
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

13

بسمه تعالی

9:50:19 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 صنايع

130410250214020آزمایشگاه فیزیک 1 شنبه 08:00 تا 10:00 مرجان ابراهیمی1 

130410250214021آزمایشگاه فیزیک 1  2

130410250214022آزمایشگاه فیزیک 1 شنبه 13:00 تا 15:00 مرجان ابراهیمی3 

130410250214023آزمایشگاه فیزیک 1 شنبه 15:00 تا 17:00 مرجان ابراهیمی4 

130410250214024آزمایشگاه فیزیک 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان ابراهیمی5 

130410250214025آزمایشگاه فیزیک 1  6

130410250214026آزمایشگاه فیزیک 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 مرجان ابراهیمی7 

130410250214027آزمایشگاه فیزیک 1 یکشنبه 15:00 تا 17:00 مرجان ابراهیمی8 

130410250214028آزمایشگاه فیزیک 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان ابراهیمی9 

130410250214029آزمایشگاه فیزیک 1 دوشنبه 10:00 تا 12:00 مرجان ابراهیمی10 

130410250214030آزمایشگاه فیزیک 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 مرجان ابراهیمی11 

130410250214031آزمایشگاه فیزیک 1 دوشنبه 15:00 تا 17:00 مرجان ابراهیمی12 

130410250214032آزمایشگاه فیزیک 1 سه شنبه 08:00 تا 10:00 مریم یزدانی13 

130410250214033آزمایشگاه فیزیک 1 سه شنبه 10:00 تا 12:00 مریم یزدانی14 

130410250214034آزمایشگاه فیزیک 1 سه شنبه 13:00 تا 15:00 مریم یزدانی15 

130410250214035آزمایشگاه فیزیک 1 سه شنبه 15:00 تا 17:00 مریم یزدانی16 

130410250214036آزمایشگاه فیزیک 1 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مریم یزدانی17 

130410250214037آزمایشگاه فیزیک 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مریم یزدانی18 

130410250214038آزمایشگاه فیزیک 1  19

130410250214039آزمایشگاه فیزیک 1  20

1304103392555041استاتیک و مقاومت مصالح شنبه 11:00 تا 12:00 سیدمرضا لقمانیان21 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 438

1304103392555041استاتیک و مقاومت مصالح شنبه 11:00 تا 12:00 سیدمرضا لقمانیان22 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 438

1304107063555015اقتصاد عمومی 2 یکشنبه 19:00 تا 21:00 فاطمه رضائي23 

1304107113555020اقتصاد مهندسی کلس 428چهارشنبه 08:00 تا 11:00 سیدحمیدرضا صادقیان24 

1304107113555115اقتصاد مهندسی کلس 437چهارشنبه 15:00 تا 18:00 سیدحمیدرضا صادقیان25 

1304107841555130آمار مهندسی سه شنبه 15:00 تا 18:00 امیر هاشمي26 

1304117005555110تجزیه و تحلیل تصمیم گیری کلس 423سه شنبه 08:00 تا 11:00 سیدحمیدرضا صادقیان27 

1304117314555005تحقیق درعملیات ) 1 ( چهارشنبه 11:00 تا 12:00 فاطمه رضائي28 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 436

1304117314555005تحقیق درعملیات ) 1 ( چهارشنبه 11:00 تا 12:00 فاطمه رضائي29 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 436

ادامه دارد...
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نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس
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گروه آموزشي صنايع

1304117314555006تحقیق درعملیات ) 1 ( چهارشنبه 11:00 تا 12:00 فاطمه رضائي30 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 436

1304117314555006تحقیق درعملیات ) 1 ( چهارشنبه 11:00 تا 12:00 فاطمه رضائي31 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 436

1304121752555700جبر خطی حمیدرضا یزدانی نجف 32 

ابادی

پنج شنبه 16:00 تا 19:00 

1304129269555444روشهای تولید کلس 437پنج شنبه 08:00 تا 11:00 سیدم کاظمی33 

130414146014013فیزیک 1 کلس 14شنبه 08:00 تا 11:00 عباس اقاجانی34 

130414146014014فیزیک 1 منوچهر مرادی 35 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

130414146014014فیزیک 1 منوچهر مرادی 36 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

130414146014015فیزیک 1 کلس 14دوشنبه 08:00 تا 11:00 زهرا امین زاده گوهری37 

130414146014062فیزیک 1 شنبه 11:00 تا 12:00 عباس اقاجانی38 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

130414146014062فیزیک 1 شنبه 11:00 تا 12:00 عباس اقاجانی39 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

130414149214004فیزیک 2 کلس 13سه شنبه 08:00 تا 11:00 طیبه نیک فرد40 

130414149214005فیزیک 2 سه شنبه 11:00 تا 12:00 طیبه نیک فرد41 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 13

130414149214005فیزیک 2 سه شنبه 11:00 تا 12:00 طیبه نیک فرد42 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 13

130414149214006فیزیک 2 روح ا زارع حسن 43 

آباد

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

130414149214006فیزیک 2 روح ا زارع حسن 44 

آباد

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

1304149530555060مدیریت و کنترل پرژه چهارشنبه 11:00 تا 12:00 سیدحمیدرضا صادقیان45 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 430

1304149530555060مدیریت و کنترل پرژه چهارشنبه 11:00 تا 12:00 سیدحمیدرضا صادقیان46 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 430

13041503601511021معادلت دیفرانسل یکشنبه 08:00 تا 11:00 مسعود علمه47 

13041503601511022معادلت دیفرانسل  48

13041503601511023معادلت دیفرانسل دوشنبه 08:00 تا 11:00 عبداله هادی وینچه49 

13041503601511024معادلت دیفرانسل دوشنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه50 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

13041503601511024معادلت دیفرانسل دوشنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه51 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

13041503601511025معادلت دیفرانسل سه شنبه 08:00 تا 11:00 عبداله هادی وینچه52 

ادامه دارد...
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13041503601511026معادلت دیفرانسل سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه53 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

13041503601511026معادلت دیفرانسل سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه54 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

13041503601511027معادلت دیفرانسل فهیمه السادات 55 

میردامادی

دوشنبه 08:00 تا 11:00 

13041503601511028معادلت دیفرانسل فهیمه السادات 56 

میردامادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

13041503601511028معادلت دیفرانسل فهیمه السادات 57 

میردامادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

1304160131555333کارگاه ماشین افزار 1 امیرسالر خندان58 

1304163962555010تحقیق در عملیات 2 پرستو شاه سمندی 59 

اصفهانی

کلس 438چهارشنبه 08:00 تا 11:00 

1304164576555701تیوری احتمالت و کاربرد آن شنبه 16:00 تا 19:00 فاطمه رضائي60 

13041673871511001ریاضی 1 م جللی 61 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

13041673871511001ریاضی 1 م جللی 62 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

13041673871511002ریاضی 1 م جللی 63 

ورنامخواستی

شنبه 15:00 تا 18:00 

13041673931511011ریاضی 2 فهیمه السادات 64 

میردامادی

کلس 11سه شنبه 08:00 تا 11:00 

13041673931511012ریاضی 2 فهیمه السادات 65 

میردامادی

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 11

13041673931511012ریاضی 2 فهیمه السادات 66 

میردامادی

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 11

13041673931511017ریاضی 2 کلس 12سه شنبه 08:00 تا 11:00 بهاره صادقی67 

1304171409555025برنامه نویسی کامپیوتر دوشنبه 18:00 تا 21:00 حمیدرضا فرداد68 

برنامه ریزی و کنترل تولید و 

موجودیها 1
1304173720555333 پنج شنبه 11:00 تا 12:00 سیدم کاظمی69 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 429

برنامه ریزی و کنترل تولید و 

موجودیها 1
1304173720555333 پنج شنبه 11:00 تا 12:00 سیدم کاظمی70 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 429

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511060 مجواد عموشاهی 71 

فروشانی

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511061 مجواد عموشاهی 72 

فروشانی

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

پايان گزارش


