
( ارشد )مقطع کارشناسی1401ورودی   4011-4021سال تحصیلی  دومبرای نیمسال آلی  دروس ارائه شده رشته شیمی   

 

اخذ تمایند. 4009و گروه درسی   751625و751626و ما قبل آن پایان نامه و سمینار را با کد های درسی    1400دانشجویان ورودی های   

 

 

 

 

درس _کد درس _نام  درس _گروه   واحد _تعداد  شروع_ساعت روز استاد  پایان_ساعت   ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس 

 آقای دکتر باقر افتخاری سیس  3 4009 سنتز مواد آلی  751602

907کالس  1430 1300 سه شنبه   

04/04/1402  08:30 

907کالس  930 800 چهار شنبه   

پیشرفته طیف سنجی آلی  751603  آقای دکتر رحمان کریمی نامی  3 4009 

907کالس  1115 945 سه شنبه   

28/03/1402  08:30 

907کالس  1115 945 چهار شنبه   

 آقای دکتر غالمرضا مهدوی نیا  3 4009 سنتز پلیمر  751608

907کالس  945 800 سه شنبه   

11/04/1402  10:45 

907کالس  1615 1445 چهار شنبه   



()مقطع کارشناسی ارشد1400ورودی   1401-1402دروس ارائه شده رشته شیمی معدنی برای نیمسال دوم سال تحصیلی    

 

 

 

 اخذ تمایند  4006و گروه درسی 751704و751705درسی  و ما قبل آن پایان نامه و سمینار را با کد های 1400دانشجویان ورودی های 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

درس _کد درس _نام  درس _گروه   واحد _تعداد  شروع_ساعت روز استاد  پایان_عتسا   ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس 

 آقای دکتر قدرت محمودی  3 4006 کاربرد نظریه گروه در شیمی  751713

909کالس  1115 945 سه شنبه   

30/04/1402  14:00 

909کالس  1430 1300 چهار شنبه   



 

 

 

()مقطع کارشناسی ارشد1401ورودی   1401-1402برای نیمسال دوم سال تحصیلی  تجزیه دروس ارائه شده رشته شیمی  

 

 

 اخذ تمایند. 4015و گروه درسی  751420و751430و ما قبل آن پایان نامه و سمینار را با کد های درسی  1400دانشجویان ورودی های 

 

درس _کد درس _نام  درس _گروه   واحد _تعداد  شروع_ساعت روز استاد  پایان_ساعت   ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس 

1الکتروشیمی تجزیه ای  751452  آقای دکتر آرمن آوانس  3 4015 

909کالس  1115 945 یک شنبه   

29/03/1402  14:00 

909کالس  1430 1300 دو شنبه   

 آقای دکتر میر مهدی ابوالقاسمی  3 4015 روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی  751453

909کالس  930 800 یک شنبه   

05/04/1402  08:30 

909کالس  1115 945 دو شنبه   

دکتر مرتضی ایرانیفام آقای  3 4015 طیف بینی اتمی تجزیه ای  751454  

علوم پایه  -801 1615 1445 یک شنبه   

12/04/1402  10:45 

909کالس  1800 1630 دو شنبه   



 )مقطع کارشناسی ارشد( 1401ورودی  1401-1402برای نیمسال دوم سال تحصیلی   دروس ارائه شده رشته شیمی فیزیک

 

درس _کد درس _نام  درس _گروه   واحد _تعداد  شروع_ساعت روز استاد  پایان_ساعت   ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس 

 آقای دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی 3 4018 ترمودینامیک آماری 751305

909کالس  1115 945 شنبه   

06/04/1402  10:45 
909کالس  1430 1300 یک شنبه   

 آقای دکتر کریم کاکایی باغچه میشه  3 4018 سینتیک و دینامیک شیمیایی  751336

907کالس  930 800 شنبه   

11/04/1402  10:45 
909کالس  1615 1445 یک شنبه   

 دکتر پادروند 3 4018 شیمی فیزیک پلیمرها  751339

909کالس  1430 1300 شنبه   

30/03/1402  10:45 
909کالس  1800 1630 یک شنبه   

 . اخذ تمایند 4018و گروه درسی751309و751350ی درسی  و ما قبل آن پایان نامه و سمینار را با کد ها  1400دانشجویان ورودی های 

  



 

( )مقطع کارشناسی ارشد1401ورودی  1401-1402سال تحصیلی برای نیمسال دوم  نانوشیمیروس ارائه شده رشته د  

 

 اخذ تمایند. 4017و گروه درسی  751212و751218و ما قبل آن پایان نامه و سمینار را با کد های درسی    1400دانشجویان ورودی های 

درس _کد درس _نام  درس _گروه   واحد _تعداد  شروع_ساعت روز استاد  پایان_ساعت   ساعت امتحان  تاریخ امتحان  کالس 

 آقای دکتر کریم کاکایی باغچه میشه  3 4017 شیمی سطح و حالت جامد  751204

907کالس  1115 945 شنبه   
10/04 /

1402 
08:30 

907کالس  1430 1300 یک شنبه   

 آقای دکتر سید سیامک زواره 3 4017 نانو فناوری پلیمرها  751208

907کالس  1615 1445 شنبه   
28/03 /

1402 
10:45 

907کالس  1615 1445 یک شنبه   

 خانم دکتر  مریم موسوی فر  3 4017 شیمی سوپرا مولکولی  751210

907کالس  1800 1630 شنبه   
04/04 /

1402 
08:30 

907کالس  1115 945 یک شنبه   



) ارشد (مقطع ٤٠١١ يورود ١٤٠١-١٤٠٢ يليدوم سال تحص  مسال ين يبرارياضي آناليزدروس ارائه شده رشته   

درس  گروه نام درس  كد درس واحد  تعداد  شروع  ساعت روز استاد   پايان ساعت   ساعت امتحان  تاريخ امتحان  كالس 

ن  ١نظريه عملگرها  ٦٥١١٣٦ ٩٠٢كالس  ١٦١٥ ١٤٤٥ شنبه آآقاي دكتر اصغر رحيمي  ٤ ٤٠١١   ١١/٠٤/١٤٠٢  ٤٥:١٠  

 B سايت كامپيوتري ١٦١٥ ١٤٤٥ يك شنبه

ن ١آناليز تابعي ٦٥١١٢٢ ٩٠٢كالس  ١٨٠٠ ١٦٣٠ شنبه آقاي دكتر بياض دارابي  ٤ ٤٠١١   ٣٠/٠٣/١٤٠٢  ٤٥:١٠  

٩٠٣كالس  ١٨٠٠ ١٦٣٠ يك شنبه  

 

 

 

 

٣دانشجويان ترم براي پايان نامه و سمينار گروه رياضي آناليز مقطع ارشد   

درس  گروه نام درس  كد درس  واحد   تعداد   استاد 

٦٥١١٥١ 

 

 اساتيد گروه مربوطه  ٦ ٤٠١١ پايان نامه

 اساتيد گروه مربوطه  ٢ ٤٠١١ سمينار  ٦٥١١١٥

  



) ارشد (مقطع ٤٠١١ يورود ١٤٠١-١٤٠٢ يليدوم سال تحص  مسال ين برايجبر - رياضيدروس ارائه شده رشته   

 

 

 

 

٣ترم  ان يدانشجوبراي مقطع ارشد   جبر-  ياضيگروه ر نارينامه و سم انيپا   

درس  گروه نام درس  كد درس  واحد   تعداد  شروع  ساعت روز  استاد  پايان ساعت   ساعت امتحان تاريخ امتحان  كالس  

١جبر همولوژي   ٦٥١٢٠٦ ٩٠٣كالس  ١٨٠٠ ١٦٣٠ شنبه  آقاي دكتر رحيم رحمتي اصغر ٤ ٤٠١٢   ٠٤/١٤٠٢/ ١٢  ٣٠:٠٨  

شنبه يك  ٩٠٢كالس  ١٨٠٠ ١٦٣٠   

١نظريه رسته  ٦٥١٢١٨  ٤ ٤٠١٢ 

 

سركار خانم دكتر ليال شهباز س ٩٠٢كالس  ١٦١٥ ١٤٤٥ شنبه    ٠٣/١٤٠٢/ ٢٨  ٤٥:١٠  

٩٠٣كالس  ١٦١٥ ١٤٤٥ يك شنبه   

درس  گروه نام درس  كد درس واحد  تعداد   استاد  

٢٤٠١ پايان نامه ٦٥١٢٢٩  اساتيد گروه مربوطه  ٦ 

٦٥١٢٠٥ 

 

٢٤٠١ سمينار   اساتيد گروه مربوطه  ٢ 



(مقطع ارشد)  ١٤٠١ يورود ١٤٠١-١٤٠٢ يل يدوم سال تحص مسال ين ي براكاربردي -ياضيارائه شده رشته ر دروس  

 

 

 

 

٣ترم  اني دانشجوبراي مقطع ارشد   كاربردي-  ياضيگروه ر نارينامه و سم انيپا  

  

درس  گروه نام درس  كد درس واحد  تعداد  شروع  ساعت روز استاد   پايان ساعت  ساعت  تاريخ امتحان  كالس 

 امتحان 

١تحقيق در عمليات پيشرفته  ٦٥٢١٠٣  ٤ ٤٠١٣ 

 

١١/٠٤/١٤٠٢ A سايت كامپيوتري ١٨٠٠ ١٦٣٠ شنبه ددكتر مهدي جهانگيري   ٣٠:٠٨  

 ١٦١٥ ١٤٤٥ يك شنبه

مهديزاده خالسرايي آقاي دكتر محمد  ٤ ٤٠١٣ حل عددي معادالت ديفرانسيل معمولي  ٦٥٢١٠٥ ٩٠٢كالس  ١٤٣٠ ١٣٠٠ شنبه   ٣٠/٠٣/١٤٠٢  ٤٥:١٠  

 ١٦١٥ ١٤٤٥ دو شنبه 

درس  گروه نام درس  كد درس واحد  تعداد   استاد  

٢٤٠١ پايان نامه ٦٥٢١٢٠  اساتيد گروه مربوطه  ٦ 

٢٤٠١ سمينار  ٦٥٢١١٢  اساتيد گروه مربوطه  ٢ 



 

  

)دكتري (مقطع ١٤٠١ يورود ١٤٠١-١٤٠٢ يل يدوم سال تحص مسال ين ي براكاربردي -ياضيارائه شده رشته ر دروس  

 

 

 

 

 

 

)دكتري (مقطع ١٤٠١ يورود ١٤٠١-١٤٠٢ يليدوم سال تحص مسالين  يبراآناليز -ياضيارائه شده رشته ر دروس  

درس  گروه نام درس  كد درس واحد  تعداد  شروع  ساعت روز استاد   پايان ساعت   ساعت امتحان  تاريخ امتحان  كالس 

ليوويل  -نظريه اشتورم  ٦٦١٢٠٩ ١١/٠٤/١٤٠٢ B سايت كامپيوتري ١٨٠٠ ١٦٣٠ دو شنبه  آآقاي  دكتر محمد شهرياري ٤ ٤٠١٤   ٤٥:١٠  

٩٠١كالس  ١٨٠٠ ١٦٣٠ سه شنبه   

٣٠/٠٣/١٤٠٢ B سايت كامپيوتري ١٦١٥ ١٤٤٥ دو شنبه  آقاي دكتر سهراب بزم  ٤ ٤٠١٤ نظريه معادالت انتگرال ٦٦١٢١٤  ٤٥:١٠  

٩٠٣كالس  ١٦١٥ ١٤٤٥ سه شنبه   

درس  گروه نام درس  كد درس واحد  تعداد  شروع  ساعت روز استاد   پايان ساعت   ساعت امتحان  تاريخ امتحان  كالس 

٢آناليز تابعي آ ٦٦١١٠٧ آقاي دكتر محمد رضا  آ ٤ ٤٠١١ 

 عظيمي 

١١/٠٤/١٤٠٢ B سايت كامپيوتري ١٦١٥ ١٤٤٥ شنبه  ٠٠:١٤  

 اتاق دكتري  ١٦١٥ ١٤٤٥ يك شنبه



 )مقطع کارشناسی ارشد(1401ورودی  1401-1402دروس ارائه شده رشته بیوتکنولوژی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 

 

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

 10:45 04/1402/ 10 905 کالس 1115 945 شنبه محمدزاده رضا دکتر آقای 2 14012 ها يوکاريوت ژنتیک مهندسی 6531210

 08:30 04/1402/ 05 904 کالس 1800 1630 شنبه افروز جهان زهره دکتر خانم 2 14012 فناوری زيست در ها روش 6531214

 10:45 03/1402/ 27 904 کالس 930 800 شنبه وند شهابی صالح دکتر آقای 2 14012 زيست محیط فناوری زيست 6531216

 14:00 04/1402/ 03 پايه علوم -805 1800 1630 شنبه يک جهانديزی معصومی رضا دکتر آقای 2 14012 آزمايش طراحی و پژوهش روش 6531213

 08:30 03/1402/ 29 903 کالس 930 800 شنبه يک مجدانی راحله دکتر خانم 2 14012 دارويی فناوری زيست 6531218

 08:30 04/1402/ 12 پايه علوم -804 1115 945 شنبه يک رضائی فتحی پريسا دکتر خانم 2 14012 شناسی آنزيم 6531221

 10:45 05/1402/ 05 پايه علوم -803 930 800 شنبه مربوطه گروه اساتید 6 14012 نامه پايان 6531230

 08:00 05/1402/ 04 پايه علوم -803 1115 945 شنبه مربوطه گروه اساتید 1 14012 1 سمینار 6531226

 10:45 05/1402/ 06 پايه علوم -804 1430 1300 شنبه مربوطه گروه اساتید 1 14012 2 سمینار 6531227

 

 

 

 

 

 



 )مقطع کارشناسی ارشد(1401ورودی  1401-1402دروس ارائه شده رشته ژنتیک برای نیمسال دوم سال تحصیلی 

 

 

  

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

 08:30 06/04/1402 پايه علوم -801 1430 1300 شنبه يک محمدزاده رضا دکتر آقای 2 14013 سرطان ژنتیک 6534102

 

6534103 

 

 

 ايمنوژنتیک

 

14013 

 

 

2 

  محمدزاده رضا دکتر آقای

 شنبه دو

1300 1345  

 پايه علوم -804

 

11/04/1402 

 

14:00 

 

 1430 1346 افروز جهان زهره دکتر خانم

 10:45 04/04/1402 پايه علوم -801 930 800 شنبه يک کريمی فرخ دکتر آقای 2 14013 تکمیلی سیتوژنتیک 6534108

6534111  

 تکمیلی جمعیت ژنتیک

 

14013 

 

 

2 

 

  1530 1445 شنبه محمدزاده رضا دکتر آقای

 پايه علوم -804

 

27/03/1402 

 

08:30 

 1615 1531 شنبه کريمی فرخ دکتر آقای

 14:00 10/04/1402 پايه علوم -801 1615 1445 شنبه يک محمدزاده رضا دکتر آقای 2 14013 تکمیلی فناوری زيست 6534116

 14:00 12/04/1402 پايه علوم -804 1615 1445 شنبه دو آقايی احمد دکتر آقای 2 14013 زيستی های داده تحلیل و پژوهش روش 6534121

 10:45 20/03/1402 905 کالس 1800 1630 شنبه مربوطه گروه اساتید 2 14013 سمینار 653424

 14:00 05/05/1402 پايه علوم -801 1400 1300 شنبه مربوطه گروه اساتید 6 14013 نامه پايان 653407


