
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

12

بسمه تعالی

10:00:51ساعت:

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 هنرهاي تجسمي

103100507891994145171مبانی کامپیوتر پنج شنبه 08:00 تا 10:00 سمانه یاراحمدی1 

105382381994145300مبانی کامپیوتر پنج شنبه 08:00 تا 10:00 سمانه یاراحمدی2 

15531377261994145245طراحی لباس مقدماتی کلس )6(دوشنبه 14:30 تا 19:30 گلناز عبادسیچانی3 

19661023391994145057آزمایشگاه شیمی رنگ شنبه 10:00 تا 12:00 صفیه دعاخوان4 

19661720591994145056شیمی رنگ شنبه 08:00 تا 10:00 صفیه دعاخوان5 

2143165411994145298ریاضی پیش چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مریم بهمن پور6 

2143168721994145299زبان پیش محبوبه ناظوری 7 

خوراسگانی

چهارشنبه 13:30 تا 15:30 

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550041994145170 محبوبه ناظوری 8 

خوراسگانی

چهارشنبه 13:30 تا 15:30 

ریاضیات و آمار )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550091994145284 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مریم بهمن پور9 

هندسه )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550131994145172 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 ندا دلپاک یگانه10 

آشنایی با هنر )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550141994145271 دوشنبه 13:30 تا 15:30 11 

ریاضیات پایه )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550161994145169 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مریم بهمن پور12 

55691848941994145244طراحی الگو لیل علي زاده 13 

كافشاني

سه شنبه 13:30 تا 18:30 

55691849161994145243شناسایی الیاف شنبه 13:30 تا 17:30 صفیه دعاخوان14 

58591165381994145173تاریخ هنر جهان سه شنبه 10:00 تا 12:00 ندا دلپاک یگانه15 

58591418531994145174فیزیک نور چهارشنبه 17:00 تا 19:00 راحله مزاده16 

58591707571994145175آزمایشگاه فیزیک نور چهارشنبه 15:00 تا 17:00 راحله مزاده17 

عناصر و کیفیت بصری 

درعکاسی
58592058711994145261 کلس )4(دوشنبه 08:00 تا 12:00 18 

62242081541994145281هنرهای تصویری سه شنبه 08:00 تا 11:00 ندا داوری دولت آبادی19 

62242081561994145282اصول درام و ایده یابی محسین عشوری 20 

مهرنجانی

یکشنبه 16:00 تا 19:00 

62242081621994145280طراحی شخصیت سه شنبه 11:00 تا 12:00 ریحانه علیرضائی21 

 

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

62242081621994145280طراحی شخصیت سه شنبه 11:00 تا 12:00 ریحانه علیرضائی22 

 

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

70000027371994145063آشنایی به هنرهای سنتی سه شنبه 16:00 تا 19:00 مژگان همایونی نژاد23 

70000027381994145064تاریخ لباس جهان سه شنبه 08:00 تا 10:00 ندا دلپاک یگانه24 

70000027391994145065الگوی حجمی دانشکده مهارت و کارآفرینی یکشنبه 08:00 تا 13:00 منیژه مصفا25 

کلس درسی 1

70000027401994145067طراحی الگوی پیشرفته لیل علي زاده 26 

كافشاني

یکشنبه 13:30 تا 19:30 

70000027411994145066طراحی لباس1 دوشنبه 08:00 تا 13:00 گلناز عبادسیچانی27 

 

دوشنبه 13:30 تا 14:30 

آتلیه معماری )2(

70000027411994145066طراحی لباس1 دوشنبه 08:00 تا 13:00 گلناز عبادسیچانی28 

 

دوشنبه 13:30 تا 14:30 

آتلیه معماری )2(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

22

بسمه تعالی

10:00:51ساعت:

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 هنرهاي تجسمي

900291994145295فارسی چهارشنبه 16:00 تا 19:00 ریحانه دائی علی29 

پايان گزارش


