
مقطع دکتری 99-99نیمسال اول   

99ورودی  آنالیز ریاضی رشته برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی   

 روز نام استاد  تعدادواحد نام درس گروه درس كددرس
ساعت 

 شروع
 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس ساعت پايان

 4 1 هارمونيك آناليز 1111 001166
 

 رحيمي اصغر دكتر آقاي

 پايه علوم -169 1:16 14:46 شنبه

94/16/1911 61:96 
 1166 10:96 شنبه دو

 فني-969 كالس

 انساني

 4 9 تابعي آناليز 1111 001166
 

 دارابي بياض دكتر آقاي

 10:16 14:46 شنبه يك
 61:96 10/16/1911 پايه علوم -169

 10:16 14:46 شنبه دو

 4 آن كاربردهاي و قابها نظريه 1111 001161
 

 رحيمي اصغر دكتر آقاي

 پايه علوم -161 1166 10:96 شنبه
10/16/1911 61:96 

 پايه علوم -169 14:96 1966 شنبه يك

                

99ورودی  آنالیز ریاضی رشته برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی   

 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس ساعت پايان ساعت شروع روز نام استاد  تعدادواحد نام درس گروه درس كددرس

001116 1611 
 

 9 عملگرهاي نظريه
4 

 رضا محمد دكتر آقاي

 عظيمي

 پايه علوم -169 14:96 19 شنبه دو
10/16/1911 61:96 

 پايه علوم -161 14:96 19 شنبه سه



                کارشناسی ارشد مقطع 99-99نیمسال اول                   

99ورودی  ریاضی و کاربردی رشته   برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی  

 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس ساعت پايان ساعت شروع روز نام استاد  تعدادواحد نام درس گروه درس كددرس

 عظيمي رضا محمد دكتر آقاي 4 حقيقي آناليز 1111 069161
 116 10:96 شنبه

 16:46 99/16/1911 پايه علوم -169
 11 10:96 شنبه يك

 شهرياري محمد دكتر  آقاي 4 پيشرفته عددي آناليز 1111 069169
 پايه علوم -169 10:16 14:46 شنبه

10/16/1911 16:46 
 انساني فني-116 10:16 14:46 شنبه يك

  

                

     کارشناسی ارشد مقطع 99-99نیمسال اول                   

99ورودی  ریاضی و کاربردی رشته برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی   

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

 امتحان

 انتگرال معادالت عددي حل 9999 069166
 

4 
 بزم سهراب دكتر آقاي

 پايه علوم -169 11 10:96 شنبه سه
99/91/9999 116:46 

 پايه علوم -169 10:16 14:46 شنبه دو

 4 جزئي مشتقات با معادالت عددي حل 9999 069160
 مهديزاده محمد دكتر آقاي

 خالسرايي

 10:16 14:46 شنبه چهار
 14:66 52/91/9999 انساني فني-116

 11 10:96 شنبه دو

 



               

دکارشناسی ارش مقطع 99-99نیمسال       

99ورودی  ههندسرشته ی هفتگی و دروس پیشنهادی  برنامه  

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

 44 9 جبر 9999 229915
 

 شهباز ليال دكتر خانم سركار

 پايه علوم -169 11 10:96 شنبه دو
52/91/9999 16:46 

 پايه علوم -169 14:46 19 شنبه سه

 4 9 جبرلی و گروه 9999 229919
 

 پاشايي فيروز دكتر آقاي

 11 10:96        شنبه
 16:46 92/91/9999 پايه علوم -169

 11 10:96 شنبه يك

 

 



 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودی شیمی تجزیهبرنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 

  

 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 نيا رستم دكتر آقای 3 پيشرفته آلي شيمي 11777 197413
 11:31 74/71/7311 پايه علوم -117 131 111 شنبه دو

 11:31 74/71/7311 پايه علوم -117 7779 149 شنبه سه

 B 87/71/7311 74:11 كامپيوتری سايت 7179 7311 شنبه چهار آوانس دكتر آقای 3 پيشرفته تجزيه شيمي 11777 197414

197413 11777 
( سنجي شيمي) كمومتريکس

 مقدماتي
 آوانس دكتر آقای 3

 74:11 71/71/7311 پايه علوم -118 7111 7131 شنبه سه

 74:11 71/71/7311 پايه علوم -118 7779 149 شنبه چهار



 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودی شیمی تجزیهدروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 7 7 سمينار 11777 197481

 1 نامه پايان 11777 197411

 

  



 

 

 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیشیمی آلی برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 نيا رستم صادق دكتر آقای 3 پيشرفته آلي شيمي 11771 197117
 11:31 74/71/7311 پايه علوم -117 131 111 شنبه دو

 11:31 74/71/7311 پايه علوم -117 7779 149 شنبه سه

 74:11 87/71/7311 پايه علوم -117 7779 111 شنبه چهار سيس افتخاری باقر دكتر آقای 3 پيشرفته آلي فيزيک شيمي 11771 197119

 نامي كريمي دكتر آقای 3 استرئوشيمي 11771 197111
 74:11 89/71/7311 پايه علوم -117 7179 7449 شنبه سه

 74:11 89/71/7311 پايه علوم -117 7431 7311 شنبه چهار

 نيا مهدوی دكتر آقای 3 پليمر سنتز 11771 197111
 71:49 71/71/7311 پايه علوم -117 131 111 شنبه سه

 71:49 71/71/7311 پايه علوم -117 7131 7449 شنبه چهار

 

  



 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیشیمی آلی س پیشنهادی ارائه شده رشته درو

 

  
 واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 7 سمينار 11771 197189

 1 نامه پايان 11771 197181



 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیشیمی فیزیک برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 

  
 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 ديزجي اسرافيلي دكتر آقای 3 آماری ترموديناميک 11778 197319
 71:49 71/71/7311 پايه علوم -117 7779 149 شنبه چهار

 71:49 71/71/7311 پايه علوم -117 7431 7311 شنبه چهار

  كاكايي كريم دكتر آقای 3 پيشرفته فيزيک شيمي 11778 197337
 74:11 74/71/7311 پايه علوم -117 7111 7131 شنبه سه

 74:11 74/71/7311 پايه علوم -117 131 111 شنبه چهار

  كاكايي كريم دكتر آقای 3 جامد حالت و سطح شيمي 11778 197339
 پايه علوم -117 77791 1149 دوشنبه

84/71/7311 74:11 
 Aسايت  7179 7449 يکشنبه



 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیشیمی فیزیک دروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 

 

 

 

 

  

 استاد واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

  7 7 سمينار 11778 197311

  1 نامه پايان 11778 197391



 

 

 

 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودینانوشیمی برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 كاكايي دكتر آقای 3 7 ساختار نانو مواد سنتز روشهای 11773 197817
 71:49 83/71/7311 پايه علوم -117 7111 7131 شنبه يک

 71:49 83/71/7311 پايه علوم -117 7431 7311 شنبه سه

 74:11 71/71/7311 پايه علوم -118 7111 7449 شنبه چهار ديزجي اسرافيلي دكتر آقای 3 نانو ساختارهای نظری شيمي 11773 197818

 فر موسوی  دكتر خانم 3 7 مواد نانو ساختار تعيين و شناسائي 11773 197813
 A 81/71/7311 71:49 كامپيوتری سايت 7179 7449 شنبه سه

 A 81/71/7311 71:49 كامپيوتری سايت 7431 7311 شنبه چهار

 

  



 

 

 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیشیمی  نانو برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته

 

 واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد  

 7 7 سمينار 11773 197878

 1 نامه پايان 11773 197871



 

 

 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیشیمی معدنی برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 اميني مجتبي دكتر آقای 3 پيشرفته معدني شيمي 11774 197113
 A 79/71/7311 74:11 كامپيوتری سايت 7431 7311 شنبه دو

 A 79/71/7311 74:11 كامپيوتری سايت 7779 149 شنبه سه

 اميني مجتبي دكتر آقای 3 فلزی آلي شيمي 11774 197111
 71:49 71/71/7311 پايه علوم -117 7131 7449 شنبه يک

 A 71/71/7311 71:49 كامپيوتری سايت 7431 7311 شنبه سه

 محمودی قدرت دكتر آقای 3 شيمي در گروه نظريه كاربرد 11774 197173
 71:31 83/71/7311 پايه علوم -118 7179 7449 شنبه سه

 71:31 83/71/7311 پايه علوم -118 7431 7311 شنبه چهار

 فر موسوی مريم  دكتر خانم 3 معدني فيزيک شيمي 11774 197188
 74:11 81/71/7311 پايه علوم -118 131 111 شنبه چهار

 74:11 81/71/7311 فني771كالس 7779 149 دوشنبه

 

  



 

 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیشیمی معدنی برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

  

 استاد واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 اساتيد گروه 1 نامه پايان 11774 197114

 اساتيد گروه 7 سمينار 11774 197119

197183 11774 

 محمودی قدرت دكتر آقای 3 معدني مواد نانو

 محمودی قدرت دكتر آقای 3 معدني مواد نانو



 

 

 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیژنتیک برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان كالس پايان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_نام درس_گروه درس_كد

 71:49 81/71/7311 7مركزكامپيوتر  7431 7311 يک شنبه آقای دكتر رضا محمدزاده 8 بيوانفورماتيک 11779 193411

193471 11779 

 71:49 87/71/7311 پايهعلوم  -119 7431 7341 شنبه خانم دكتر پريسا فتحي رضائي 8 روشهای بيوشيمي و بيوفيزيک

 71:49 87/71/7311 علوم پايه -119 7349 7311 شنبه آقای دكتر رضا معصومي 8 روشهای بيوشيمي و بيوفيزيک

 71:49 89/71/7311 فني انساني- 814كالس  7779 149 يک شنبه آقای دكتر رضا محمدزاده 8 ژنتيک انساني تکميلي 11779 193417

 71:49 71/71/7311 علوم پايه -119 7779 149 شنبه آقای دكتر فرخ كريمي 8 مولکوليژنتيک  11779 193414

 71:49 79/71/7311 علوم پايه -119 131 111 شنبه آقای دكتر فرخ كريمي 8 مهندسي ژنتيک 11779 193419

 

  



 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیژنتیک دروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 

  

 واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_كد

 1 11779 نامه پايان 193411

 8 11779 سمينار 193484



 

 

 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیبیوتکنولوژی میکروبی برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

درس_گروه درس_كد  امتحان ساعت امتحان تاريخ روز كالس استاد پايان_ساعت شروع_ساعت واحد_تعداد درس_نام 

1937811 11771 

 71:49 71/71/7311 شنبه سه انساني فني- 814 كالس محمدزاده رضا دكتر آقای 7431 7341 8 ها پروكاريوريت ژنتيک مهندسي

 71:49 71/71/7311 شنبه سه انساني فني- 814 كالس مجداني راحله دكتر خانم 7349 7311 8 ها پروكاريوريت ژنتيک مهندسي

 71:31 83/71/7311 شنبه چهار پايه علوم -119 درويشي فرشاد دكتر آقای 131 111 8 تخمير فناوری 11771 1937877

 71:49 81/71/7311 شنبه سه 8 كامپيوتر مركز محمدزاده رضا دكتر آقای 7779 149 8 بيوانفورماتيک 11771 1937878

 71:49 89/71/7311 شنبه چهار انساني فني- 814 كالس مجداني راحله دكتر خانم 7779 149 8 دارويي فناوری زيست 11771 1937871

 71:49 74/71/7311 شنبه سه پايه علوم -119 كريمي فرخ دكتر آقای 131 111 8 اوميکس 11771 1937888

1937811 11771 

 71:49 87/71/7311 شنبه سه پايه علوم -119 رضائي فتحي دكتر خانم 7931 7449 8 پروتئين فناوری زيست

 71:49 87/71/7311 شنبه سه پايه علوم -119  معصومي رضا دكتر آقای 7179 7937 8 پروتئين فناوری زيست

 

  



 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیبیوتکنولوژی میکروبی دروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 

درس_گروه    واحد_تعداد درس_نام درس_كد 

 7 7 سمينار 1937881 11771

 7 8 سمينار 1937881 11771

 1 نامه پايان 1937831 11771



 

 

 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیفیزیولوژی گیاهی برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

درس_گروه درس_كد  امتحان ساعت امتحان تاريخ روز كالس استاد پايان_ساعت شروع_ساعت واحد_تعداد درس_نام 

 71:49 71/71/7311 شنبه دو پايه علوم -119 آقايي احمد دكتر آقای 7179 7449 8 پيشرفته گياهي سيستماتيک 11771 193917

 74:11 89/71/7311 شنبه سه انساني فني- 814 كالس بهرامي مهندس آقای 7779 149 8 گياهي تکويني شناسي زيست 11771 193913

 71:49 74/71/7311 شنبه دو پايه علوم -119 وند شهابي صالح دكتر آقای 131 111 8 گياهي متابوليسم 11771 193919

 71:49 87/71/7311 شنبه دو انساني فني- 814 كالس كريمي فرخ دكتر آقای 7349 7311 8 تکامل مولکولي شناسي زيست 11771 193911

 71:49 87/71/7311 شنبه دو انساني فني- 814 كالس محمدزاده دكتر آقای 7431 7341 8 تکامل مولکولي شناسي زيست 11771 193911

 71:49 81/71/7311 شنبه دو انساني فني- 814 كالس آقايي احمد دكتر آقای 7779 149 8 گياهي فيزيولوژی در ابزارها و ها روش 11771 193971

 

  



 

 

 ارشد مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودیفیزیولوژی گیاهی برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس_گروه درس_كد  واحد_تعداد درس_نام 

 1 نامه پايان 11771 193911

 8 سمينار 11771 193988




