
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

12

بسمه تعالی

10:14:45ساعت:

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 فناوري هاي زيستي

1-1245103120117402آزمایشگاه میکروبیولوژی ) 1 ( سمیه کاظم زاده 1 

کوجانی

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

2-1245103120117402آزمایشگاه میکروبیولوژی ) 1 ( سمیه کاظم زاده 2 

کوجانی

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

3-1245103120117402آزمایشگاه میکروبیولوژی ) 1 ( سمیه کاظم زاده 3 

کوجانی

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

4-1245103120117402آزمایشگاه میکروبیولوژی ) 1 ( سمیه کاظم زاده 4 

کوجانی

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

5-1245103120117402آزمایشگاه میکروبیولوژی ) 1 ( سمیه کاظم زاده 5 

کوجانی

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

6-1245103120117402آزمایشگاه میکروبیولوژی ) 1 ( سمیه کاظم زاده 6 

کوجانی

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

7-1245103120117402آزمایشگاه میکروبیولوژی ) 1 ( سمیه کاظم زاده 7 

کوجانی

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

8-1245103120117402آزمایشگاه میکروبیولوژی ) 1 ( سمیه کاظم زاده 8 

کوجانی

 آزمایشگاه انگل شناسی و پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

میکروب شناسی

1245107807117410آمار زیستی کلس 101دوشنبه 13:00 تا 15:00 سمیه عباسی9 

1245113611117408بیوشیمی ساختار یکشنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا قلمکاری10 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 85

1245113611117408بیوشیمی ساختار یکشنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا قلمکاری11 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 85

1-1245113652117403بیوشیمی متابولسم کلس 105شنبه 13:00 تا 16:00 غلمرضا قلمکاری12 

2-1245113652117403بیوشیمی متابولسم کلس 601یکشنبه 13:00 تا 16:00 غلمرضا قلمکاری13 

3-1245113652117403بیوشیمی متابولسم یکشنبه 09:00 تا 12:00 معصومه نوبهاری14 

12451296851511080ریاضی عمومی  2 م جللی 15 

ورنامخواستی

کلس 11شنبه 08:00 تا 11:00 

12451296851511081ریاضی عمومی  2 کلس 28شنبه 08:00 تا 11:00 حسین قاسمی16 

1245136163142010شیمی آلی 2 سه شنبه 11:00 تا 12:00 گلره صادقی بروجنی17 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

1245136163142010شیمی آلی 2 سه شنبه 11:00 تا 12:00 گلره صادقی بروجنی18 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

1245144836117412مبانی جانور شناسی منصوره السادات 19 

میرعبدالهي

کلس 108سه شنبه 15:00 تا 18:00 

مبانی زیست شناسی 

سلولی و مولوکولی
1245145058117407 مریم استادشریف 20 

معمار

کلس 103یکشنبه 13:00 تا 16:00 

1-1245145413117405مبانی فیزیولوژی جانوری منصوره السادات 21 

میرعبدالهي

شنبه 13:00 تا 16:00 

2-1245145413117405مبانی فیزیولوژی جانوری منصوره السادات 22 

میرعبدالهي

کلس 605یکشنبه 09:00 تا 12:00 

3-1245145413117405مبانی فیزیولوژی جانوری منصوره السادات 23 

میرعبدالهي

کلس 605یکشنبه 13:00 تا 16:00 

1245145439117413مبانی گیاه شناسی چهارشنبه 11:00 تا 12:00 کتایون پورسخی24 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 110

1245145439117413مبانی گیاه شناسی چهارشنبه 11:00 تا 12:00 کتایون پورسخی25 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 110

1-1245152787117401میکروبیولوژی 1 کلس 601سه شنبه 08:00 تا 11:00 آرزو طهمورث پور26 

ادامه دارد...
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بسمه تعالی

10:14:45ساعت:
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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 فناوري هاي زيستي

2-1245152787117401میکروبیولوژی 1 کلس 605سه شنبه 08:00 تا 11:00 معلی ضیاء27 

3-1245152787117401میکروبیولوژی 1 کلس 605سه شنبه 11:00 تا 15:00 معلی ضیاء28 

1245159182117411کارگاه آمار زیستی سایت کامپیوتردوشنبه 15:00 تا 17:00 سمیه عباسی29 

1245164813117409آزمایشگاه بیوشیمی ساختار آزمایشگاه بیوشیمیدوشنبه 17:00 تا 19:00 غلمرضا قلمکاری30 

آزمایشگاه بیوشیمی 

متابولیسم
1245164825117404-1 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 معصومه نوبهاری31 

آزمایشگاه بیوشیمی 

متابولیسم
1245164825117404-2 آزمایشگاه بیوشیمیچهارشنبه 10:00 تا 12:00 معصومه نوبهاری32 

آزمایشگاه بیوشیمی 

متابولیسم
1245164825117404-3 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 معصومه نوبهاری33 

آزمایشگاه بیوشیمی 

متابولیسم
1245164825117404-4 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 معصومه نوبهاری34 

آزمایشگاه بیوشیمی 

متابولیسم
1245164825117404-5 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 زینت چنگانی35 

آزمایشگاه بیوشیمی 

متابولیسم
1245164825117404-6 پنج شنبه 10:00 تا 12:00 زینت چنگانی36 

آزمایشگاه بیوشیمی 

متابولیسم
1245164825117404-7 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 زینت چنگانی37 

آزمایشگاه بیوشیمی 

متابولیسم
1245164825117404-8 آزمایشگاه بیوشیمیپنج شنبه 15:00 تا 17:00 زینت چنگانی38 

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی 

جانوری
1245166487117406-1 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 39 

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی 

جانوری
1245166487117406-2 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 40 

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی 

جانوری
1245166487117406-3 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 41 

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی 

جانوری
1245166487117406-4 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 42 

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی 

جانوری
1245166487117406-5 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 43 

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی 

جانوری
1245166487117406-6 پنج شنبه 10:00 تا 12:00 44 

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی 

جانوری
1245166487117406-7 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 45 

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی 

جانوری
1245166487117406-8 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 46 

پايان گزارش


