
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

13

بسمه تعالی

10:01:40ساعت:

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 علوم و مهندسي آب و خاک

1490141702769017فیزیک خاک شنبه 15:00 تا 17:00 الهام چاوشی1 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

1490141702769017فیزیک خاک شنبه 15:00 تا 17:00 الهام چاوشی2 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

3083123150769011حفاظت خاک پیشرفته شنبه 13:00 تا 15:00 احمد جللیان3 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

3083123150769011حفاظت خاک پیشرفته شنبه 13:00 تا 15:00 احمد جللیان4 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

308312678376909روابط زیستی خاک و گیاه ژیل بهارلوئی 5 

یانچشمه

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 19:00 تا 21:00 

308312678376909روابط زیستی خاک و گیاه ژیل بهارلوئی 6 

یانچشمه

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 19:00 تا 21:00 

308312765776907روش تحقیق شنبه 13:00 تا 15:00 میترا عطاآبادی7 

3083133479769010سمینار ژیل بهارلوئی 8 

یانچشمه

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

308313347976908سمینار پنج شنبه 13:00 تا 15:00 احمد می قهساره9 

308313627076014شیمی خاک پنج شنبه 13:00 تا 15:00 میترا عطاآبادی10 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

308313627076014شیمی خاک پنج شنبه 13:00 تا 15:00 میترا عطاآبادی11 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

308313627176905شیمی خاک پیشرفته شنبه 15:00 تا 18:00 مهران هودجی12 

308314866276906مدیریت تغذیه گیاه پنج شنبه 15:00 تا 18:00 احمد می قهساره13 

3083151935769012مواد آلی خاک شنبه 10:00 تا 12:00 مهران هودجی14 

3083164422769010روش های پیشرفته آماری شنبه 17:00 تا 19:00 ناصر هنرجو15 

 

شنبه 19:00 تا 21:00 

3083164422769010روش های پیشرفته آماری شنبه 17:00 تا 19:00 ناصر هنرجو16 

 

شنبه 19:00 تا 21:00 

3084122380768024حاصلخیزی خاک پیشرفته شنبه 19:00 تا 21:00 احمد می قهساره17 

 

پنج شنبه 18:00 تا 20:00 

3084122380768024حاصلخیزی خاک پیشرفته شنبه 19:00 تا 21:00 احمد می قهساره18 

 

پنج شنبه 18:00 تا 20:00 

3084136270768023شیمی خاک پنج شنبه 13:00 تا 15:00 میترا عطاآبادی19 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

3084136270768023شیمی خاک پنج شنبه 13:00 تا 15:00 میترا عطاآبادی20 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

3084141702768026فیزیک  خاک شنبه 15:00 تا 17:00 الهام چاوشی21 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

3084141702768026فیزیک  خاک شنبه 15:00 تا 17:00 الهام چاوشی22 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

3084148662768015مدیریت تغذیه گیاه پنج شنبه 15:00 تا 18:00 احمد می قهساره23 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

23

بسمه تعالی

10:01:40ساعت:

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 علوم و مهندسي آب و خاک

3085123150768020حفاظت خاک پیشرفته شنبه 13:00 تا 15:00 احمد جللیان24 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

3085123150768020حفاظت خاک پیشرفته شنبه 13:00 تا 15:00 احمد جللیان25 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

3085126783768018روابط زیستی خاک و گیاه ژیل بهارلوئی 26 

یانچشمه

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 19:00 تا 21:00 

3085126783768018روابط زیستی خاک و گیاه ژیل بهارلوئی 27 

یانچشمه

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 19:00 تا 21:00 

3085127657768016روش تحقیق شنبه 13:00 تا 15:00 میترا عطاآبادی28 

3085133479768017سمینار پنج شنبه 13:00 تا 15:00 احمد می قهساره29 

3085133479768019سمینار ژیل بهارلوئی 30 

یانچشمه

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

3085136271768014شیمی خاک پیشرفته شنبه 15:00 تا 18:00 مهران هودجی31 

3085164422768019روش های پیشرفته آماری شنبه 17:00 تا 19:00 ناصر هنرجو32 

 

شنبه 19:00 تا 21:00 

3085164422768019روش های پیشرفته آماری شنبه 17:00 تا 19:00 ناصر هنرجو33 

 

شنبه 19:00 تا 21:00 

7000000608892009رساله )8 واحد(  34

7000000608915009رساله )8 واحد(  35

7000000608978009رساله )8 واحد(  36

7000000618892008رساله )18 واحد(  37

7000000618914009رساله )18 واحد(  38

7000000618915008رساله )18 واحد(  39

7000000618978008رساله )18 واحد(  40

7000000618979004رساله )18 واحد(  41

7000000624892007رساله )24 واحد(  42

7000000624893005رساله )24 واحد(  43

7000000624914008رساله )24 واحد(  44

7000000624915007رساله )24 واحد(  45

پیدایش و رده بندی خاک 

پیشرفته
7000005226768025 شنبه 10:00 تا 12:00 ناصر هنرجو46 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

پیدایش و رده بندی خاک 

پیشرفته
7000005226768025 شنبه 10:00 تا 12:00 ناصر هنرجو47 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

7000005242769015حاصلخیزی خاک پیشرفته شنبه 19:00 تا 21:00 احمد می قهساره48 

 

پنج شنبه 18:00 تا 20:00 

7000005242769015حاصلخیزی خاک پیشرفته شنبه 19:00 تا 21:00 احمد می قهساره49 

 

پنج شنبه 18:00 تا 20:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

33

بسمه تعالی

10:01:40ساعت:

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 علوم و مهندسي آب و خاک

پیدایش و رده بندی خاک 

پیشرفته
7000005315769016 شنبه 10:00 تا 12:00 ناصر هنرجو50 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

پیدایش و رده بندی خاک 

پیشرفته
7000005315769016 شنبه 10:00 تا 12:00 ناصر هنرجو51 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

999999991978020آزمون جامع  52

پايان گزارش


