
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

111

بسمه تعالی

9:40:10 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 شهرسازي

15671070519992922اقتصاد شهری کلس 606چهارشنبه 13:00 تا 15:00 م علیزاده1 

1567107782999318آمار در شهرسازی شنبه 17:00 تا 19:00 احسان اله ناصحی2 

15671116561994145109برنامه ریزی منطقه ای چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مرضا محبوب فر3 

1567111656999313برنامه ریزی منطقه ای چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مریم رضائی4 

بوم شناسی و برنامه ریزی و 

طراحی محیط
1567112992999306 کلس 605شنبه 13:00 تا 15:00 احسان گودرزی نژاد5 

15671150521994145108پروژه نهایی شیوا ترابی سیاه 6 

بومی

15671150529992916پروژه نهایی بهاره تدین7 

15671150529992917پروژه نهایی گلرخ کوپائی8 

15671150529992918پروژه نهایی سیدم رشتیان9 

15671150529992919پروژه نهایی مژده جمشیدی10 

15671150529992920پروژه نهایی نگین صالحی11 

15671150529992921پروژه نهایی فرزین صالحی12 

تاریخ شهر و شهرسازی در 

جهان
1567116286999319 آتلیه 21شنبه 15:00 تا 17:00 گلرخ کوپائی13 

تاریخ شهر و شهرسازی در 

جهان
1567116286999320 آتلیه 21شنبه 17:00 تا 19:00 گلرخ کوپائی14 

1567121640999307جامعه شناسی شهری کلس 607دوشنبه 13:00 تا 15:00 مرضیه صفری15 

1567122066999322جغرافیای شهری آتلیه 22شنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا نوروزی پوده16 

1567122066999323جغرافیای شهری آتلیه 22شنبه 17:00 تا 19:00 علیرضا نوروزی پوده17 

1567124414999312حقوق و قوانین شهری کلس 606دوشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا نوروزی پوده18 

1567125319999317درک و بیان محیط شهری آتلیه 21شنبه 13:00 تا 15:00 گلرخ کوپائی19 

1567127816999309روش تحقیق درشهرسازی دوشنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا نوروزی پوده20 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 606

1567127816999309روش تحقیق درشهرسازی دوشنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا نوروزی پوده21 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 606

1567130407999308زبان  تخصصی  کلس 604شنبه 15:00 تا 17:00 واچیک هایراپطیان22 

1567133964999310سمینار مسایل شهری کلس 603سه شنبه 08:00 تا 10:00 گلرخ کوپائی23 

1567138865999311علم و هنر شهرسازی کلس 603دوشنبه 15:00 تا 17:00 مژده جمشیدی24 

مبانی مهندسی معماری و 

ساختمان
1567145605999316 کلس 605شنبه 15:00 تا 17:00 احسان گودرزی نژاد25 

1567147948999315مدل های کمی در شهرسازی کلس 601شنبه 13:00 تا 15:00 فائزه محقق26 

1567150033999314مسکن کلس 601چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سارا کامران27 

15671503501511053معادلت  دیفرانسیل  یکشنبه 17:00 تا 19:00 حسین قاسمی28 

چالشهای شهر سازی در 

ایران
15681223141994144978 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 م مسعود29 

چالشهای شهر سازی در 

ایران
15681223141994144979 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 م مسعود30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

211

بسمه تعالی

9:40:10 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
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گروه آموزشي شهرسازي

حکمت اسلمی - ایرانی 

شهرسازی
15681245381994144974 کلس 607پنج شنبه 08:00 تا 10:00 سیدم رشتیان31 

حکمت اسلمی - ایرانی 

شهرسازی
15681245381994144975 کلس 607پنج شنبه 10:00 تا 12:00 سیدم رشتیان32 

فناوری اطلعات در 

شهرسازی
15681404381994144982 سه شنبه 13:00 تا 15:00 سیدعلی صفوی33 

فناوری اطلعات در 

شهرسازی
15681404381994144983 سه شنبه 15:00 تا 17:00 سیدعلی صفوی34 

مطالعات تطبیقی نظریه های 

جدید شهرسازی
15681502401994144984 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 زینب طالبی ریزی35 

مطالعات تطبیقی نظریه های 

جدید شهرسازی
15681502401994144985 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 زینب طالبی ریزی36 

ویژه 1 : موضوع آزاد در 

چارچوب رساله
15681692241994144980 آتلیه 25چهارشنبه 13:00 تا 15:00 بهاره تدین37 

ویژه 1 : موضوع آزاد در 

چارچوب رساله
15681692241994144981 آتلیه 25چهارشنبه 15:00 تا 17:00 بهاره تدین38 

17331278165666145262روش تحقیق درشهرسازی دوشنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا نوروزی پوده39 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 606

17331278165666145262روش تحقیق درشهرسازی دوشنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا نوروزی پوده40 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 606

17331552751994145290هندسه احجام و پرسپکتیو مرضیه ضیائی 41 

احمدآبادی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 22

17331552751994145290هندسه احجام و پرسپکتیو مرضیه ضیائی 42 

احمدآبادی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 22

هندسه )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550131511049 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 منصور ملئی43 

آشنایی با هنر )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550141994144976 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 نازنین کشانی44 

مبانی برنامه ریزی شهری برای 

طراحان
56521444861994145114 کلس 607پنج شنبه 15:00 تا 17:00 سیدم رشتیان45 

57981275031994145113روش های برنامه ریزی شهری کلس 607پنج شنبه 17:00 تا 19:00 سیدم رشتیان46 

روش تحقیق علمی پیشرفته 

) تدوین پایان نامه (
57981849831994145112 آتلیه 22چهارشنبه 15:00 تا 17:00 گلرخ کوپائی47 

اصول سیستم های اطلعات 

مکانی
58021054931994144962 یکشنبه 18:00 تا 19:00 رامین ارفع نیا48 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 602

اصول سیستم های اطلعات 

مکانی
58021054931994144962 یکشنبه 18:00 تا 19:00 رامین ارفع نیا49 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 602

اصول سیستم های اطلعات 

مکانی
58021054931994144963 یکشنبه 15:00 تا 17:00 رامین ارفع نیا50 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 602

اصول سیستم های اطلعات 

مکانی
58021054931994144963 یکشنبه 15:00 تا 17:00 رامین ارفع نیا51 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

کلس 602

اصول سیستم های اطلعات 

مکانی
58021054931994145106 شنبه 09:00 تا 10:00 رامین ارفع نیا52 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 602

اصول سیستم های اطلعات 

مکانی
58021054931994145106 شنبه 09:00 تا 10:00 رامین ارفع نیا53 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 602

برنامه ریزی بافت های 

فرسوده و تاریخی
5802111761454545436 شنبه 08:00 تا 10:00 خاطره امیری54 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 23

ادامه دارد...
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1401/2/17

311

بسمه تعالی
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تاریخ:
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گروه آموزشي شهرسازي

برنامه ریزی بافت های 

فرسوده و تاریخی
5802111761454545436 شنبه 08:00 تا 10:00 خاطره امیری55 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 23

58021130281994144964بیان معماری یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهام محسن پور56 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 25

58021130281994144964بیان معماری یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهام محسن پور57 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 25

58021130281994144965بیان معماری یکشنبه 13:00 تا 15:00 علی رضا شرکت58 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 25

58021130281994144965بیان معماری یکشنبه 13:00 تا 15:00 علی رضا شرکت59 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 25

تاریخ شهرهای ایرانی 

_اسلمی
5802116279454545437 کلس 601شنبه 15:00 تا 17:00 امید خواجهء60 

58021187081994144966ترسیم پیشرفته مرضیه ضیائی 61 

احمدآبادی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

جمعه 13:00 تا 14:00 

آتلیه 22

58021187081994144966ترسیم پیشرفته مرضیه ضیائی 62 

احمدآبادی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

جمعه 13:00 تا 14:00 

آتلیه 22

58021187081994144966ترسیم پیشرفته مرضیه ضیائی 63 

احمدآبادی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

جمعه 13:00 تا 14:00 

آتلیه 22

58021187081994144967ترسیم پیشرفته چهارشنبه 11:00 تا 12:00 فریبا وحیدزادگان64 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 24

58021187081994144967ترسیم پیشرفته چهارشنبه 11:00 تا 12:00 فریبا وحیدزادگان65 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 24

58021187081994144967ترسیم پیشرفته چهارشنبه 11:00 تا 12:00 فریبا وحیدزادگان66 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 24

58021187351994144972ترسیم مقدماتی سه شنبه 13:00 تا 15:00 نازنین کشانی67 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 23

58021187351994144972ترسیم مقدماتی سه شنبه 13:00 تا 15:00 نازنین کشانی68 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 23

58021297521511052ریاضیات دوشنبه 08:00 تا 10:00 آذر معلم69 

شناخت و تحلیل فضای 

شهری
5802135943454545438 دوشنبه 08:00 تا 10:00 مژده جمشیدی70 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 603

شناخت و تحلیل فضای 

شهری
5802135943454545438 دوشنبه 08:00 تا 10:00 مژده جمشیدی71 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 603

ادامه دارد...
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بسمه تعالی
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تاریخ:

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

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي شهرسازي

شناخت و تحلیل فضای 

شهری
5802135943454545439 دوشنبه 13:00 تا 15:00 نگین رمضانپور72 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 601

شناخت و تحلیل فضای 

شهری
5802135943454545439 دوشنبه 13:00 تا 15:00 نگین رمضانپور73 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 601

580214145014046فیزیک چهارشنبه 17:00 تا 19:00 مجید می74 

گرافیک رایانه ای در 

شهرسازی
58021424721994144968 دوشنبه 13:00 تا 15:00 پریسا محسنی75 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

آتلیه 19

گرافیک رایانه ای در 

شهرسازی
58021424721994144968 دوشنبه 13:00 تا 15:00 پریسا محسنی76 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

آتلیه 19

گرافیک رایانه ای در 

شهرسازی
58021424721994144969 دوشنبه 13:00 تا 15:00 زهرا سلیمی پور77 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

آتلیه 17

گرافیک رایانه ای در 

شهرسازی
58021424721994144969 دوشنبه 13:00 تا 15:00 زهرا سلیمی پور78 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

آتلیه 17

گرافیک رایانه ای در 

شهرسازی
58021424721994144977 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 امیر اکبری می79 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

آتلیه 22

گرافیک رایانه ای در 

شهرسازی
58021424721994144977 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 امیر اکبری می80 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

آتلیه 22

مبانی برنامه ریزی شبکه 

حمل و نقل درون شهری
58021445061994144959 شنبه 15:00 تا 17:00 امین زینل همدانی81 

58021451761994144973مبانی شهرسازی کلس 606چهارشنبه 15:00 تا 17:00 م علیزاده82 

مبانی طراحی شبکه  حمل و 

نقل درون شهری
5802145227454545443 شنبه 13:00 تا 15:00 امین زینل همدانی83 

58021455359992923مبانی مدیریت شهری کلس 602شنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا نوروزی پوده84 

مبانی و روش های طراحی 

شهری
58021458211994144960 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سارا کامران85 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 16

مبانی و روش های طراحی 

شهری
58021458211994144960 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سارا کامران86 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 16

مبانی و روشهای برنامه ریزی 

شهری
58021458271994144961 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا نوروزی پوده87 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 603

مبانی و روشهای برنامه ریزی 

شهری
58021458271994144961 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علیرضا نوروزی پوده88 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 603

58021552751994144971هندسه احجام و پرسپکتیو مرضیه ضیائی 89 

احمدآبادی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 22

58021552751994144971هندسه احجام و پرسپکتیو مرضیه ضیائی 90 

احمدآبادی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 22

58021552751994145246هندسه احجام و پرسپکتیو سه شنبه 08:00 تا 10:00 مهسا یحیوی آذر91 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 23

58021552751994145246هندسه احجام و پرسپکتیو سه شنبه 08:00 تا 10:00 مهسا یحیوی آذر92 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 23

58021581141994144970کاربرد رایانه در شهرسازی دوشنبه 09:00 تا 10:00 فرناز شکرریزلری93 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 25

ادامه دارد...
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58021581141994144970کاربرد رایانه در شهرسازی دوشنبه 09:00 تا 10:00 فرناز شکرریزلری94 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 25

کاربرد نقشه برداری در 

شهرسازی
5802158599454545442 جمعه 16:00 تا 17:00 امیر اکبری می95 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

آتلیه 17

کاربرد نقشه برداری در 

شهرسازی
5802158599454545442 جمعه 16:00 تا 17:00 امیر اکبری می96 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

آتلیه 17

کاربرد نقشه برداری در 

شهرسازی
5802158599454545442 جمعه 16:00 تا 17:00 امیر اکبری می97 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

آتلیه 17

5802159909454545434کارگاه شهرسازی1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژده جمشیدی98 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 24

5802159909454545434کارگاه شهرسازی1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژده جمشیدی99 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 24

5802159909454545434کارگاه شهرسازی1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژده جمشیدی100 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 24

5802159909454545434کارگاه شهرسازی1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژده جمشیدی101 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 24

5802159909454545434کارگاه شهرسازی1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژده جمشیدی102 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 24

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

611

بسمه تعالی

9:40:10 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 شهرسازي

5802159911454545432کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 08:00 تا 10:00 فرشاد طهماسبی زاده103 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

آتلیه 23

5802159911454545432کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 08:00 تا 10:00 فرشاد طهماسبی زاده104 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

آتلیه 23

5802159911454545432کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 08:00 تا 10:00 فرشاد طهماسبی زاده105 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

آتلیه 23

5802159911454545432کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 08:00 تا 10:00 فرشاد طهماسبی زاده106 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

آتلیه 23

5802159911454545432کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 08:00 تا 10:00 فرشاد طهماسبی زاده107 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

آتلیه 23

5802159911454545433کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 14:00 تا 15:00 فرشاد طهماسبی زاده108 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 23

5802159911454545433کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 14:00 تا 15:00 فرشاد طهماسبی زاده109 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 23

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

711

بسمه تعالی

9:40:10 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 شهرسازي

5802159911454545433کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 14:00 تا 15:00 فرشاد طهماسبی زاده110 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 23

5802159911454545433کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 14:00 تا 15:00 فرشاد طهماسبی زاده111 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 23

5802159911454545433کارگاه شهرسازی 2 یکشنبه 14:00 تا 15:00 فرشاد طهماسبی زاده112 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 23

5802159913454545431کارگاه شهرسازی 3 شیوا ترابی سیاه 113 

بومی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 19

5802159913454545431کارگاه شهرسازی 3 شیوا ترابی سیاه 114 

بومی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 19

5802159913454545431کارگاه شهرسازی 3 شیوا ترابی سیاه 115 

بومی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 19

5802159913454545431کارگاه شهرسازی 3 شیوا ترابی سیاه 116 

بومی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 19

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

811

بسمه تعالی

9:40:10 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 شهرسازي

5802159913454545431کارگاه شهرسازی 3 شیوا ترابی سیاه 117 

بومی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 19

5802159914454545429کارگاه شهر سازی ) 4 ( شنبه 08:00 تا 10:00 بهاره تدین118 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 25

5802159914454545429کارگاه شهر سازی ) 4 ( شنبه 08:00 تا 10:00 بهاره تدین119 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 25

5802159914454545429کارگاه شهر سازی ) 4 ( شنبه 08:00 تا 10:00 بهاره تدین120 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 25

5802159914454545429کارگاه شهر سازی ) 4 ( شنبه 08:00 تا 10:00 بهاره تدین121 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 25

5802159914454545429کارگاه شهر سازی ) 4 ( شنبه 08:00 تا 10:00 بهاره تدین122 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

آتلیه 25

5802159914454545430کارگاه شهر سازی ) 4 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 مژده جمشیدی123 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 24

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

911

بسمه تعالی

9:40:10 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 شهرسازي

5802159914454545430کارگاه شهر سازی ) 4 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 مژده جمشیدی124 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 24

5802159914454545430کارگاه شهر سازی ) 4 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 مژده جمشیدی125 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 24

5802159914454545430کارگاه شهر سازی ) 4 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 مژده جمشیدی126 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 24

5802159914454545430کارگاه شهر سازی ) 4 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 مژده جمشیدی127 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

آتلیه 24

58021599151000000کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 نگین صالحی128 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 22

58021599151000000کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 نگین صالحی129 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 22

58021599151000000کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 نگین صالحی130 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 22

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1011

بسمه تعالی

9:40:10 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 شهرسازي

58021599151000000کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 نگین صالحی131 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 22

58021599151000000کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 نگین صالحی132 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 22

5802159915454545428کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 زهرا امینی133 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 21

5802159915454545428کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 زهرا امینی134 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 21

5802159915454545428کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 زهرا امینی135 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 21

5802159915454545428کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 زهرا امینی136 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 21

5802159915454545428کارگاه شهرسازی 5 یکشنبه 13:00 تا 15:00 زهرا امینی137 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

آتلیه 21

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1111

بسمه تعالی

9:40:10 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 شهرسازي

5802185068454545435آشنایی با معماری معاصر کلس 604سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهام محسن پور138 

تاسیسات و زیرساخت های 

شهری
5802206988454545440 دوشنبه 08:00 تا 10:00 الهه نصراصفهانی139 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 605

تاسیسات و زیرساخت های 

شهری
5802206988454545440 دوشنبه 08:00 تا 10:00 الهه نصراصفهانی140 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 605

تاسیسات و زیرساخت های 

شهری
5802206988454545441 دوشنبه 13:00 تا 15:00 منصوره مهره کش141 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 604

تاسیسات و زیرساخت های 

شهری
5802206988454545441 دوشنبه 13:00 تا 15:00 منصوره مهره کش142 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 604

70000006011994144995رساله )1 واحد(  143

70000006021994144994رساله )2 واحد(  144

70000006031994144993رساله )3 واحد(  145

70000006041994144992رساله )4 واحد(  146

70000006051994144991رساله )5 واحد(  147

70000006061994144990رساله )6 واحد(  148

70000006071994144989رساله )7 واحد(  149

70000006081994144988رساله )8 واحد(  150

70000006181994145151رساله )18 واحد(  151

70000006201994145111رساله )20 واحد(  152

70000021661994144997زبان تخصصی پیشرفته آتلیه 22چهارشنبه 17:00 تا 19:00 واچیک هایراپطیان153 

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
70000021701994144996 آتلیه 22چهارشنبه 13:00 تا 15:00 گلرخ کوپائی154 

9999999911994144986آزمون جامع  155

پايان گزارش


