
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

13

بسمه تعالی

10:10:29ساعت:

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 محیط زيست

روش ها و تکنیک های 

برنامه ریزی و مدیریت 

محیط زیست

11391274989992925 کلس 24سه شنبه 12:30 تا 14:30 مژگان احمدی ندوشن1 

فناوری اطلعات و آموزش 

محیط زیست
11391404529992924 یکشنبه 16:30 تا 18:30 نرگس کارگری2 

نظام های مدیریت محیط 

زیست
1139153489524002 کلس 26چهارشنبه 12:30 تا 14:30 مژگان احمدی ندوشن3 

کارگاه آموزش محیط زیست ) 

) 1
11391591959992926 پنج شنبه 12:30 تا 14:30 عاطفه چمنی4 

 

پنج شنبه 14:30 تا 16:30 

کلس 26

کارگاه آموزش محیط زیست ) 

) 1
11391591959992926 پنج شنبه 12:30 تا 14:30 عاطفه چمنی5 

 

پنج شنبه 14:30 تا 16:30 

کلس 26

1139169607524001مبانی مدیریت بحران کلس 26چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مهران هودجی6 

1139169609524000مبانی برنامه ریزی منظر کلس 31سه شنبه 10:00 تا 12:00 مینوسادات مشتاقی7 

1527101363999327ارزیابی توان سرزمین چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مژگان احمدی ندوشن8 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

1527101363999327ارزیابی توان سرزمین چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مژگان احمدی ندوشن9 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

15271129769992928بوم شناسی دریا احمد رضا پیرعلی زفره 10 

ئی

کلس 24یکشنبه 12:30 تا 14:30 

15271193899992914تغییر اقلیم کلس 31سه شنبه 08:00 تا 10:00 مینوسادات مشتاقی11 

حقوق و سیاستگذاری محیط 

زیست
15271244069992929 کلس 31یکشنبه 14:30 تا 16:30 شکوه فربد12 

15271319359992913زیست شناسی حفاظت کلس 26سه شنبه 12:30 تا 14:30 مینوسادات مشتاقی13 

15271364259992932شیمی محیط زیست کلس 31سه شنبه 14:30 تا 16:30 میترا عطاآبادی14 

طراحی زون های مناطق 

حفاظت شده
15271373609992934 چهارشنبه 10:00 تا 11:00 مینوسادات مشتاقی15 

 

چهارشنبه 16:30 تا 18:30 

کلس 31

طراحی زون های مناطق 

حفاظت شده
15271373609992934 چهارشنبه 10:00 تا 11:00 مینوسادات مشتاقی16 

 

چهارشنبه 16:30 تا 18:30 

کلس 31

15271546539992927نقشه برداری منابع زمین یکشنبه 08:00 تا 10:00 ناصر هنرجو17 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آزمایشگاه کارتوگرافی

15271546539992927نقشه برداری منابع زمین یکشنبه 08:00 تا 10:00 ناصر هنرجو18 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

آزمایشگاه کارتوگرافی

کارورزی 2 ) مهارت ورزی 2 - 

پروژه تخصصی ( (
15271670119992910 عاطفه چمنی19 

کارورزی 2 ) مهارت ورزی 2 - 

پروژه تخصصی ( (
15271670119992911 مهادی ابوالحسنی20 

کارورزی 2 ) مهارت ورزی 2 - 

پروژه تخصصی ( (
15271670119992912 مژگان احمدی ندوشن21 

15271688489992930اکو توریسم کلس 31سه شنبه 10:00 تا 12:00 مینوسادات مشتاقی22 

مشارکت مردمی ومحیط 

زیست
15271719299992931 کلس 31سه شنبه 12:30 تا 14:30 شکوه فربد23 

بهداشت ، ایمنی و محیط 

زیست
15271719539992915 یکشنبه 12:30 تا 14:30 شکوه فربد24 

 

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 31

بهداشت ، ایمنی و محیط 

زیست
15271719539992915 یکشنبه 12:30 تا 14:30 شکوه فربد25 

 

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 31

ادامه دارد...
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بسمه تعالی

10:10:29ساعت:

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 محیط زيست

15271719559992909مهارت های میدانی احمد رضا پیرعلی زفره 26 

ئی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 31

15271719559992909مهارت های میدانی احمد رضا پیرعلی زفره 27 

ئی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 31

15271850301994145008کارورزی 1 ) مهارت ورزی 1 ( مهادی ابوالحسنی28 

15271850301994145009کارورزی 1 ) مهارت ورزی 1 ( مژگان احمدی ندوشن29 

25101077549914207آمار چند متغیره کلس 26چهارشنبه 14:30 تا 16:30 مهادی ابوالحسنی30 

25101139939914205پایش زیستی کلس 26چهارشنبه 17:30 تا 19:30 عاطفه چمنی31 

R- 2510117657524004تحلیل داده های محیطی با کلس 26یکشنبه 10:00 تا 12:00 مهادی ابوالحسنی32 

25101181901994145077تحلیل و نگارش علمی آزمایشگاه حشره شناسی )1(یکشنبه 12:30 تا 14:30 عاطفه چمنی33 

روش های پیشرفته تجزیه 

دستگاهی
25101290589914206 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 میترا عطاآبادی34 

 

چهارشنبه 09:00 تا 10:00 

کلس 26

روش های پیشرفته تجزیه 

دستگاهی
25101290589914206 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 میترا عطاآبادی35 

 

چهارشنبه 09:00 تا 10:00 

کلس 26

روشهای تصمیم گیری در 

محیط زیست
25101292379914204 کلس 26چهارشنبه 12:30 تا 14:30 مژگان احمدی ندوشن36 

فناوری های کنترل آلینده 

های محیط زیست
25101406389914202 کلس 26چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مهران هودجی37 

3079109765524003اکولوژی شهرنشینی کلس 31سه شنبه 12:30 تا 14:30 شکوه فربد38 

58771013215244000ارزیابی اثرات توسعه شنبه 10:00 تا 11:00 احمد جللیان39 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

58771013215244000ارزیابی اثرات توسعه شنبه 10:00 تا 11:00 احمد جللیان40 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

58771013535248000ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم جمعه 13:00 تا 15:00 شکوه فربد41 

58771013915243000ارزیابی ریسک محیط زیستی پنج شنبه 17:00 تا 19:00 شکوه فربد42 

58771073665245000آلودگی آب و خاک تکمیلی پنج شنبه 19:00 تا 21:00 الهام چاوشی43 

58771073735249000آلودگی دریا احمد رضا پیرعلی زفره 44 

ئی

جمعه 17:00 تا 19:00 

58771073739914239آلودگی دریا کلس 26یکشنبه 12:30 تا 14:30 مهادی ابوالحسنی45 

587711391452494000پایان  نامه  46

58771139909914233پایش آلودگی محیط زیست یکشنبه 17:30 تا 18:30 عاطفه چمنی47 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 26

58771139909914233پایش آلودگی محیط زیست یکشنبه 17:30 تا 18:30 عاطفه چمنی48 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 26

58771276579914234روش تحقیق آزمایشگاه حشره شناسی )1(یکشنبه 12:30 تا 14:30 عاطفه چمنی49 

58771340935240000سنجش از دور تکمیلی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 ناصر هنرجو50 

 

پنج شنبه 13:00 تا 14:00 

58771340935240000سنجش از دور تکمیلی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 ناصر هنرجو51 

 

پنج شنبه 13:00 تا 14:00 

ادامه دارد...
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بسمه تعالی

10:10:29ساعت:

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 محیط زيست

58771340939914230سنجش از دور تکمیلی یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژگان احمدی ندوشن52 

 

یکشنبه 16:30 تا 17:30 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

58771340939914230سنجش از دور تکمیلی یکشنبه 08:00 تا 10:00 مژگان احمدی ندوشن53 

 

یکشنبه 16:30 تا 17:30 

سایت کامپیوتر طبقه همکف 

)کلس 35(

مدیریت زیست محیطی منابع 

آب
58771489485240001 احمد رضا پیرعلی زفره 54 

ئی

جمعه 15:00 تا 17:00 

مدیریت زیست محیطی منابع 

آب
58771489489914232 احمد رضا پیرعلی زفره 55 

ئی

کلس 26یکشنبه 14:30 تا 16:30 

مکان یابی و طراحی محل دفن 

پسماند
58771522935246000 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 شکوه فربد56 

 

پنج شنبه 14:00 تا 15:00 

مکان یابی و طراحی محل دفن 

پسماند
58771522935246000 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 شکوه فربد57 

 

پنج شنبه 14:00 تا 15:00 

58771644225247000روش های پیشرفته آماری جمعه 19:00 تا 21:00 علی اصغر بسالت پور58 

58771644229914231روش های پیشرفته آماری کلس 26یکشنبه 10:00 تا 12:00 مهادی ابوالحسنی59 

70000006021994145023رساله )2 واحد(  60

7000000608999326رساله )8 واحد(  61

70000006181994145150رساله )18 واحد(  62

9999999911000000آزمون جامع  63

پايان گزارش


