
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

11

بسمه تعالی

9:39:17 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 معدن

133810250214047آزمایشگاه فیزیک 1  1

133810250214048آزمایشگاه فیزیک 1 پنج شنبه 10:00 تا 12:00 مریم یزدانی2 

133810250214049آزمایشگاه فیزیک 1 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 مریم یزدانی3 

133810250214050آزمایشگاه فیزیک 1 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مریم یزدانی4 

133814146014013فیزیک 1 کلس 14شنبه 08:00 تا 11:00 عباس اقاجانی5 

133814146014014فیزیک 1 منوچهر مرادی 6 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

133814146014014فیزیک 1 منوچهر مرادی 7 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

133814146014015فیزیک 1 کلس 14دوشنبه 08:00 تا 11:00 زهرا امین زاده گوهری8 

133814149214045فیزیک 2 روح ا زارع حسن 9 

آباد

کلس 14سه شنبه 08:00 تا 11:00 

13381673871511001ریاضی 1 م جللی 10 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

13381673871511001ریاضی 1 م جللی 11 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

13381673871511002ریاضی 1 م جللی 12 

ورنامخواستی

شنبه 15:00 تا 18:00 

13381673931511018ریاضی 2 شنبه 11:00 تا 12:00 حسین قاسمی13 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

13381673931511018ریاضی 2 شنبه 11:00 تا 12:00 حسین قاسمی14 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511060 مجواد عموشاهی 15 

فروشانی

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511061 مجواد عموشاهی 16 

فروشانی

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550041994145130 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 واچیک هایراپطیان17 

62471023431994145005آزمایشگاه شیمی عمومی پنج شنبه 13:00 تا 15:00 نفیسه پورشیربند18 

62471032491994145002آزمایشگاه کانی شناسی علی خان 19 

نصراصفهانی

آزمایشگاه زمین شناسیپنج شنبه 17:00 تا 19:00 

62471033411994145000استاتیک شهرام قائدی 20 

فراموشجان

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

62471033411994145000استاتیک شهرام قائدی 21 

فراموشجان

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

62471600241994145004کارگاه عمومی علی خان 22 

نصراصفهانی

آزمایشگاه زمین شناسیپنج شنبه 15:00 تا 17:00 

62471609411994145001کانی شناسی علی خان 23 

نصراصفهانی

کلس 28چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

آشنایی با مهندسی معدن و 

صنایع معدنی
62472084501994145003 علی خان 24 

نصراصفهانی

کلس 28سه شنبه 11:00 تا 12:00 

پايان گزارش


