
 

 1400مقطع کارشناسی ورودی  شیمی کاربردیرشته 1401-1402سال تحصیلی اول دروس ارائه شده نیمسال 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد گروه درس استاد روز  درس_نام  درس_کد   

10:45 17/10/1401  

پايه علوم -801 شنبه يک 800 930   
زواره دکتر آقای 2 عمومی شیمی 3 1421   711009 

پايه علوم -801 شنبه سه 945 1115   

08:30 27/10/1401  

پايه علوم -802 شنبه يک 1445 1615   
2 عمومی فیزيک 3 1421  آقای دکتر مهرابیان  711005 

پايه علوم -802  دوشنبه 1630 1800 

1400 01/11/1401 پايه علوم -802  شنبه يک 1300 1430  آوانس دکتر آقای  شیمی تخصصی زبان 2 1421   711011 

10:45 3/10/1401  

1 شیمی -آز زواره دکتر آقای شنبه 800 930   1421 
2 عمومی شیمی آزمايشگاه 1  711010 

1 شیمی -آز زواره دکتر آقای شنبه 945 1115   1422 

10:45 05/10/1401  

 و فیزيک-آز

 آبیاری
شنبه سه 1445 1615 مهرابیانآقای دکتر    1421 

2 عمومی فیزيک آزمايشگاه 1  711006 

 و فیزيک-آز

 آبیاری
شنبه سه 1630 1800  1422 آقای دکتر مهرابیان 

10:45 03/11/1401 907 کالس  محمودی دکتر آقای شنبه 1445 1615  آزمايشگاه در ايمنی 2 1421   711036 

1400 19/10/1401  

907 کالس شنبه دو 800 930   
مربوطه گروه اساتید (انگلیسی) خارجی زبان 3 4012   8888256 

907 کالس شنبه سه 800 930   

08:30 24/10/1401 908کالس    دوشنبه 0945 1130 

 آقای دکتر عظیمی

2رياضی عمومی  3 1421  711002 

803کالس   سه شنبه 1300 1430 

 انتخاب واحد،عالوه بر دروس فوق از دروس عمومی و معارف اسالمی نیز اخذ نمايند.دانشجويان عزيز می تواند با در نظر گرفتن اصول 



 1399مقطع کارشناسی ورودی  شیمی کاربردیرشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 انتخاب واحد،عالوه بر دروس فوق از دروس عمومی و معارف اسالمی نیز اخذ نمايند.اصول دانشجويان عزيز می تواند با در نظر گرفتن 

  

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 5/10/1401  

2 شیمی -آز شنبه يک 1630 1800  نیا مهدوی دکتر آقای   9921 
1 آلی شیمی آزمايشگاه 1  711014 

2 شیمی -آز شنبه دو 0800 0930  نیا مهدوی دکتر آقای   9922 

08:30 03/10/1401  

1 شیمی -آز شنبه سه 1300 1430  ايرانیفام دکتر آقای   9921 
1 تجزيه شیمی آزمايشگاه 1  711019 

1 شیمی -آز ايرانیفام دکتر آقای سه شنبه 1445 1615   9922 

10:45 07/10/1401  

1 شیمی -آز پادروند دکتر شنبه 945 1115   9921 
1 فیزيک شیمی آزمايشگاه 1  711025 

1 شیمی -آز پادروند دکتر شنبه 1300 1430   9922 

10:45 19/10/1401 803 کالس  شنبه يک 0800 0930  ابوالقاسمی دکتر آقای  شیمی در جداسازی های روش 2 9921   711310 

10:45 27/10/1401  

پايه علوم -908 شنبه يک 0945 1115   
نامی کريمی دکتر آقای 2 آلی شیمی 3 9921   711015 

908 کالس شنبه دو 1300 1430   

10:45 24/10/1401  

908 کالس شنبه دو 1630 1800   
آوانس آرمن دکتر آقای 2 تجزيه شیمی 3 9921   711020 

پايه علوم -803 شنبه سه 1630 1800   

08:30 21/10/1401  

پايه علوم -803  شنبه 800 930 
کاکايی دکتر آقای 2 فیزيک شیمی 3 9921   711026 

پايه علوم -803 شنبه يک 1445 1615   

08:30 03/11/1401  

908 کالس شنبه يک 1300 1430   
فر موسوی دکتر خانم 2 معدنی شیمی 3 9921   711031 

908 کالس شنبه دو 1445 1615   



 

 

 1398مقطع کارشناسی ورودی شیمی کاربردیرشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 دانشجويان عزيز می تواند با در نظر گرفتن اصول انتخاب واحد،عالوه بر دروس فوق از دروس عمومی و معارف اسالمی نیز اخذ نمايند.

 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 07/10/1401  

1 شیمی -آز شنبه دو 800 930  ابوالقاسمی دکتر آقای   9821 
3 تجزيه شیمی آزمايشگاه 2  711023 

1 شیمی -آز شنبه دو 945 1115  ابوالقاسمی دکتر آقای   9822 

08:30 25/10/1401  

908 کالس شنبه سه 800 930   
افتخاری دکتر آقای آلی ترکیبات شناسايی 3 9821   711034 

908 کالس شنبه چهار 800 930   

10:45 04/10/1401  

2 شیمی -آز شنبه يک 800 1115  افتخاری دکتر آقای   9821 
آلی ترکیبات شناسايی آزمايشگاه 2  711035 

2 شیمی -آز شنبه يک 1300 1615  افتخاری دکتر آقای   9822 

10:45 20/10/1401  

پايه علوم -803  شنبه 945 1115 
پیريايی دکتر خانم 1 صنعتی شیمی 3 9821   711302 

907 کالس شنبه سه 1300 1430   

10:45 28/10/1401  

پايه علوم -802 شنبه سه 1445 1615   
نیا مهدوی دکتر آقای پلیمر شیمی 3 9821   711305 

پايه علوم -803 شنبه چهار 1300 1430   

10:45 18/10/1401 907 کالس  شنبه يک 1630 1800  محمودی دکتر آقای  شیمی علمی متون 2 9821   711308 

08:30 02/11/1401  

908 کالس  شنبه 1300 1430 
زواره دکتر آقای صنعتی پسابهای و آب تصفیه اصول 3 9821   711309 

1 شیمی -آز شنبه سه 1630 1800   



 1401مقطع کارشناسی ورودی  محضشیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 واحد دروس عمومی نیز توسط آموزش دانشکده اخذ خواهد گرديد. 4عالوه بر دروس فوق تا سقف حداکثر برای دانشجويان جديد الورود 

 

 

 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 25/10/1401  

پايه علوم -802  شنبه 800 930 
1 عمومی رياضی 3 14011 آقای دکتر تاری زاده  711001 

پايه علوم -802 شنبه يک 800 930   

08:30 28/10/1401  

پايه علوم -802  شنبه 945 1115 
1 عمومی فیزيک 3 14011 آقای دکتر مهرابیان  711003 

پايه علوم -803 شنبه يک 1630 1800   

1400 05/10/1401  

آبیاری و فیزيک-آز شنبه سه 800 930   14011 آقای دکتر سیار 
1 عمومی فیزيک آزمايشگاه 1  711004 

آبیاری و فیزيک-آز شنبه سه 945 1115  آقای دکتر سیارا   14012 

08:30 18/10/1401  

پايه علوم -803 اسرافیلی دکتر آقای شنبه 1300 1430   

 

14011 

 
1 عمومی شیمی 3  711007 

پايه علوم -803 شنبه دو 1300 1430   

10:45 03/10/1401  

1 شیمی -آز پادروند دکتر شنبه 1445 1615   14011 

1 عمومی شیمی آزمايشگاه 1  711008 

1 شیمی -آز پادروند دکتر شنبه 1630 1800   14012 

14 19/10/1401  

 يکشنبه 1445 16:15 نامشخص
 8888256 زبان خارجی 3 4014 نامشخص

 دوشنبه 1445 1615 نامشخص



 1400محض مقطع کارشناسی ورودی شیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجويان عزيز می تواند با در نظر گرفتن اصول انتخاب واحد،عالوه بر دروس فوق از دروس عمومی و معارف اسالمی نیز اخذ نمايند.

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

10:45 24/10/1401  

پايه علوم -803 شنبه دو 800 930   
شیمی در رياضی 3 14001 دکتر يزم  711012 

پايه علوم -803 شنبه سه 800 930   

08:30 17/10/1401  

پايه علوم -802 شنبه دو 1300 1430   
1 آلی شیمی 3 14001  افتخاری دکتر آقای  711013 

پايه علوم -802 شنبه سه 1300 1430   

10:45 20/10/1401  

پايه علوم -803 شنبه دو 1445 1615   
ايرانیفام دکتر آقای 1 تجزيه شیمی 3 14001   711018 

پايه علوم -802 شنبه چهار 1445 1615   

1400 26/10/1401  

پايه علوم -803 شنبه دو 945 1115   
پادروند دکتر 1 فیزيک شیمی 3 14001   711024 

پايه علوم -803 شنبه سه 1445 1615   

10:45 02/11/1401  

906 کالس  شنبه 945 1115 
اباذری دکتر آقای 1 معدنی شیمی 3 14001   711029 

906 کالس شنبه سه 945 1115   

1400 03/10/1401  

1 شیمی -آز اباذری دکتر آقای شنبه 1300 1430   14001 
1 معدنی شیمی آزمايشگاه 1  711030 

1 شیمی -آز اباذری ا دکتر آقای شنبه 1445 1615   14002 



 1399محض مقطع کارشناسی ورودی شیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

10:45 04/10/1401  

2 شیمی -آز شنبه سه 1445 1615  نامی کريمی دکتر آقای   9911 
2 آلی شیمی آزمايشگاه 1  711016 

2 شیمی -آز شنبه سه 1630 1800  نامی کريمی دکتر آقای   9912 

1400 17/10/1401  

پايه علوم -802 شنبه سه 800 930   
نیا مهدوی دکتر آقای 3 آلی شیمی 3 9911   711017 

پايه علوم -802 شنبه چهار 800 930   

08:30 04/10/1401  

1 شیمی -آز شنبه يک 800 1115  آوانس آرمن دکتر آقای   9911 
2 تجزيه شیمی آزمايشگاه 2  711021 

1 شیمی -آز شنبه يک 1445 1800  آوانس آرمن دکتر آقای   9912 

08:30 20/10/1401  

909کالس  شنبه 0800 0930 
ابوالقاسمی دکتر آقای 3 تجزيه شیمی 3 9911   711022 

908 کالس شنبه سه 945 1115   

10:45 05/10/1401  

1 شیمی -آز شنبه دو 1300 1430  کاکايی دکتر آقای   9911 
2 فیزيک شیمی آزمايشگاه 1  711027 

1 شیمی -آز شنبه دو 1445 1615  کاکايی دکتر آقای   9912 

08:30 02/11/1401  

907 کالس  شنبه 1445 1615 
اسرافیلی دکتر آقای 3 فیزيک شیمی 3 9911   711028 

907 کالس شنبه يک 1300 1430   

10:45 07/10/1401  

1 شیمی -آز شنبه چهار 1300 1430  اباذری دکتر آقای   9911 
2 معدنی شیمی آزمايشگاه 1  711032 

1 شیمی -آز شنبه چهار 1445 1615  اباذری دکتر آقای   9912 

10:45 25/10/1401  

907 کالس  شنبه 1630 1800 
محمودی دکتر آقای 3 معدنی شیمی 3 9911   711033 

907 کالس شنبه دو 1630 1800   

10:45 28/10/1401  

908 کالس شنبه سه 1300 1430   
نیا مهدوی دکتر آقای پلیمر شیمی 3 9911   712206 

908 کالس شنبه چهار 945 1115   



 

 

 1398محض مقطع کارشناسی ورودی شیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 08/12/1401 907 کالس  شنبه پنج 1300 1430  مربوطه گروه اساتید  کارشناسی پروژه 3 9811   711037 

10:45 27/10/1401  

پايه علوم -803 شنبه يک 1300 1430   
نامی کريمی رحمان دکتر آقای موادآلی سنتز 3 9811   711038 

پايه علوم -802 شنبه دو 945 1115   

08:30 19/10/1401  

907 کالس شنبه يک 945 1115   
فر موسوی مريم  دکتر خانم شیمی در گروه نظريه کاربرد 3 9811   711039 

907 کالس شنبه چهار 800 930   

14 2/11/1401  

907 کالس  شنبه 800 930 
پیريايی مرضیه دکتر خانم معدنی صنايع شیمی 3 9811   711046 

907 کالس شنبه يک 800 930   

08:30 24/10/1401  

907 کالس  چهارشنبه 1300 1430 
مولکولی سنجی طیف 3 9811 دکتر پیام شوقی  712204 

907 کالس شنبه دو 1300 1430   

10:45 18/10/1401 907 کالس  شنبه دو 1445 1615  محمودی قدرت دکتر آقای  شیمی علمی متون 2 9811   712209 

 انتخاب واحد،عالوه بر دروس فوق از دروس عمومی و معارف اسالمی نیز اخذ نمايند. اصولدانشجويان عزيز می تواند با در نظر گرفتن 



 

 

1401ورودی مقطع کارشناسی  ریاضیات وکاربردهارشته  1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

 

درس  کد درس  نام  درس گروه تعدادواحد    ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس پایان ساعت شروع  ساعت روز استاد   

611306 

 

1رياضی عمومی   

 

  1630 1445 دو شنبه آقاي دکتر فیروز پاشايی 4011 4

901کالس   

17/10/1401  30:08  

 1800 1630 سه شنبه 

برنامه مبانی کامپیوتر و  611308

 سازي 

903کالس  1115 945 شنبه  آقاي دکتر علی شکري  4011 3  24/10/1401  30:08  

902کالس  1115 945 يک شنبه    

903کالس  1430 1300 شنبه  آقاي دکتر محمد رضا سیار  4011 3 فیزيک عمومی 611361  20/10/1401  45:10  

902کالس  1115 945 دو شنبه  

فیزيک عمومی -آز  611362 فیزيک و -آز 930 800 سه شنبه  آقاي دکتر محمد رضا سیار  4011 1 

 آبیاري

10/10/1401  30:08  

903کالس  930 800 شنبه  خانم هدي نجار باذوق 4011 2 مبانی اقتصاد  611363  2 /11/1401  45:10  

902کالس 930 800 دوشنبه اساتید گروه مربوطه 4011 3 زبان انگلیسی 8888256  27/10/1401  1400 

 1615 1445 سه شنبه 



 

 

 

1400ورودی مقطع کارشناسی ریاضیات وکاربردها رشته  1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

درس  کد درس  نام  درس گروه تعدادواحد    ساعت روز استاد   

 شروع

 ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس پایان ساعت

 آقاي دکتر محسن آقاجانی  4001 3 مبانی ماتريسها وجبر خطی 611302

 

901کالس  1430 1300 يک شنبه   

902کالس   

20/10/1401  30:08  

 1615 1445 سه شنبه 

 3 مبانی آنالیز رياضی 611303

 

 آقاي دکتر بیاض دارابی  4001

 

901کالس  1615 1445 دو شنبه  

904کالس  

17/10/1140  00:14  

 1800 1630 سه شنبه 

1احتمال 611315  3 

 

آقاي دکتر رحیم رحمتی  4001

 اصغر

 

901کالس  1430 1300 شنبه   27/10/1401  30:08  

 1430 1300 دو شنبه

3رياضی عمومی  611323 902کالس  1615 1445 شنبه  آقاي دکتر اصغر رحیمی  4001 4   3 /11/1401  45:10  

903کالس  1615 1445 يک شنبه   

611335  

 برنامه سازي پیشرفته

901کالس  1115 945 شنبه  دکتر مهدي جهانگیري  4001 3  24/10/1401  

 

45:10  

 930 800 يک شنبه 



 

 

 

 

1399ورودی  مقطع کارشناسی ریاضیات وکاربردها رشته  1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

درس  کد درس  نام  درس گروه تعدادواحد    ساعت روز استاد   

 شروع

 ساعت

 پایان

ساعت   تاریخ امتحان  کالس

 امتحان 

 آقاي دکتر بیاض دارابی  9911 3 آآنالیز رياضی 611310

 آ

901کالس  930 800 شنبه   02/11/1401  30:08  

902کالس  930 800 دو شنبه  

 

611320 

 3 توپولوژي عمومی

 

9911  

 آقاي دکتر فیروز پاشايی

901کالس  1800 1630 شنبه   25/10/1401  30:08  

 1800 1630 دو شنبه

901کالس  1115 945 يک شنبه  سرکار خانم دکتر لیال شهباز  9911 3 جبر 611330  18/10/1401  45:10  

 1115 945 دو شنبه

 هندسه جبري مقدماتی  611334

 

3 9911 

9911 

901کالس  1615 1445 يک شنبه  آآقاي دکترابوالفضل تاري زاده   20/10/1401  00:14  

 1615 1445 سه شنبه 

901کالس  1430 1300 دو شنبه دکتر مهدي جهانگیري  9911 3 نرم افزارهاي رياضی 611350  27/10/1401  45:10  

 930 800 سه شنبه 



1398ورودی مقطع کارشناسی ریاضیات وکاربردها  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

 

 

درس  کد درس  نام  درس گروه تعدادواحد   امتحان ساعت  تاریخ امتحان  کالس پایان ساعت شروع  ساعت روز استاد     

611317 

 

نظريه معادالت ديفرانسیل 

 عادي 

3 

 

آقاي  دکتر محمد   9811

 شهرياري 

902کالس  1800 1630 يک شنبه   24/10/1401  00:14  

 1615 1445 دو شنبه

611318 

 

معادالت ديفرانسیل با  

 مشتقات جزئی 

 

3 

 

آقاي دکتر محمد   9811

 مهديزاده خالسرايی

علوم   -801 1615 1445 شنبه 

 پايه

03/11/1401  30:08  

903کالس  1800 1630 سه شنبه   

 3 آنالیز عددي  611346

 

آقاي دکتر سهراب   9811

 بزم

902کالس  1115 945 شنبه   17/10/1401  30:08  

903کالس  1430 1300 يک شنبه   

 3 بهینه سازي غیر خطی  611347

 

دکتر مهدي   9811

 جهانگیري 

902کالس  1430 1300 شنبه   20/10/1401  45:10  

903کالس  1430 1300 سه شنبه   

611351 

 

آقاي دکتر اصغر   9811 3 تاريخ رياضیات

 رحیمی 

902کالس  930 800 يک شنبه   27/10/1401  00:14  

903کالس  1115 945 سه شنبه   

901کالس  930 800 پنج شنبه اساتید گروه مربوطه 9811 3 پروژه کارشناسی  611355  06/12/1401  30:08  



1401ورودیمقطع کارشناسی زیست فناوری  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

درس کد درس نام  درس گروه تعدادواحد   ساعت امتحان تاریخ امتحان کالس پایان  ساعت شروع ساعت روز استاد   

1فیزيک عمومی  6313203 علوم پايه  - 805 1029 945 دو شنبه  دکتر پروين  4121 3   27/10/1401  30:08  

علوم پايه  - 805 930 800 دو شنبه   27/10/1401  30:08  

1شیمی عمومی  6313205 علوم پايه  - 805 1430 1300 چهار شنبه خانم دکتر احسانی تبار  4121 3   20/10/1401  45:10  

پايه علوم  - 805 1115 1030 چهار شنبه  20/10/1401  45:10  

علوم پايه  - 805 1529 1445 سه شنبه دکتر بهرامی  4121 3 زيست شناسی گیاهی  6313222  24/10/1401  00:14  

علوم پايه  - 805 1430 1300 سه شنبه  24/10/1401  00:14  

1رياضی عمومی  6313201   

3 

علوم پايه  - 805 1029 945 چهار شنبه دکتر تاري زاده  4121  18/10/1401  30:08  

علوم پايه  - 805 930 800 چهار شنبه  18/10/1401  30:08  

1آزمايشگاه فیزيک عمومی  6313204 فیزيک و آبیاري - آز 1300 1130 سه شنبه دکتر پروين  4122 1   11/10/1401  30:08  

فیزيک و آبیاري - آز 1800 1630 چهار شنبه 4121  11/10/1401  30:08  

6313206 

6313206 

1آزمايشگاه شیمی عمومی   1 

 

13/10/1401 آز شیمی  1115 945 سه شنبه خانم دکتر احسانی تبار  4122  30:08  

13/10/1401 930 800 سه شنبه 4121  30:08  

1آزمايشگاه زيست شناسی  1800 1630 دو شنبه  دکتر بهرامی  4122 1 آزمايشگاه زيست شناسی گیاهی 6313223  14/10/1401  00:14  

14/10/1401 1615 1445 دو شنبه  4121  00:14  

805کالس  1115 1030 دوشنبه  اساتید گروه مربوطه  4016 3 زبان انگلیسی  8888256  2/11/1401  1045 

1300 1430 



 

1400ورودیمقطع کارشناسی زیست فناوری  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

درس   کد  درس  نام  درس گروه  تعدادواحد   ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس  پایان  ساعت شروع  ساعت روز استاد  

آزمايشگاه ساختار و تنوع   6313232

 میکربی

آزمايشگاه زيست   1430 1300 چهار شنبه  خانم دکتر راحله مجدانی  4021 1

2شناسی   

11/10/1401  30:08  

 1615 1445 چهار شنبه  4022

906کالس  930 800 دو شنبه  دکتر اصغري 4021 3 برنامه نويسی و ساختار داده ها  6313224  03/11/1401  00:14  

 1115 945 دو شنبه 

- آقاي دکتر آقايی 4021 2 بوم شناسی و تکامل  6313228  

آقاي دکتر رضا معصومی  

 جهانديزي

906کالس  1430 1300 سه شنبه   24/10/1401  00:14  

906کالس  1615 1445 سه شنبه  خانم دکتر زهره جهان افروز  4021 2 زيست فناوري جانوري  6313248  27/10/1401  30:08  

906کالس  930 800 چهار شنبه  خانم دکتر راحله مجدانی  4021 3 ساختار و تنوع میکربی  6313231  17/10/1401  30:08  

 1115 945 چهار شنبه 

906کالس  1800 1630 سه شنبه  آقاي دکتر بیژن ابدي  4021 2 کارآفرينی در زيست فناوري  6313268  01/11/1401  45:10  

906کالس  930 800 سه شنبه  خانم معنوي  4014 3 زبان فارسی  8888248  20/10/1401  1045 

945 1115 

 

واحد تربیت بدنی نیز اخذ فرمايند  1واحد دروس عمومی و  2گرفتن اصول انتخاب واحد، عالوه بر دروس فوق  دانشجويان می توانند با در نظر   



1399ورودیمقطع کارشناسی زیست فناوری  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

واحد دروس عمومی نیز اخذ فرمايند  2دانشجويان می توانند با در نظر گرفتن اصول انتخاب واحد، عالوه بر دروس فوق    

درس  کد درس  نام  درس گروه  تعدادواحد    ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس  پایان  ساعت شروع  ساعت روز  استاد  

905کالس  930 800 سه شنبه  آقاي دکتر رضا معصومی جهانديزي  9921 2 مبانی نانوبیوتکنولوژي  6313241  03/11/1401  00:14  

مبانی زيست شناسی سلولی و   6313210

 مولکولی

 

3 9921 

 

 خانم دکتر زهره جهان افروز 

 آقاي دکتر محمد کاظم بهرامی 

 شنبه 

 

1630 

 

1800 

 

علوم پايه  -805  20/10/1401  

 

45:10  

1530 

 

1615 

 

 آقاي دکتر فرشاد درويشی هرزويلی  9921 3 زيست فناوري میکربی  6313235

 خانم دکتر زهرا فتحی 

علوم پايه  -805 1029 945 شنبه   18/10/1401  30:08  

 930 800 شنبه 

علوم پايه  -805 930 800 يک شنبه  آقاي دکتر صالح شهابی وند  9921 2 زيست فناوري محیطی  6313242  27/10/1401  30:08  

  9921 3 بیوشیمی متابولیسم  6313214

 خانم دکتر پريسا فتحی رضائی 

علوم پايه  -805 1430 1300 يک شنبه   01/11/1401  45:10  

945 1115 

آزمايشگاه مبانی زيست شناسی   6313211

مولکولی سلولی و    

 خانم دکتر زهره جهان افروز  9922 1

 آقاي دکتر محمد کاظم بهرامی 

2آزمايشگاه زيست شناسی   1430 1300 سه شنبه   13/10/1401  30:08  

9921 945 1115 

 آزمايشگاه زيست فناوري میکربی  6313236

 

 آقاي دکتر فرشاد درويشی هرزويلی  9922 1

 خانم دکتر زهرا فتحی 

شنبه سه    

 

2آزمايشگاه زيست شناسی   1800 1630  14/10/1401  00:14  

 9921 1445 1615 

1آزمايشگاه زيست شناسی   1800 1630 يک شنبه  خانم دکتر پريسا فتحی رضائی  9922 1 آزمايشگاه بیوشیمی متابولیسم  6313215  11/10/1401  30:08  

9921 1445 1615 

شناسی ايمنی  6313246 906کالس  1615 1445 دو شنبه  خانم دکتر زهره جهان افروز  9921 2   24/10/1401  00:14  



1398ورودیمقطع کارشناسی زیست فناوری  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

درس کد درس  نام  درس گروه تعدادواحد    ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس  پایان  ساعت شروع  ساعت روز استاد   

3آزمايشگاه زيست شناسی  1615 1445 سه شنبه  آقاي دکتر رضا محمدزاده  9821 1 آزمايشگاه ژنتیک مولکولی  6313219  12 /10/1401  30:08  

 1430 1300 آقاي دکتر فرخ کريمی  9822

آزمايشگاه مبانی مهندسی   6313226

 ژنتیک 

3آزمايشگاه زيست شناسی  930 800 سه شنبه  آقاي دکتر فرخ کريمی  9821 1  10 /10/1401  30:08  

 1115 945 آقاي دکتر رضا محمدزاده  9822

علوم پايه   -801 1115 1030 چهار شنبه  آقاي دکتر رضا محمدزاده  9821 3 زيست فناوري پزشکی  6313238  01 /11/1401  00:14  

1300 1430 

904کالس  930 800 يک شنبه  آقاي دکتر احمد آقايی  9821 2 زيست فناوري گیاهی  6313245  03 /11/1401  45:10  

افروزخانم دکتر زهره جهان  9821 2 زيست مواد و مهندسی بافت  6313247 906کالس  1615 1445 يک شنبه    24 /10/1401  30:08  

علوم پايه   -804 1615 1530 چهار شنبه  آقاي دکتر رضا محمدزاده  9821 3 ژنتیک مولکولی  6313218  17 /10/1401  30:08  

1630 1800 

علوم پايه   -804 1800 1630 سه شنبه  آقاي دکتر فرخ کريمی  9821 3 مبانی مهندسی ژنتیک  6313225  20 /10/1401  45:10  

 آقاي دکتر رضا محمدزاده 

علوم پايه   -801 930 800 چهار شنبه  خانم دکتر پريسا فتحی رضائی  9821 3 مهندسی بیوشیمی  6313239  27 /10/1401  45:10  

 1029 945 چهار شنبه 

زيست فناوري سلول هاي   

 بنیادي 

906کالس  1800 1630 يکشنبه  دکتر جهان افروز 9821 2  25 /10/1401  1400 

 

 

 



1401ورودیمقطع کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

درس کد درس نام  درس گروه تعدادواحد   ساعت امتحان تاریخ امتحان کالس پایان  ساعت شروع ساعت روز استاد   

علوم پايه  - 804 1800 1630 دو شنبه  دکتر آقايی  4111 2 ايمنی زيستی  6316290  03/11/1401  30:08  

1آزمايشگاه شیمی عمومی  6316204 1شیمی  - آز 1430 1300 چهار شنبه دکتر رنجبر  4111 1   

 

12/10/1401  30:08  

4112 1445 1615 

1آزمايشگاه فیزيک عمومی   6316207 فیزيک و آبیاري - آز 930 800 چهار شنبه دکتر پروين  4111 1   10/10/1401  30:08  

4112 945 1115 

سلولی مولکولی- آز 1115 945 ششنبه  دکتر برزگر  4111 1 آزمايشگاه مبانی جانورشناسی 6316225  14/10/1401  30:08  

4112 1300 1430 

علوم پايه  - 804 930 800 دو شنبه  دکتر تاري زاده  4111 3 رياضیات زيستی  6316201  24/10/1401  30:08  

945 1029 

1عمومی شیمی  6316203 علوم پايه  - 804 1115 1030 دو شنبه  دکتر احسانی تبار  4111 3   27/10/1401  45:10  

1300 1430 

1فیزيک عمومی  6316206 علوم پايه  - 804 930 800 سه شنبه دکتر پروين  4111 3   17/10/1401  45:10  

945 1115 

برزگر دکتر  4111 2 مبانی جانورشناسی 6316224 علوم پايه  - 804 1630 1445 دو شنبه    01/11/1401  00:14  

804کالس  1115 1030 سه شنبه خانم حیدري 4012 3 فارسیی  8888248  20/10/1401  1400 

804کالس  1430 1300  20/10/1401  1400 



1400ورودیمقطع کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

درس کد درس نام   گروه تعدادواحد 

  درس

امتحانساعت  تاریخ امتحان کالس پایان  ساعت شروع ساعت روز استاد   

بیوشیمی ساختار - آز 6316280 سلولی مولکولی- آز 1615 1445 دو شنبه  خانم دکتر پريسا فتحی رضائی  4012 1   14/10/1401  00:14  

 1800 1630 دو شنبه 

1آزمايشگاه شیمی آلی  6316210 12/10/1401 آز شیمی  930 800 سه شنبه خانم مهناز رنجبر  4012 1   30:08  

شنبهسه   945 1115 

آزمايشگاه مبانی   6316231

 فیزيولوژي گیاهی

سلولی مولکولی- آز 930 800 شنبه آقاي دکتر صالح شهابی وند  4012 1  13/10/1401  45:10  

 1115 945 شنبه

سلولی مولکولی- آز 930 800 چهار شنبه دکتر تنومند  4012 1 آزمايشگاه میکروبیولوژي  6316233  10/10/1401  30:08  

 1115 945 چهار شنبه

905کالس  1430 1300 چهار شنبه خانم دکتر پريسا فتحی رضائی  4011 3 بیوشیمی ساختار  6316279  18/10/1401  30:08  

 1615 1445 چهار شنبه

1شیمی آلی  6316209 905کالس  1430 1300 سه شنبه خانم مهناز رنجبر  4011 3   24/10/1401  00:14  

 1529 1445 سه شنبه

905کالس  1615 1530 سه شنبه آقاي دکتر احمد آقايی 4011 3 مبانی بوم شناسی  6316222  27/10/1401  30:08  

 1800 1630 سه شنبه

905کالس  930 800 دو شنبه  آقاي دکتر صالح شهابی وند  4011 2 مبانی فیزيولوژي گیاهی  6316230  02/11/1401  45:10  

905کالس  1800 1630 چهار شنبه دکتر تنومند  4011 2 مبانی میکروبیولوژي  6316232  20/10/1401  45:10  



 

1399ورودیمقطع کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

واحد تربیت بدنی نیز اخذ فرمايند  1واحد دروس عمومی و  2دروس فوق  دانشجويان می توانند با در نظر گرفتن اصول انتخاب واحد، عالوه بر   

 

درس کد درس نام  درس گروه تعدادواحد   ساعت امتحان تاریخ امتحان کالس پایان  ساعت شروع ساعت روز استاد   

سلولی مولکولی- آز 1615 1445 شنبه آقاي دکتر امیر عباس برزگر  9911 1 آزمايشگاه بافت شناسی جانوري 631660  12/10/1401  30:08  

9912 1630 1800 

سلولی مولکولی- آز 1615 1445 يک شنبه آقاي دکتر فرخ کريمی  9911 1 آزمايشگاه ژنتیک پايه  631630  10/10/1401  30:08  

9912 1630 1800 

شناسی جانوريبافت  631659  آقاي دکتر محمد کاظم بهرامی 9911 3 

 آقاي دکتر امیر عباس برزگر 

علوم پايه  - 804 930 800 يک شنبه  01/11/1401  30:08  

945 1029 

آقاي دکتر رضا معصومی  9911 3 زيست شناسی پرتوي  631656

 جهانديزي 

علوم پايه  - 804 1115 1030 يک شنبه  03/11/1401  45:10  

 1430 1300 يک شنبه

2زيست شناسی سلولی و مولکولی  631650  3 

 

علوم پايه  - 804 930 800 شنبه آقاي دکتر محمد کاظم بهرامی 9911  18/10/1401  30:08  

 1029 945 شنبه خانم دکتر زهره جهان افروز 

دکتر فرخ کريمی آقاي  9911 3 ژنتیک پايه  631629 علوم پايه  - 804 1115 1030 شنبه   24/10/1401  45:10  

1300 1430 



1398ورودیمقطع کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

 

درس   کد  درس  نام  درس گروه  تعدادواحد   ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس  پایان  ساعت شروع  ساعت روز استاد  

آقاي دکتر رضا معصومی   9811 2 اخالق زيستی 631682

 جهانديزي

 1630 شنبه 

 

1800 

 

905کالس   27/10/1401  30:08  

آقاي دکتر رضا معصومی   9811 3 تکامل موجودات زنده 631643

 جهانديزي

 800 شنبه 

945 

30:9  

29:10  

 

905کالس   17/10/1401  30:08  

3مولکولی زيست شناسی سلولی و  631681 905کالس  1115 1030 شنبه  خانم دکتر زهره جهان افروز  9811 3   20/10/1401  45:10  

 1430 1300 شنبه  آقاي دکتر محمد کاظم بهرامی 

علوم   -805 1800 1630 دو شنبه  آقاي دکتر فرخ کريمی 9811 2 مباحثی در ژنتیک  631654

 پايه

03/11/1401  00:14  

محمدزادهآقاي دکتر رضا   

905کالس  1615 1445 شنبه  آقاي دکتر رضا محمدزاده 9811 2 مبانی بیوانفورماتیک  631657  24/10/1401  00:14  

علوم   -805 1615 1445 دو شنبه  آقاي دکتر فرخ کريمی 9811 2 مبانی مهندسی ژنتیک  631655

 پايه

01/11/1401  45:10  

 آقاي دکتر رضا محمدزاده



1401ورودیمقطع کارشناسی میکروبیولوژی  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

درس کد درس نام  درس  گروه تعدادواحد   ساعت امتحان تاریخ امتحان کالس پایان  ساعت شروع ساعت روز استاد  

1آزمايشگاه شیمی عمومی  6315204 شیمی آز  930 800 چهار شنبه خام رنجبر  4132 1   12/10/1401  30:08  

 1115 945 چهار شنبه

1آزمايشگاه فیزيک عمومی  6315207  آقاي دکتر بابک پروين  4132 1 

 

فیزيک و آبیاري - آز 1615 1445 چهار شنبه  14/10/1401  30:08  

 1430 1300 چهار شنبه

کاظم بهرامیآقاي دکتر محمد  4132 1 آزمايشگاه مبانی گیاهشناسی  6315229 سلولی مولکولی- آز 930 800 دو شنبه    10/10/1401  30:08  

 1115 945 دو شنبه 

905کالس  1115 1030 سه شنبه آقاي دکتر محسن آقاجانی 4131 3 رياضیات زيستی  6315201  27/10/1401  30:08  

علوم پايه  - 801 1430 1300 سه شنبه  

1شیمی عمومی  6315203 علوم پايه  - 801 930 800 سه شنبه دکتر پیريايی  4131 3   24/10/1401  00:14  

 1029 945 سه شنبه

1فیزيک عمومی  6315206 علوم پايه  - 801 1615 1445 دو شنبه  آقاي دکتر بابک پروين  4131 3   20/10/1401  45:10  

علوم پايه  - 801 1800 1630 دو شنبه  آقاي دکتر بابک پروين   

علوم پايه  - 801 1430 1300 دو شنبه  آقاي دکتر محمد کاظم بهرامی 4131 2 مبانی گیاهشناسی  6315228  18/10/1401  30:08  

20/11/1401 801 1615 1445 سه شنبه آقاي حاجی زاده  4019 3 فارسی 8888248  45:10  

30:16  1800 

واحد تربیت بدنی نیز اخذ فرمايند  1واحد دروس عمومی و  2انتخاب واحد، عالوه بر دروس فوق  دانشجويان می توانند با در نظر گرفتن اصول   



1400ورودیمقطع کارشناسی میکروبیولوژی  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

تربیت بدنی نیز اخذ فرمايند واحد   1واحد دروس عمومی و  2دانشجويان می توانند با در نظر گرفتن اصول انتخاب واحد، عالوه بر دروس فوق    

درس کد درس نام  درس  گروه تعدادواحد  امتحانتاریخ  کالس پایان  ساعت شروع ساعت روز استاد    ساعت امتحان 

904کالس  1615 1445 چهار شنبه مريم آزاد دار  4031 2 انگل شناسی 6315257  02/11/1401  45:10  

میکروبیولوژي - آز 1615 1445 سه شنبه خانم دکتر پريسا فتحی رضائی  4032 1 آزمايشگاه بیوشیمی ساختار  6315216  12/10/1401  45:10  

 1800 1630 سه شنبه

میکروبیولوژي - آز 1115 945 دو شنبه  آقاي دکتر امیر عباس برزگر  4032 1 آزمايشگاه مبانی فیزيولوژي جانوري  6315227  11/10/1401  00:14  

800 930 

میکروبیولوژي آز 1115 945 چهار شنبه آقاي دکتر صالح شهابی وند  4032 1 آزمايشگاه مبانی فیزيولوژي گیاهی  6315231  10/10/1401  30:08  

1300 1430 

14/10/1401 آز سلولی و مولکولی  1800 1630 دو شنبه  خانم دکتر راحله مجدانی 4032 1 آزمايشگاه میکروبیولوژي عمومی 6315236  30:08  

1445 1615 

شنبهسه  خانم دکتر پريسا فتحی رضائی  4031 3 بیوشیمی ساختار  6315215 904کالس  930 800   20/10/1401  45:10  

945 1029 

904کالس  1430 1300 دو شنبه  آقاي دکتر امیر عباس برزگر  4031 2 مبانی فیزيولوژي جانوري 6315226  26/10/1401  30:08  

904کالس  930 800 چهار شنبه آقاي دکتر صالح شهابی وند  4031 2 مبانی فیزيولوژي گیاهی  6315230  18/10/1401  30:08  

904کالس  1115 1030 سه شنبه خانم دکتر راحله مجدانی 4031 3 میکروبیولوژي عمومی 6315235  24/10/1401  00:14  

 1430 1300 سه شنبه



1399ورودیمقطع کارشناسی میکروبیولوژی  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

درس کد درس  نام  درس گروه تعدادواحد    ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس  پایان  ساعت شروع  ساعت روز  استاد  

عباس برزگر آقاي دکتر امیر  9931 2 ايمنی شناسی  631524 علوم پايه   -801 1430 1300 يک شنبه    24 /10/1401  45:10  

10/1401/ 13 آز ايمنی  1615 1445 يک شنبه  آقاي دکتر امیر عباس برزگر  9931 1 آزمايشگاه ايمنی شناسی  631525  45:10  

9932 1630 1800 

1آزمايشگاه باکتري شناسی   631520 میکروبیولوژي -آز 1800 1630 شنبه  خانم دکتر زهرا فتحی 9931 1   10 /10/1401  30:08  

9932 1445 1615 

میکروبیولوژي -آز 930 800 چهار شنبه  آقاي دکتر فرخ کريمی  9931 1 آزمايشگاه ژنتیک مولکولی  631544  12 /10/1401  45:10  

9932 945 1115 

و دکتر فتحی آقاي دکتر درويشی  9931 1 آزمايشگاه میکروبیولوژي صنعتی  631527 میکروبیولوژي -آز ن 930 800 ددو شنبه    14 /10/1401  00:14  

9932 945 1115 

1باکتري شناسی  631519 علوم پايه   -801 1115 1030 شنبه  خانم دکتر زهرا فتحی 9931 3   19 /10/1401  00:14  

1300 1430 

 آقاي دکتر فرخ کريمی  9931 3 ژنتیک مولکولی  631543

 آقاي دکتر رضا محمدزاده 

علوم پايه   -804 1430 1300 چهار شنبه   03 /11/1401  00:14  

1445 1530 

علوم پايه   -801 930 800 شنبه  مريم آزاد دار  9931 3 مبانی زيست شناسی تکوينی  631545  17 /10/1401  30:08  

 1029 945 شنبه  آقاي دکتر احمد آقايی 

906کالس  1800 1630 چهار شنبه  خانم دکتر زهرا فتحی 9931 2 متون تخصصی میکروبیولوزي  631534  01 /11/1401  45:10  

دکتر درويشی -خانم دکتر زهرا فتحی 9931 2 میکروبیولوژي صنعتی  631526 906کالس  1430 1300 دو شنبه    27 /10/1401  30:08  



 

 

1398ورودیمقطع کارشناسی میکروبیولوژی  رشته 1401- 1402تحصیلی دروس ارائه شده نیمسال اول سال   

درس   کد  درس  نام  درس  گروه  تعدادواحد  تاریخ   کالس  پایان  ساعت شروع  ساعت روز استاد 

 امتحان

 ساعت امتحان 

10/10/1401 آز میکروبولوژي  930 800 شنبه  آقاي دکتر علی خدائی  9831 1 آزمايشگاه قارچ شناسی  631533  30:08  

 1115 945 شنبه  9832

علوم پايه  -804 1615 1445 يک شنبه  آقاي دکتر رضا معصومی جهانديزي 9831 3 بیوفیزيک  631576  03/11/1401  00:14  

 1800 1630 يک شنبه 

904کالس  1430 1300 يک شنبه  مريم آزاد دار  9831 2 پروتوزنولوژي  631570  01/11/1401  45:10  

904کالس  1115 945 يک شنبه  آقاي دکتر احمد آقايی  9831 2 زيست شناسی ريز جلبک ها  631562  27/10/1401  30:08  

904کالس  1430 1300 شنبه  آقاي دکتر علی خدائی  9831 2 قارچ شناسی  631532  17/10/1401  30:08  

علوم پايه  -804 1615 1445 شنبه  آقاي دکتر بیژن ابدي  9831 2 کارافرينی 631578  19/10/1401  00:14  

904کالس  1800 1630 شنبه  آقاي دکتر رضا محمدزاده 9831 2 مبانی بیوانفرماتیک  631574  24/10/1401  45:10  

بدنی نیز اخذ فرمايند واحد تربیت   1واحد دروس عمومی و  2دانشجويان می توانند با در نظر گرفتن اصول انتخاب واحد، عالوه بر دروس فوق    
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