
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

14

بسمه تعالی

10:19:02ساعت:

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 نوين پزشکي

1280106185156001اصول و افزارهای توانبخشی سه شنبه 17:00 تا 20:00 فرهاد عظیمی فر1 

1280106185156010اصول و افزارهای توانبخشی سه شنبه 17:00 تا 20:00 فرهاد عظیمی فر2 

1280107472156987الکترونیک 1 رضا انتشاری نجف 3 

آبادی

کلس 438سه شنبه 08:00 تا 11:00 

1280107853156944آمار واحتمال شنبه 16:00 تا 19:00 فاطمه رضائي4 

1280113548156359بیوشیمی پنج شنبه 15:00 تا 18:00 طیبه می فارسانی5 

حفاظت ، ایمنی و 

استانداردهای عمومی 

آزمایشگاه ی و بیمارستانی

1280123135156005 رضا انتشاری نجف 6 

آبادی

دوشنبه 18:00 تا 21:00 

حفاظت ، ایمنی و 

استانداردهای عمومی 

آزمایشگاه ی و بیمارستانی

1280123135156357 رضا انتشاری نجف 7 

آبادی

چهارشنبه 17:00 تا 20:00 

1280125813156800دینامیک در مهندسی پزشکی کلس 438پنج شنبه 08:00 تا 11:00 فرهاد عظیمی فر8 

روش تحقیق در مهندسی 

پزشکی
1280127891156888 شنبه 19:00 تا 21:00 عباس سعادت9 

12801296841511001ریاضی  عمومی  1 م جللی 10 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

12801296841511001ریاضی  عمومی  1 م جللی 11 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

12801296841511002ریاضی  عمومی  1 م جللی 12 

ورنامخواستی

شنبه 15:00 تا 18:00 

12801296851511011ریاضی عمومی  2 فهیمه السادات 13 

میردامادی

کلس 11سه شنبه 08:00 تا 11:00 

12801296851511012ریاضی عمومی  2 فهیمه السادات 14 

میردامادی

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 11

12801296851511012ریاضی عمومی  2 فهیمه السادات 15 

میردامادی

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 11

12801296851511017ریاضی عمومی  2 کلس 12سه شنبه 08:00 تا 11:00 بهاره صادقی16 

1280129896156945ریاضیات مهندسی کلس 438شنبه 08:00 تا 11:00 سیدمرضا لقمانیان17 

1280129896156946ریاضیات مهندسی کلس 438دوشنبه 08:00 تا 11:00 فرهاد عظیمی فر18 

فناوری اطلعات پزشکی ) 1 

)
1280140429156333 پنج شنبه 18:00 تا 20:00 طیبه می فارسانی19 

128014175014013فیزیک عمومی ) 1 ( کلس 14شنبه 08:00 تا 11:00 عباس اقاجانی20 

128014175014014فیزیک عمومی ) 1 ( منوچهر مرادی 21 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

128014175014014فیزیک عمومی ) 1 ( منوچهر مرادی 22 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

128014175014015فیزیک عمومی ) 1 ( کلس 14دوشنبه 08:00 تا 11:00 زهرا امین زاده گوهری23 

128014175014062فیزیک عمومی ) 1 ( شنبه 11:00 تا 12:00 عباس اقاجانی24 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

128014175014062فیزیک عمومی ) 1 ( شنبه 11:00 تا 12:00 عباس اقاجانی25 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

128014175914004فیزیک عمومی 2 کلس 13سه شنبه 08:00 تا 11:00 طیبه نیک فرد26 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

24

بسمه تعالی

10:19:02ساعت:

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 نوين پزشکي

128014175914005فیزیک عمومی 2 سه شنبه 11:00 تا 12:00 طیبه نیک فرد27 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 13

128014175914005فیزیک عمومی 2 سه شنبه 11:00 تا 12:00 طیبه نیک فرد28 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 13

128014175914006فیزیک عمومی 2 روح ا زارع حسن 29 

آباد

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

128014175914006فیزیک عمومی 2 روح ا زارع حسن 30 

آباد

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

1280147782156999مدارهای الکتریکی 2 یکشنبه 11:00 تا 12:00 مجید نم نبات31 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

1280147782156999مدارهای الکتریکی 2 یکشنبه 11:00 تا 12:00 مجید نم نبات32 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 437

1280147873156333مدارهای منطقی کلس 431یکشنبه 15:00 تا 18:00 حمیدرضا نظری33 

12801503501511021معادلت  دیفرانسیل  یکشنبه 08:00 تا 11:00 مسعود علمه34 

12801503501511022معادلت  دیفرانسیل   35

12801503501511023معادلت  دیفرانسیل  دوشنبه 08:00 تا 11:00 عبداله هادی وینچه36 

12801503501511024معادلت  دیفرانسیل  دوشنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه37 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

12801503501511024معادلت  دیفرانسیل  دوشنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه38 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

12801503501511025معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 08:00 تا 11:00 عبداله هادی وینچه39 

12801503501511026معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه40 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

12801503501511026معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه41 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

12801503501511027معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 42 

میردامادی

دوشنبه 08:00 تا 11:00 

12801503501511028معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 43 

میردامادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

12801503501511028معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 44 

میردامادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

12801503501511068معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 45 

میردامادی

چهارشنبه 08:00 تا 11:00 

1280152884156963میکروپروسسور ) 1 ( کلس 431سه شنبه 18:00 تا 21:00 شهریار خطیبی نژاد46 

1280154830156303نقشه کشی صنعتی 1 سه شنبه 11:00 تا 12:00 عباس سعادت47 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 438

1280154830156303نقشه کشی صنعتی 1 سه شنبه 11:00 تا 12:00 عباس سعادت48 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 438

1280161961156325کینزیولوژی یکشنبه 17:00 تا 20:00 منصور امیری49 

1280171998156364تجزیه و تحلیل سیستم ها کلس 438یکشنبه 08:00 تا 11:00 مجید نم نبات50 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

34

بسمه تعالی

10:19:02ساعت:

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 نوين پزشکي

1280178268156321مکانیک سیالت شنبه 11:00 تا 12:00 شعیب محجوب51 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 429

1280178268156321مکانیک سیالت شنبه 11:00 تا 12:00 شعیب محجوب52 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 429

1280180967156041مدارالکتریکی 1 رضا انتشاری نجف 53 

آبادی

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 438

1280180967156041مدارالکتریکی 1 رضا انتشاری نجف 54 

آبادی

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 438

1280180967156042مدارالکتریکی 1 رضا انتشاری نجف 55 

آبادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 429

1280180967156042مدارالکتریکی 1 رضا انتشاری نجف 56 

آبادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 429

پدیده های انتقال حرارت وجرم 

در سیستمهای حیاتی
1280181249156333 کلس 429شنبه 08:00 تا 11:00 شعیب محجوب57 

2311113914782013پایان  نامه  58

2311133481782011سمینار 1 سه شنبه 18:00 تا 19:00 طیبه می فارسانی59 

2311161118782015کشت سلولهای جانوری مریم استادشریف 60 

معمار

شنبه 08:00 تا 10:00 

 

شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 110

2311161118782015کشت سلولهای جانوری مریم استادشریف 61 

معمار

شنبه 08:00 تا 10:00 

 

شنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 110

اصول استاندارد سازی و 

ایمنی فرآورده های بیولوژی
5269104764782020 کلس 110شنبه 11:00 تا 12:00 طیبه می فارسانی62 

5269151704782017مهندسی ژنتیک عملی شنبه 15:00 تا 17:00 طیبه می فارسانی63 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

5269151704782017مهندسی ژنتیک عملی شنبه 15:00 تا 17:00 طیبه می فارسانی64 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

5269151707782016مهندسی ژنتیک نظری کلس 110شنبه 13:00 تا 15:00 طیبه می فارسانی65 

5269166061782018بیوانفورماتیک یکشنبه 09:00 تا 10:00 طیبه می فارسانی66 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 110

5269166061782018بیوانفورماتیک یکشنبه 09:00 تا 10:00 طیبه می فارسانی67 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 110

5269206596782005روش تحقیق یکشنبه 13:00 تا 13:30 طیبه می فارسانی68 

 

یکشنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 110

5269206596782005روش تحقیق یکشنبه 13:00 تا 13:30 طیبه می فارسانی69 

 

یکشنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 110

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511060 مجواد عموشاهی 70 

فروشانی

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511061 مجواد عموشاهی 71 

فروشانی

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

6156103392156500استاتیک و مقاومت مصالح کلس 438دوشنبه 13:00 تا 16:00 فرهاد عظیمی فر72 

6156103392156501استاتیک و مقاومت مصالح یکشنبه 11:00 تا 12:00 سیدمرضا لقمانیان73 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 438

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

44

بسمه تعالی

10:19:02ساعت:

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 نوين پزشکي

6156103392156501استاتیک و مقاومت مصالح یکشنبه 11:00 تا 12:00 سیدمرضا لقمانیان74 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 438

مدیریت و کارآفرینی 

درمهندسی پزشکی
6156149529156333  75

6156174969156070برنامه نویسی کامپیوتر پنج شنبه 17:00 تا 20:00 شهروز مسیح76 

مواد مهندسی 1 : ساختار و 

خواص
6156208039156505 یکشنبه 11:00 تا 12:00 عباس سعادت77 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 418

مواد مهندسی 1 : ساختار و 

خواص
6156208039156505 یکشنبه 11:00 تا 12:00 عباس سعادت78 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 418

مواد مهندسی 1 : ساختار و 

خواص
6156208039156506 کلس 429یکشنبه 08:00 تا 11:00 عباس سعادت79 

7000000606956000رساله )6 واحد(  80

پايان گزارش


