
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

111

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
محسن محمودی 55004200201

دهکی

دوشنبه 07:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 19

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
محسن محمودی 55004200201

دهکی

دوشنبه 07:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 19

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
سیما شاه سواری 55004200202

بابوکانی

سه شنبه 07:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 19

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
سیما شاه سواری 55004200202

بابوکانی

سه شنبه 07:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 19

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
چهارشنبه 07:30 تا 11:30 ساجده یوسفی55004200203

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 19

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
چهارشنبه 07:30 تا 11:30 ساجده یوسفی55004200203

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 19

سمانه السادات 55006123600زبان فارسی )پیش نیاز دانشگاهی(

آقادادی

کلس 16شنبه 07:30 تا 13:30 

سمانه السادات 55006123601زبان فارسی )پیش نیاز دانشگاهی(

آقادادی

کلس 113چهارشنبه 07:30 تا 13:30 

چهارشنبه 07:30 تا 13:30 محبوبه مجیدی نیا55006123602زبان فارسی )پیش نیاز دانشگاهی(

کلس 15شنبه 07:30 تا 15:30 مهین خطیب نیا90029123500فارسی

کلس 45چهارشنبه 07:30 تا 15:30 پریسا داوری900291235001فارسی

شنبه 07:30 تا 15:30 مرضیه همتی90029123502فارسی

غلمحسن حسین 90061195333تاریخ فرهنگ و تمدن اسلمی

زاده شانه چی

کلس 112شنبه 07:30 تا 13:30 

غلمحسن حسین 90061195334تاریخ فرهنگ و تمدن اسلمی

زاده شانه چی

کلس 112یکشنبه 07:30 تا 13:30 

غلمحسن حسین 90061195335تاریخ فرهنگ و تمدن اسلمی

زاده شانه چی

کلس 226دوشنبه 07:30 تا 13:30 

سیدمحمدمهدی 90061195336تاریخ فرهنگ و تمدن اسلمی

شریعتی

کلس 130چهارشنبه 07:30 تا 13:30 

کلس 114چهارشنبه 07:30 تا 13:30 مراد کیانی پور90061195359تاریخ فرهنگ و تمدن اسلمی

کلس 233سه شنبه 07:30 تا 13:30 کورش هادیان90061195391تاریخ فرهنگ و تمدن اسلمی

کلس 233شنبه 07:30 تا 13:30 اعظم صابری نسب90061195392تاریخ فرهنگ و تمدن اسلمی

کلس 326دوشنبه 07:30 تا 13:30 اعظم صابری نسب90061195393تاریخ فرهنگ و تمدن اسلمی

کلس 19شنبه 07:30 تا 13:00 حسن زارع90128195322دانش خانواده و جمعیت

کلس 114دوشنبه 07:30 تا 13:00 احمدرضا مؤیدی90128195323دانش خانواده و جمعیت

شریفه السادات امام 90128195383دانش خانواده و جمعیت

جمعه زاده

کلس 128سه شنبه 07:30 تا 13:00 

کلس 121یکشنبه 07:30 تا 13:00 حسن زارع90128195389دانش خانواده و جمعیت

دوشنبه 07:30 تا 11:30 شادی شیرانی90180300301زبان خارجی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

چهارشنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 46

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

211

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

دوشنبه 07:30 تا 11:30 شادی شیرانی90180300301زبان خارجی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

چهارشنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 46

دوشنبه 07:30 تا 11:30 شادی شیرانی90180300301زبان خارجی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

چهارشنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 46

یکشنبه 07:30 تا 11:30 شادی شیرانی90180300302زبان خارجی

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 46

یکشنبه 07:30 تا 11:30 شادی شیرانی90180300302زبان خارجی

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 46

یکشنبه 07:30 تا 11:30 شادی شیرانی90180300302زبان خارجی

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 46

شنبه 07:30 تا 11:30 اعظم نورانی90180300303زبان خارجی

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 45

شنبه 07:30 تا 11:30 اعظم نورانی90180300303زبان خارجی

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 45

شنبه 07:30 تا 11:30 اعظم نورانی90180300303زبان خارجی

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 45

یکشنبه 07:30 تا 11:30 ساجده یوسفی90180300304زبان خارجی

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 45

یکشنبه 07:30 تا 11:30 ساجده یوسفی90180300304زبان خارجی

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 45

یکشنبه 07:30 تا 11:30 ساجده یوسفی90180300304زبان خارجی

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 45

دوشنبه 07:30 تا 11:30 ساجده یوسفی90180300305زبان خارجی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 41

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

311

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

دوشنبه 07:30 تا 11:30 ساجده یوسفی90180300305زبان خارجی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 41

دوشنبه 07:30 تا 11:30 ساجده یوسفی90180300305زبان خارجی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 41

دوشنبه 07:30 تا 11:30 ساجده یوسفی90180300305زبان خارجی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

سه شنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 41

شنبه 07:30 تا 11:30 محمدحسین تابش90180300306زبان خارجی

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 43

شنبه 07:30 تا 11:30 محمدحسین تابش90180300306زبان خارجی

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 43

شنبه 07:30 تا 11:30 محمدحسین تابش90180300306زبان خارجی

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 07:30 تا 10:30 

کلس 43

کلس 222دوشنبه 07:30 تا 13:00 علی زمانی خارائی90610195310اندیشه اسلمی 1 )مبدا ومعاد(

کلس 219چهارشنبه 07:30 تا 13:00 مهدی قربانی سینی90610195311اندیشه اسلمی 1 )مبدا ومعاد(

کلس 120دوشنبه 07:30 تا 13:00 محمد موحدیان عطار90610195350اندیشه اسلمی 1 )مبدا ومعاد(

کلس 120شنبه 07:30 تا 13:30 علی کمالی اندانی90755195340انقلب اسلمی ایران

مصطفی ناصری 90755195341انقلب اسلمی ایران

سفتجانی

کلس 121سه شنبه 07:30 تا 13:30 

مصطفی ناصری 90755195342انقلب اسلمی ایران

سفتجانی

کلس 121چهارشنبه 07:30 تا 13:30 

کلس 124سه شنبه 07:30 تا 13:30 محمد رضا مقومی90755195343انقلب اسلمی ایران

کلس 113یکشنبه 07:30 تا 13:30 علی کمالی اندانی90755195357انقلب اسلمی ایران

کلس 124دوشنبه 07:30 تا 13:30 علی کمالی اندانی90755195358انقلب اسلمی ایران

کلس 222چهارشنبه 07:30 تا 13:00 محمد رضا مقومی90755195390انقلب اسلمی ایران

مجتبی بهرامی 90763195227تفسیر موضوعی قرآن

پوراصفهانی

کلس 219دوشنبه 07:30 تا 13:00 

محسن کاظمی 90763195326تفسیر موضوعی قرآن

قهنویه

کلس 116یکشنبه 07:30 تا 13:00 

مجتبی بهرامی 90763195328تفسیر موضوعی قرآن

پوراصفهانی

کلس 112سه شنبه 07:30 تا 13:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

411

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

محسن کاظمی 90763195364تفسیر موضوعی قرآن

قهنویه

کلس 121دوشنبه 07:30 تا 13:00 

کلس 124یکشنبه 07:30 تا 13:00 فریبا کاظمی زهرانی90763195365تفسیر موضوعی قرآن

کلس 122دوشنبه 07:30 تا 13:00 فریبا کاظمی زهرانی90763195366تفسیر موضوعی قرآن

شنبه 07:30 تا 09:30 امیرسعید تمیزی فر90881194001آشنایی با دفاع مقدس

 

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 223

شنبه 07:30 تا 09:30 امیرسعید تمیزی فر90881194001آشنایی با دفاع مقدس

 

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 223

شنبه 07:30 تا 09:30 امیرسعید تمیزی فر90881194001آشنایی با دفاع مقدس

 

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 223

شنبه 07:30 تا 09:30 محمد ضیائی90881194002آشنایی با دفاع مقدس

 

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 224

شنبه 07:30 تا 09:30 محمد ضیائی90881194002آشنایی با دفاع مقدس

 

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 224

شنبه 07:30 تا 09:30 محمد ضیائی90881194002آشنایی با دفاع مقدس

 

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 224

حسن بهرامی 90881194003آشنایی با دفاع مقدس

لمجیری

یکشنبه 07:30 تا 09:30 

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 222

حسن بهرامی 90881194003آشنایی با دفاع مقدس

لمجیری

یکشنبه 07:30 تا 09:30 

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 222

حسن بهرامی 90881194003آشنایی با دفاع مقدس

لمجیری

یکشنبه 07:30 تا 09:30 

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 222

یکشنبه 07:30 تا 09:30 محسن عبدالهی90881194004آشنایی با دفاع مقدس

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 226

یکشنبه 07:30 تا 09:30 محسن عبدالهی90881194004آشنایی با دفاع مقدس

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 226

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

511

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

یکشنبه 07:30 تا 09:30 محسن عبدالهی90881194004آشنایی با دفاع مقدس

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 226

دوشنبه 07:30 تا 09:30 غلمرضا علی خلیلی90881194005آشنایی با دفاع مقدس

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 230

دوشنبه 07:30 تا 09:30 غلمرضا علی خلیلی90881194005آشنایی با دفاع مقدس

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 230

دوشنبه 07:30 تا 09:30 غلمرضا علی خلیلی90881194005آشنایی با دفاع مقدس

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 230

دوشنبه 07:30 تا 09:30 رضا بخشی90881194006آشنایی با دفاع مقدس

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 323

دوشنبه 07:30 تا 09:30 رضا بخشی90881194006آشنایی با دفاع مقدس

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 323

دوشنبه 07:30 تا 09:30 رضا بخشی90881194006آشنایی با دفاع مقدس

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 323

سه شنبه 07:30 تا 09:30 مهدی منتظری90881194007آشنایی با دفاع مقدس

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 223

سه شنبه 07:30 تا 09:30 مهدی منتظری90881194007آشنایی با دفاع مقدس

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 223

سه شنبه 07:30 تا 09:30 مهدی منتظری90881194007آشنایی با دفاع مقدس

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 223

چهارشنبه 07:30 تا 09:30 سیدرضا قدوسی نژاد90881194008آشنایی با دفاع مقدس

 

چهارشنبه 09:30 تا 11:30 

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 223

چهارشنبه 07:30 تا 09:30 سیدرضا قدوسی نژاد90881194008آشنایی با دفاع مقدس

 

چهارشنبه 09:30 تا 11:30 

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 223

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

611

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

چهارشنبه 07:30 تا 09:30 سیدرضا قدوسی نژاد90881194008آشنایی با دفاع مقدس

 

چهارشنبه 09:30 تا 11:30 

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 223

چهارشنبه 07:30 تا 09:30 سید علی امیریان90881194009آشنایی با دفاع مقدس

 

چهارشنبه 09:30 تا 11:30 

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 226

چهارشنبه 07:30 تا 09:30 سید علی امیریان90881194009آشنایی با دفاع مقدس

 

چهارشنبه 09:30 تا 11:30 

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 226

چهارشنبه 07:30 تا 09:30 سید علی امیریان90881194009آشنایی با دفاع مقدس

 

چهارشنبه 09:30 تا 11:30 

 

چهارشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 226

حسن حق شناس 98841195314اندیشه اسلمی  2 )نبوت و امامت(

گرگابی

کلس 132چهارشنبه 07:30 تا 13:00 

کلس 132سه شنبه 07:30 تا 13:00 علی زمانی خارائی98841195351اندیشه اسلمی  2 )نبوت و امامت(

کلس 132یکشنبه 07:30 تا 13:00 محمد موحدیان عطار98841195352اندیشه اسلمی  2 )نبوت و امامت(

کلس 114سه شنبه 07:30 تا 13:00 محمد موحدیان عطار98841195353اندیشه اسلمی  2 )نبوت و امامت(

رضا حاجیان حسین 98923195320آیین زندگی )اخلق کاربردی(

آبادی

کلس 14دوشنبه 07:30 تا 13:00 

کلس 130یکشنبه 07:30 تا 13:00 علی مهدی فرد98923195355آیین زندگی )اخلق کاربردی(

کلس 130دوشنبه 07:30 تا 13:00 حسن زارع98923195356آیین زندگی )اخلق کاربردی(

سیدمحمدمهدی 99041195330تاریخ تحلیلی صدر اسلم 

شریعتی

کلس 128دوشنبه 07:30 تا 13:30 

کلس 121شنبه 07:30 تا 13:30 ساناز خدری غریبوند99041195380تاریخ تحلیلی صدر اسلم 

کلس 120یکشنبه 07:30 تا 13:30 اعظم صابری نسب99041195381تاریخ تحلیلی صدر اسلم 

کلس 128چهارشنبه 07:30 تا 13:00 ساناز خدری غریبوند99041195382تاریخ تحلیلی صدر اسلم 

یکشنبه 07:30 تا 09:30 سعید شاهسوندي99062777200ورزش 1

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 07:30 تا 09:30 

یکشنبه 07:30 تا 09:30 سعید شاهسوندي99062777200ورزش 1

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 07:30 تا 09:30 

یکشنبه 07:30 تا 09:30 سعید شاهسوندي99062777200ورزش 1

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 07:30 تا 09:30 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 سعید شاهسوندي99062777201ورزش 1

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

711

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

یکشنبه 11:30 تا 13:00 سعید شاهسوندي99062777201ورزش 1

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 سعید شاهسوندي99062777201ورزش 1

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

محمدمهدی حسینی 99062777202ورزش 1

فولدی

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

محمدمهدی حسینی 99062777202ورزش 1

فولدی

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

محمدمهدی حسینی 99062777202ورزش 1

فولدی

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

صفورا علی زاده 99062888200ورزش 1

ارداجی

شنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

صفورا علی زاده 99062888200ورزش 1

ارداجی

شنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

صفورا علی زاده 99062888200ورزش 1

ارداجی

شنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

صفورا علی زاده 99062888201ورزش 1

ارداجی

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

صفورا علی زاده 99062888201ورزش 1

ارداجی

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

صفورا علی زاده 99062888201ورزش 1

ارداجی

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

شنبه 07:30 تا 09:30 سعیده قاسمی99062888202ورزش 1

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

811

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

شنبه 07:30 تا 09:30 سعیده قاسمی99062888202ورزش 1

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

شنبه 07:30 تا 09:30 سعیده قاسمی99062888202ورزش 1

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

شنبه 09:30 تا 11:30 سعیده قاسمی99062888203ورزش 1

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

شنبه 09:30 تا 11:30 سعیده قاسمی99062888203ورزش 1

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

شنبه 09:30 تا 11:30 سعیده قاسمی99062888203ورزش 1

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

اندیشه ها و وصایای امام خمینی)

ره(
کلس 113شنبه 07:30 تا 13:30 بهرام منتظری99073195344

اندیشه ها و وصایای امام خمینی)

ره(
کلس 114یکشنبه 07:30 تا 13:30 بهرام منتظری99073195345

اندیشه ها و وصایای امام خمینی)

ره(
کلس 116دوشنبه 07:30 تا 13:30 علی مهدی فرد99073195346

اندیشه ها و وصایای امام خمینی)

ره(
خاتونجان محمدی 99073195387

خشویی

کلس 120چهارشنبه 07:30 تا 13:30 

اندیشه ها و وصایای امام خمینی)

ره(
کلس 132دوشنبه 07:30 تا 13:30 جعفر رضاشهرضا99073195388

یکشنبه 07:30 تا 09:30 محمد میرزایی99079777100تربیت بدنی

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 07:30 تا 09:30 

سالن بزرگ سرپوشیده )18(

یکشنبه 07:30 تا 09:30 محمد میرزایی99079777100تربیت بدنی

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 07:30 تا 09:30 

سالن بزرگ سرپوشیده )18(

یکشنبه 07:30 تا 09:30 محمد میرزایی99079777100تربیت بدنی

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 07:30 تا 09:30 

سالن بزرگ سرپوشیده )18(

یکشنبه 11:30 تا 13:00 محمد میرزایی99079777101تربیت بدنی

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

سالن بزرگ سرپوشیده )18(

یکشنبه 11:30 تا 13:00 محمد میرزایی99079777101تربیت بدنی

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

سالن بزرگ سرپوشیده )18(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

911

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

یکشنبه 11:30 تا 13:00 محمد میرزایی99079777101تربیت بدنی

 

یکشنبه 13:30 تا 15:00 

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

سالن بزرگ سرپوشیده )18(

محمدمهدی حسینی 99079777102تربیت بدنی

فولدی

یکشنبه 07:30 تا 09:30 

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 07:30 تا 09:30 

محمدمهدی حسینی 99079777102تربیت بدنی

فولدی

یکشنبه 07:30 تا 09:30 

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 07:30 تا 09:30 

محمدمهدی حسینی 99079777102تربیت بدنی

فولدی

یکشنبه 07:30 تا 09:30 

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 07:30 تا 09:30 

شنبه 07:30 تا 09:30 بهنوش صادقی امینی99079888100تربیت بدنی

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

شنبه 07:30 تا 09:30 بهنوش صادقی امینی99079888100تربیت بدنی

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

شنبه 07:30 تا 09:30 بهنوش صادقی امینی99079888100تربیت بدنی

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

شنبه 09:30 تا 11:30 بهنوش صادقی امینی99079888101تربیت بدنی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

شنبه 09:30 تا 11:30 بهنوش صادقی امینی99079888101تربیت بدنی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

شنبه 09:30 تا 11:30 بهنوش صادقی امینی99079888101تربیت بدنی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

شنبه 07:30 تا 09:30 نیلوفر یزدانی نیا99079888102تربیت بدنی

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

شنبه 07:30 تا 09:30 نیلوفر یزدانی نیا99079888102تربیت بدنی

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

1011

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

شنبه 07:30 تا 09:30 نیلوفر یزدانی نیا99079888102تربیت بدنی

 

دوشنبه 07:30 تا 09:30 

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

شنبه 09:30 تا 11:30 نیلوفر یزدانی نیا99079888103تربیت بدنی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

شنبه 09:30 تا 11:30 نیلوفر یزدانی نیا99079888103تربیت بدنی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

شنبه 09:30 تا 11:30 نیلوفر یزدانی نیا99079888103تربیت بدنی

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

 

دوشنبه 13:30 تا 15:00 

یکشنبه 07:30 تا 09:30 مرضیه عبادی پورفرد99083198002انس با قرآن کریم

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 122

یکشنبه 07:30 تا 09:30 مرضیه عبادی پورفرد99083198002انس با قرآن کریم

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 122

یکشنبه 07:30 تا 09:30 مرضیه عبادی پورفرد99083198002انس با قرآن کریم

 

یکشنبه 09:30 تا 11:30 

 

یکشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 122

شنبه 07:30 تا 09:30 رضا پورواسعی99083198003انس با قرآن کریم

 

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 116

شنبه 07:30 تا 09:30 رضا پورواسعی99083198003انس با قرآن کریم

 

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 116

شنبه 07:30 تا 09:30 رضا پورواسعی99083198003انس با قرآن کریم

 

شنبه 09:30 تا 11:30 

 

شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 116

سه شنبه 07:30 تا 09:30 رضا پورواسعی99083198004انس با قرآن کریم

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 113

سه شنبه 07:30 تا 09:30 رضا پورواسعی99083198004انس با قرآن کریم

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 113

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/4/20

1111

بسمه تعالی

9:30:22 ساعت:

تاریخ:

نیمسال تابستان سال تحصیلی 401 - 400 

)4003(

دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي دروس عمومی

سه شنبه 07:30 تا 09:30 رضا پورواسعی99083198004انس با قرآن کریم

 

سه شنبه 09:30 تا 11:30 

 

سه شنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 113

دوشنبه 07:30 تا 09:30 مرضیه عبادی پورفرد99083198005انس با قرآن کریم

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 234

دوشنبه 07:30 تا 09:30 مرضیه عبادی پورفرد99083198005انس با قرآن کریم

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 234

دوشنبه 07:30 تا 09:30 مرضیه عبادی پورفرد99083198005انس با قرآن کریم

 

دوشنبه 09:30 تا 11:30 

 

دوشنبه 11:30 تا 13:00 

کلس 234

پايان گزارش


