه 18:00 تا 20:00 مجواد حاج رسولیها268 

مهندسی زلزله شریانهای 

حیاتی
47241516779992940 کلس 421پنج شنبه 13:00 تا 15:00 سیدعلیرضا زارعی269 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511060 مجواد عموشاهی 270 

فروشانی

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511061 مجواد عموشاهی 271 

فروشانی

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

فیزیک مکانیک )پیش نیاز 

دانشگاهی(
5500214040 شنبه 15:00 تا 17:00 عباس اقاجانی272 

فیزیک مکانیک )پیش نیاز 

دانشگاهی(
5500214041 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 عباس اقاجانی273 

فیزیک مکانیک )پیش نیاز 

دانشگاهی(
5500214042 یکشنبه 10:00 تا 12:00 فرزاد هنرمند274 

فیزیک مکانیک )پیش نیاز 

دانشگاهی(
5500214043 سه شنبه 15:00 تا 17:00 طیبه نیک فرد275 

70000006061994145188رساله )6 واحد(  276

70000006071994145013رساله )7 واحد(  277

70000006181994145187رساله )18 واحد(  278

70000006211994145255رساله )21 واحد(  279

70000006221994145152رساله )22 واحد(  280

70000006231994145153رساله )23 واحد(  281

70000006241994145115رساله )24 واحد(  282

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1111

بسمه تعالی

9:37:33 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 عمران

70000032554245بارگذاری کلس 434دوشنبه 11:00 تا 12:00 283 

70000032559992854بارگذاری کلس 433دوشنبه 11:00 تا 12:00 سیدعلیرضا زارعی284 

70000046071994145269مقررات ملی ساختمان کلس 433دوشنبه 17:00 تا 19:00 حسین میرقادری285 

70000050871994145297مدیریت کارگاه و ایمنی کلس 438چهارشنبه 16:00 تا 19:00 رضا معصومی286 

70000051375666145259مباحث ویژه سه شنبه 11:00 تا 12:00 مصادق بیرژندی287 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

70000051375666145259مباحث ویژه سه شنبه 11:00 تا 12:00 مصادق بیرژندی288 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

9999999911994145099آزمون جامع  289

پايان گزارش


