
 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99 رشته زیست فناوری ورودی برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی

 ساعت امتحان تاریخ امتحان کالس پایان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

 .63:21           21/63/6111 فني انساني- 232 1:13 133 يک شنبه آقای دکتر صادق رستم نيا 2 6مباني شيمي  1166 116136

 62 21/63/6111 جديد علوم پايه  131 66:61 1:21 يک شنبه آقای دکتر بابک پروين 2 6مباني فيزيک  1166 116132

 2 رياضيات برای زيست فناوری 1166 116131
آقای دکتر رحيم رحمتي 

 اصغر
 62 62/63/6111 فني انساني- 232 1:21 1 شنبه

116132 

 

1166 
 کامپيوتر و شبکه

 

1 
 دکتر مهدی جهانگيری

 

 شنبه       

 

 Aسايت کامپيوتری  66:61 1:21

 

61/63/6111 

 

63:21 

 6133 61:21 

 31:13 21/63/6111 فني انساني-232 62:13 6133 يک شنبه آقای دکتر احمد آقايي 2 6زيست شناسي عمومي  1166 116131

116163 

11666 

 آقای دکتر احمد آقايي 6 6آزمايشگاه علوم زيستي 

 گياهشناسي -آز 61:61 61:13 يک شنبه

 

36/63/6111 31:13 

 61:61 62:21 يک شنبه 11662

 1 زبان خارجي 1121 1111211
 اساتيد گروه مربوطه

 

 شنبه

 

 انسانيفني - 232 62:13 61:21

 

26/63/6111 

 

63:21 

 62:21 61:61 

 

 

 

 

 



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی رشته میکروبیولوژی ورودی 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان کالس پایان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

116121 

11661 
 گياهشناسي مباني آز

 

6 

 

 وند شهابي صالح دکتر آقای

 

 شنبه دو

 

61 62:13 
 

 گياهشناسي -آز
31/63/6111 63:13 

11661 1:21 66:61 

 1 گياهشناسي مباني 1166 116121
 وند شهابي صالح دکتر آقای

 
 شنبه يک

1:21 63:13 

 31:13 61/63/6111 پايه علوم -132
1 1:13 

116131 
11662  

 6 عمومي فيزيک آزمايشگاه
 سيار دکتر آقای 6

 شنبه يک

 شنبه يک

6113 6161 
 63:13 63/63/6111 آبياری و فيزيک-آز

11661 6221 6161 

 1 6 عمومي فيزيک 1166 116131
 سيار دکتر آقای

 

 شنبه دو

 

 61/63/6111 جديد پايه علوم -132 61:61 61:13

 

62:33 

 A کامپيوتری سايت 61:61 62:21 

116132 
11661 

 شنبه آقای دکتر مرتضي ايراني فام 6 6 عمومي شيمي آزمايشگاه
62:21 61:61 

 31:13 66/63/6111 6 شيمي -آز
11661 61 62:13 

116131 1166 
 6 عمومي شيمي

 
1 

 آقای دکتر حسين احمدی

 
 شنبه

 21/63/6111 انساني فني- 232 63:13 1:21

 

63:21 

 A کامپيوتری سايت 1:13 1 

 آقاجاني محسن دکتر آقای 1 6 عمومي رياضي 1166 116136
 

 شنبه يک

61 62:13 
 B کامپيوتری سايت سايت

62/63/6111 

 
62 

63:13 66:61 

 دوشنبه مربوطه گروه اساتيد 1 زبان خارجي 1122 1111211
61:61 61 131 

26/63/6111 63:21 
 فني انساني 232 1:13 1

 (واحد درس عمومي اخذ کنند 2دانشجويان فوق ميتوانند  )                                                                                



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودی  شناسی سلولی و مولکولی زیستبرنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی رشته 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

116112 

 

1122 
 نبهش برزگر عباس امير دکتر قایآ 6 جانورشناسي مباني زمايشگاهآ

6113 6161 
 63:21 63/6111/ 1 ايمني-زآ

1126 6221 6161 

 شنبه برزگر عباس امير دکتر قایآ 1 شناسي جانور بانيم 1166 116111
61 61:21 

 31:13 61/63/6111 انساني فني- 232
1:21 66:61 

116122 
1112  

 6 آلي شيمي آزمايشگاه
 احمدی حسين دکتر  قایآ 6

 شنبه سه

 

1:21 66:61 
 63:21 31/63/6111 6 شيمي -زآ

1111 1 1:13 

 6 آلي يميش 1166 116126
1 

1 
 شنبه هارچ رنجبر مهناز انمخ

6113 6161 
 63:21 21/63/6111 پايه علوم -132

6133 6213 

116162 
1112 

 شنبه هارچ رنجبر مهناز انمخ 6 6 عمومي شيمي زمايشگاهآ
121 6661 

 63:21 63/63/6111 6 شيمي -زآ
1116 133 113 

 شنبه هارچ باسپورع ريمم 1 موميظع يميش 1166 116161
 پايه علوم -132 61 61:61

21/63/6111 62:33 
 پايه علوم -131 61:61 62:21

 دارابي بياض دکتر قایآ 1 6 عمومي ياضير 1166 116166
 

 شنبه

 انساني فني- 232 6161 6113
62/63/6111 31:13 

 پايه علوم -132 6213 6133

 يکشنبه گروه مربوطاساتيد 1 زبان خارجي 1121 1111211
 پايه علوم -131 66:61 1:21

26/63/6111 63:21 
 پايه علوم -132 61:21 61



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودی رشته زیست فناوری  پیشنهادیبرنامه ی هفتگی و دروس 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

 31:13 22/63/6111 فني انساني-232 1:13 1 يک شنبه خانم دکتر پريسا فتحي رضائي 2 2مباني شيمي زيستي  1166 116161

 31:13 26/63/6111 علوم پايه -132 1:21 1 دو شنبه آقای دکتر رضا معصومي جهانديزی 2 2بيوفيزيک و روشها  1166 116161

116161 

11626 

 6 2آزمايشگاه شيمي و بيوشيمي 
 

 خانم دکتر پريسا فتحي رضائي
 يک شنبه

 ايمني-آز 66:61 1:21

 ايمني-آز

62/63/6111 63:13 

11622 61 62:13 

116161 

11621 

 آقای دکتر رضا معصومي جهانديزی 6 2آزمايشگاه فيزيک بيوفيزيک 
 

 دو شنبه

فيزيک و -آز 66:61 1:21

 آبياری
31/63/6111 63:13 

11621 61 62:13 

 آقای مهندس محمد کاظم بهرامي 1 زيست شناسي سلولي 1166 116121
 

 سه شنبه

 فني انساني-232 62:13 61

21/63/6111 62:33 

 فني انساني- 232 61:13 62:21

116121 1166 
 

 زيست شناسي مولکولي
1 

 

 رضا محمد زاده دکتر آقای

 

 شنبه

61 62:13 

 63:21 21/63/6111 فني انساني-232

62:21 61:13 

116121 

11661  

 آزمايشگاه زيست شناسي مولکولي
2 

 

 رضا محمد زاده دکتر آقای
 شنبه

1 62:13  

 سلولي مولکولي-آز
66/63/6111 63:21 

11623 61:13 61:13 

116121 

11621 

 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي
6 

 

 

 آقای مهندس محمد کاظم بهرامي

 

 سه شنبه

1 1:13  

 گياهشناسي -آز
63/63/6111 62:33 

11622 1:21 66:61 

 63:21 61/63/6111 فني انساني-232 61:61 62:21 يک شنبه مجدانيخانم دکتر راحله  2 ميکروبيولوژی 1166 116113

                                                             



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99رشته میکروبیولوژی ورودی  برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی

 ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

116116 

11621 

 يک شنبه آقای دکتر امير عباس برزگر 6 آز مباني جانورشناسي

1:21 66:61  

 ايمني-آز
66/63/6111 63:21 

11621 61 62:21 

 آقای دکتر امير عباس برزگر 1 مباني جانور شناسي 1166 116113
 

 يک شنبه

61:13 61:61 

 1:13 61/63/6111 جديد علوم پايه 131

62:21 61:61 

116111 

11621 

 شنبه خانم دکتر پريسا فتحي رضائي 6 آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

62:21 61:61 

 63:21 62/63/6111 ايمني-آز

11621 61 62:13 

 1 بيوشيمي ساختار 1166 116111
 

 خانم دکتر پريسا فتحي رضائي

 

 شنبه

1:21 63:13  

 انساني فني-232
61/63/6111 31:13 

1 1:13 

116111 

11613 

 6 آز مباني زيست شناسي سلولي و مولکولي
 آقای مهندس محمد کاظم بهرامي

 

 دو شنبه

 

 گياهشناسي -آز 66:61 1:21

 

31/63/6111 

 

63:21 

11621 133 1:13 

 مباني زيست شناسي سلولي و مولکولي 1166 116111
 

1 
 مهندس محمد کاظم بهراميآقای 

 

 دو شنبه

62:21 61:61 

 62:33 26/63/6111 فني انساني-232

61:21 62:13 

116161 

11612 

 2آزمايشگاه ميکروبيولوژی 
 

6 
 سه شنبه خانم دکتر راحله مجداني

61:13 61:61 

 63:21 62/63/6111 سلولي مولکولي-آز

11616 62:21 61:61 

 1       2ميکروبيولوژی  1166 116161
 

 خانم دکتر راحله مجداني

 سه شنبه

 سه شنبه

1:21 66:13 

 21/63/6111 فني انساني-232
63:21 

 1:21 1:13 



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99رشته زیست فناوری ورودی برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی

 ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

 63:21 21/63/6111 علوم پايه -131 61:61 62:21 شنبه آقای دکتر فرخ کريمي 2 ژنتيک ميکروبها 1166 116122

 63:21 61/63/6111 علوم پايه -132 1:21 1 سه شنبه آقای دکتر صالح شهابي وند 2 محيط زيست و زيست فناوری 1166 116113

116112 1166 
 

 زيست فناوری ميکروبي
 دو شنبه خانم زهرا فتحي  1

1:21 66:61 

 علوم پايه -132
 

26/63/6111 
62:33 

61 61:21 

 63:21 21/63/6111 علوم پايه -132 62:13 61 شنبه آقای دکتر احمد آقايي 2 تنوع زيستي و سيستماتيک 1166 116111

116111 

11663  

آزمايشگاه زيست فناوری 

 ميکروبي

6 
آقای دکتر فرشاد درويشي 

 هرزويلي
 دو شنبه

62:21 61:61 

 63:21 63/63/6111 سلولي مولکولي-آز

11666 61:13 61:61 

 63:21 62/63/6111 علوم پايه -132 66:61 1:21 سه شنبه آقای دکتر فرخ کريمي 2 مهندسي ژنتيک 1166 116122

116122 

11662  

 ژنتيکآزمايشگاه مهندسي 
 آقای دکتر فرخ کريمي 6

 

 سه شنبه

66:13 61 

 63:21 31/63/6111 سلولي مولکولي-آز

11661 61 62:13 

 

 

 

 



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99رشته میکروبیولوژی ورودی  برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی

 ساعت امتحان تاریخ امتحان کالس پایان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

 1 بيوفيزيک 1166 116111
 

 جهانديزی معصومي رضا دکتر آقای

 

 شنبه چهار

1:21 63:13 
 63:21 21/63/6111 پايه علوم -132

1 1:13 

 A 62/63/6111 63:21 کامپيوتری سايت 61:61 62:21 شنبه چهار اصغر رحمتي رحيم دکتر آقای 6 زيستي آمار کارگاه 1166 116111

 62:33 61/63/6111 پايه علوم -131 62:13 61 شنبه چهار اصغر رحمتي رحيم دکتر آقای 2 زيستي آمار 1166 116111

116122 
11661 

 شنبه دو کريمي فرخ دکتر آقای 6 مولکولي ژنتيک آزمايشگاه
1:21 66:61 

 63:21 63/63/6111 مولکولي سلولي-آز
11662 1 1:13 

116121 1166 
 

 مولکولي ژنتيک
 کريمي فرخ دکتر آقای 1

 

 شنبه دو

61:13 61:61 
 63:21 62/63/6111 پايه علوم -132

62:21 61:61 

 63:21 61/63/6111 پايه علوم -132 61:61 62:21 شنبه سه هرزويلي درويشي فرشاد دکتر آقای 2 ميکروبيولوزی تخصصي متون 1166 116112

116121 
11661 

 صنعتي ميکروبيولوژی آزمايشگاه
6 

6 

 هرزويلي درويشي فرشاد دکتر آقای

 هرزويلي درويشي فرشاد دکتر آقای
 شنبه سه

1:21 66:61  

 مولکولي سلولي-آز
66/63/6111 63:21 

11661 1 1:13 

 31:13 21/63/6111 پايه علوم -131 62:13 61 شنبه سه هرزويلي درويشي فرشاد دکتر آقای 2 صنعتي ميکروبيولوژی 1166 116121

 

 

                                   



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی ورودی  برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی

 ساعت امتحان تاریخ امتحان کالس پایان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

 62 62/63/6111 انساني فني- 232 کالس 61:61 62:21 شنبه دو مجداني راحله دکتر خانم 2 شناسي ويروس 1166 1166222

 63:21 21/63/6111 انساني فني-232 کالس 1:21 1 شنبه دو آقايي احمد دکتر آقای 1 عمومي اکولوژی 1166 1166221

 63:21 21/63/6111 انساني فني-232 کالس 1:21 1 شنبه چهار فتحي زهرا 2 2 شناسي باکتری 1166 1166221

1166221 
 شناسي باکتری آزمايشگاه 11663

2 
6 

 

 فتحي زهرا

 

 شنبه چهار

1:21 66:61  

 مولکولي سلولي-آز
63/63/6111 62:33 

11666 61 61:21 

 63:21 61/63/6111 انساني فني-232 کالس 66:61 1:21 شنبه سه اساتيد گروه  2 شناسي قارچ 1166 1166211

1166212 
11662  

 شناسي قارچ آزمايشگاه
6 

 

 اساتيد گروه 

 

 شنبه سه

1 1:13 
 63:21 66/63/6111 گياهشناسي -آز

11661 61 62:21 

 31:13 61/63/6111 پايه علوم -131 66:61 1:21 شنبه دو برزگر عباس امير دکتر آقای 2 پروتوزئولوژی 1166 1166211

 1:13 21/63/6111 انساني فني-232 کالس 61:61 62:21 شنبه سه زاده محمد رضا دکتر آقای 2 بيوتکنولوژی کليات 1166 1166211

 

 

 

 

 



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99رشته زیست فناوری ورودی  برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی

 ساعت امتحان امتحان تاريخ کالس پايان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

 بنيادی سلولهای 1166 116116
 

1 

  معصومي رضا دکتر آقای  

 شنبه يک
 پايه علوم -132 66:61 1:21

62/63/6111 63:21 
 آقای دکتر فرخ کريمي        

 پايه علوم -131 1:13 1

 63:21 61/63/6111 پايه علوم -132 1:13 1 شنبه برزگر عباس امير دکتر آقای 2 فارماکولوژی 1166 116111

 31:13 36/63/6111 پايه علوم -132 1:21 1 شنبه پنج مربوطه گروه اساتيد 2 پروژه 1166 116121

116121 1166 
 

 تکنولوژی نانو مباني
2 

 62:13 61:21 شنبه يک خانم فتحي
 63:21 26/63/6111 پايه علوم -131

 61:21 61 شنبه يک کريمي فرخ دکتر آقای

 A 61/63/6111 31:13 کامپيوتری سايت 66:61 1:21 شنبه محمدی ثريا مهندس 2 بازار و توليد مديريت 1166 116121

 شنبه يک محمدزاده رضا دکتر آقای 1 پزشکي فناوری زيست 1166 116126
 انساني فني-232 61:61 61:13

21/63/6111 63:21 
 انساني فني- 232 61:61 62:21

 

 

 

 

 



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی رشته ریاضیات و کاربردها ورودی 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

 جهانگيری مهدی دکتر 2 6 عمومي رياضي 1166 166131
 1:13 1 شنبه

 31:13 62/63/6111 انساني فني-663
 1:13 1 شنبه يک

 1 سازی برنامه و کامپيوتر مباني 1166 166131
 

 شکری علي دکتر آقای

 66:61 1:21 شنبه يک
 63:21 61/63/6111 پايه علوم -131

 66:61 1:21 شنبه دو

 1 عمومي فيزيک 1166 166116
 

 سيار رضا محمد دکتر آقای

 پايه علوم -131 62:13 61 شنبه
22/63/6111 63:21 

 پايه علوم -132 1:13 1 شنبه دو

 62:33 61/63/6111 انساني فني-663 61:61 62:21 شنبه دو باذوق نجار هدی خانم 2 اقتصاد مباني 1166 166111

 مربوطه گروه اساتيد 1 (انگليسي) خارجي زبان 1121 1111211
 66:61 1:21 شنبه

 62:33 26/63/6111 انساني فني-663
 62:13 61 شنبه يک

 

 

 

 

 

 



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 999برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی رشته ریاضیات و کاربردها ورودی 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

166132 1166 
 

 خطي وجبر ماتريسها مباني
1 

 

 آقاجاني محسن دکتر آقای

 62:13 61 شنبه دو
 31:13 61/63/6111 انساني فني-663

 62:13 61 شنبه چهار

166131 1166 
 

 رياضي آناليز مباني
1 

 

 عظيمي رضا محمد دکتر آقای

 61 61:13 شنبه دو
 63:21 61/63/6111 پايه علوم -131

 1:13 1 شنبه سه

 1 6احتمال 1166 166161
 

 اصغر رحمتي رحيم دکتر آقای

 پايه علوم -132 61:61 62:21 شنبه دو
21/63/6111 63:21 

 انساني فني-663 1:13 1 شنبه چهار

 بزم سهراب دکتر آقای 2 1 عمومي رياضي 1166 166121
 66:61 1:21 شنبه سه

 63:21 21/63/6111 پايه علوم -132
 66:61 1:21 شنبه چهار

166111 1166 
 

 پيشرفته سازی برنامه
1 

 

 جهانگيری مهدی دکتر

 پايه علوم -132 61:13 62:21 شنبه يک
21/63/6111 63:21 

 انساني فني-663 62:13 61 شنبه سه

 

 

 

 

 



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99 برنامه ی هفتگی و دروس پیشنهادی رشته ریاضیات و کاربردها ورودی

 ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درس کد

166163 1166 
 

 رياضي آناليز
1 

 

 دارابي بياض دکتر آقای

 62:13 61 شنبه
 31:13 22/63/6111 پايه علوم -132

 62:13 61 شنبه يک

166123 1166 
 

 عمومي توپولوژی
1 

 

 پاشايي فيروز دکتر آقای

 66:61 1:21 شنبه
 63:21 61/63/6111 پايه علوم -132

 66:61 1:21 شنبه دو

 1 جبر 1166 166113
 

 شهباز ليال دکتر خانم سرکار

 1:13 1 شنبه
 63:21 62/63/6111 پايه علوم -131

 1:13 1 شنبه دو

166112 1166 
 

 مقدماتي جبری هندسه
1 

 

 زاده تاری دکترابوالفضل آقای

 66:61 1:21 شنبه يک
 31:13 26/63/6111 انساني فني-663

 61:61 62:21 شنبه سه

166113 1166 
 

 رياضي افزارهای نرم
1 

 خالسرايي مهديزاده محمد دکتر آقای

 

 1:13 1 شنبه يک
 63:21 61/63/6111 پايه علوم -132

 61 61:13 شنبه سه

 

 

 

 

 



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ی رشته ریاضیات و کاربردها ورودیبرنامه ی هفتگی و دروس پیشنهاد

 ساعت امتحان تاريخ امتحان کالس پايان ساعت شروع ساعت روز استادنام  واحد تعداد درس نام درس گروه درسکد

 1 عادی ديفرانسيل معادالت نظريه 1166 1166161
 

 شکری علي دکتر آقای

 61:61 62:21 شنبه دو
 31:13 21/63/6111 پايه علوم -131

 66:61 1:21 شنبه سه

 1 جزئي مشتقات با ديفرانسيل معادالت 1166 166161
 

 شهرياری محمد دکتر  آقای

 پايه علوم -132 61:33 61:13 شنبه دو
21/63/6111 31:13 

 پايه علوم -131 66:61 1:21 شنبه چهار

166121 1166 
 

 عددی آناليز
1 

 

 بزم سهراب دکتر آقای

 62:13 6133 شنبه سه
 31:13 61/63/6111 پايه علوم -132

 62:13 61:33 شنبه چهار

166121 1166 
 

 خطي غير سازی بهينه
1 

 

 جهانگيری مهدی دکتر

 1:13 1 شنبه دو
 31:13 21/63/6111 انساني فني-663

 1:13 1 شنبه سه

1166116 1166 
 

 رياضيات تاريخ
1 

 

 رحيمي اصغر دکتر آقای

  61:61 62:21 شنبه يک

 پايه علوم -131
61/63/6111 62:33 

 61:61 62:21 شنبه چهار

 31:13 36/63/6111 پايه علوم -131 1:13 133 شنبه پنج مربوطه گروه اساتيد 1 کارشناسي پروژه 1166 166111

 



 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول  

 99ورودیارائه شده رشته شیمی محض  پیشنهادی دروسبرنامه هفتگی و

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

 7 عمومي رياضي 177117

1177 

 
3 

 11:31 71/71/7311 شنبه پايه علوم -118 دكتر شهرياری 131 111

 11:31 71/71/7311 شنبه دو پايه علوم -118 دكتر شهرياری 131 111

177113 

 
 3 1177 7 عمومي فيزيک

 74:11 87/71/7311 شنبه يک پايه علوم -118 آقای دكتر مهرابيان 7779 149

 74:11 87/71/7311 شنبه دو پايه علوم -118 آقای دكتر مهرابيان 131 111

 11:31 18/71/7311 شنبه سه آبياری و فيزيک-آز آقای دكتر مهرابيان 131 111 7 1177 7 عمومي فيزيک آزمايشگاه 177114

 11:31 18/71/7311 شنبه سه آبياری و فيزيک-آز آقای دكتر مهرابيان 7779 149 7 1178 7 عمومي فيزيک آزمايشگاه 177114

177111 

 
 7 عمومي شيمي

1177 

 
3 

 74:11 74/71/7311 شنبه پايه علوم -117 حاجيان نسل دكتر آقای 7431 7311

 74:11 74/71/7311 شنبه دو پايه علوم -117 حاجيان نسل دكتر آقای 7431 7311

 11:31 17/71/7311 شنبه 7 شيمي -آز حاجيان نسل دكتر آقای 7179 7449 7 1177 7 عمومي شيمي آزمايشگاه 177111

 11:31 17/71/7311 شنبه 7 شيمي -آز حاجيان نسل دكتر آقای 7111 7131 7 1178 7 عمومي شيمي آزمايشگاه 177111

 11:31 89/71/7311 شنبه يک پايه علوم -117 مربوطه گروه اساتيد 7179 7311 3 1189 انگليسي) خارجي زبان 1111891

 دروس فوق اخذ گردد.دروس عمومي و معارف اسالمي و تربيت بدني نيز با هماهنگي 

 

 

 



 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99برنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته شیمی محض ورودی

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

 دكتر شهرياری 3 شيمي در رياضي 1177 177178

 71:49 81/71/7311 پايه علوم -118 7179 7449 شنبه

 B 81/71/7311 71:49 كامپيوتری سايت 131 111 شنبه دو

 نامي كريمي دكتر آقای 3 7 آلي شيمي 1177 177173

 71:49 87/71/7311 پايه علوم -118 131 111 شنبه يک

 71:49 87/71/7311 پايه علوم -118 7779 149 شنبه سه

 ايرانيفام دكتر آقای 3 7 تجزيه شيمي 1177 177171

 71:49 71/71/7311 پايه علوم -117 7779 149 شنبه

 71:49 71/71/7311 پايه علوم -118 7431 7311 شنبه دو

 كاكايي كريم دكتر آقای 3 7 فيزيک شيمي 1177 177184

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

 11:31 74/71/7311 پايه علوم -117 131 111 شنبه سه

 محمودی دكتر آقای 3 7 معدني شيمي 1177 177181

 74:11 84/71/7311 پايه علوم -118 7431 7311 شنبه

 74:11 84/71/7311 پايه علوم -117 7111 7131 شنبه چهار

 71:49 17/71/7311 8 شيمي -آز 7431 7311 شنبه يک محمودی دكتر آقای 7 7 معدني شيمي آزمايشگاه 1177 177131

 71:49 17/71/7311 8 شيمي -آز 7179 7449 شنبه يک محمودی دكتر آقای 7 7 معدني شيمي آزمايشگاه 1178 177131

 دروس عمومي و معارف اسالمي و تربيت بدني نيز با هماهنگي دروس فوق اخذ گردد.

 

 



 

 

 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 96هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته شیمی محض ورودیبرنامه 

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

 نامي كريمي دكتر آقای 3 3 آلي شيمي 1177 177171

 74:11 89/71/7311 پايه علوم -117 7779 149 شنبه يک

 74:11 89/71/7311 پايه علوم -118 7779 149 شنبه دو

 ابوالقاسمي دكتر آقای 3 3 تجزيه شيمي 1177 177188

 11:31 87/71/7311 پايه علوم -117 7179 7449 شنبه

 11:31 87/71/7311 پايه علوم -118 7179 7449 شنبه يک

 فر موسوی دكتر خانم 3 8 معدني شيمي 1177 177137

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

 74:11 71/71/7311 پايه علوم -118 7179 7449 شنبه دو

177138 

 74:11 18/71/7311 8 شيمي -آز 7431 7311 شنبه دو فر موسوی مريم  دكتر خانم 7 8 معدني شيمي آزمايشگاه 1177

 74:11 18/71/7311 8 شيمي -آز 7311 7731 شنبه دو فر موسوی مريم  دكتر خانم 7 8 معدني شيمي آزمايشگاه 1178

 پيريايي مرضيه دكتر خانم 3 شيميايي صنايع اصول 1177 178817

 71:49 83/71/7311 پايه علوم -117 131 111 شنبه يک

 71:49 83/71/7311 پايه علوم -118 7431 7311 شنبه يک

 نيا مهدوی دكتر آقای 3 پليمر شيمي 1177 178811

 11:31 79/71/7311 پايه علوم -117 131 111 شنبه

 11:31 79/71/7311 پايه علوم -117 7111 7131 شنبه

 دروس عمومي و معارف اسالمي و تربيت بدني نيز با هماهنگي دروس فوق اخذ گردد.

  



 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودی کاربردیبرنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته شیمی 

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

 دكتر شهرياری 3 شيمي در رياضي 1173 177178

 B 71/71/7311 71:49 كامپيوتری سايت 7779 149 شنبه

 B 71/71/7311 71:49 كامپيوتری سايت 7779 149 شنبه دو

 نيا رستم صادق دكتر آقای 3 7 آلي شيمي 1173 177173

 11:31 74/71/7311 پايه علوم -117 131 111 شنبه

 B 74/71/7311 11:31 كامپيوتری سايت 7431 7311 شنبه دو

 ايرانيفام مرتضي دكتر آقای 3 7 تجزيه شيمي 1173 177171

 74:11 84/71/7311 پايه علوم -117 131 111 شنبه دو

 74:11 84/71/7311 پايه علوم -117 7779 149 شنبه سه

 ميشه باغچه كاكايي كريم دكتر آقای 3 7 فيزيک شيمي 1173 177184

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

 74:11 71/71/7311 پايه علوم -117 7179 7449 شنبه دو

 فر موسوی مريم  دكتر خانم 3 7 معدني شيمي 1173 177181

 11:31 87/71/7311 117كالس  7111 7131 شنبه

 11:31 87/71/7311 پايه علوم -118 131 111 شنبه سه

177131 

 71:49 14/71/7311 8 شيمي -آز 7431 7311 شنبه فر موسوی مريم  دكتر خانم 7 7 معدني شيمي آزمايشگاه 1173

 71:49 14/71/7311 8 شيمي -آز 7179 7449 شنبه فر موسوی مريم  دكتر خانم 7 7 معدني شيمي آزمايشگاه 1174

 دروس عمومي و معارف اسالمي و تربيت بدني نيز با هماهنگي دروس فوق اخذ گردد.

  



 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 96ورودی کاربردیبرنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته شیمی 

 تربيت بدني نيز با هماهنگي دروس فوق اخذ گردد. دروس عمومي و معارف اسالمي و

 

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

 نيا مهدوی دكتر آقای 3 3 آلي شيمي 1173 177171

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

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

 اميني مجتبي دكتر آقای 3 8 معدني شيمي 1173 177137

 B 79/71/7311 11:31 كامپيوتری سايت 7179 7449 شنبه دو

 11:31 79/71/7311 پايه علوم -117 7179 7449 شنبه سه

177138 

 74:11 19/71/7311 8 شيمي -آز 131 111 شنبه يک اميني مجتبي دكتر آقای 7 8 معدني شيمي آزمايشگاه 1173

 74:11 19/71/7311 8 شيمي -آز 7779 149 شنبه يک اميني مجتبي دكتر آقای 7 8 معدني شيمي آزمايشگاه 1174

 نيا رستم صادق دكتر آقای 3 آلي تركيبات شناسايي 1173 177134

 B 83/71/7311 11:31 كامپيوتری سايت 7179 7449 شنبه

 B 83/71/7311 11:31 كامپيوتری سايت 7111 7131 شنبه

 زواره سيامک سيد دكتر آقای 3 شيمي محاسبات اصول 1173 177317

 74:11 81/71/7311 پايه علوم -118 7779 149 شنبه

 74:11 81/71/7311 پايه علوم -117 7111 7131 شنبه يک

 احمدی حسين دكتر  آقای 3 پليمر شيمي 1173 177319

 71:49 89/71/7311 پايه علوم -117 7431 7311 شنبه

 B 89/71/7311 71:49 كامپيوتری سايت 7431 7311 شنبه يک

 زواره دكتر آقای 3 صنعتي پسابهای و آب تصفيه اصول 1173 177311

 B 87/71/7311 11:31 كامپيوتری سايت 7431 7311 شنبه يک

 B 87/71/7311 11:31 كامپيوتری سايت 7179 7449 شنبه يک



 مقطع کارشناسی 99-99نیمسال اول 

 99ورودی کاربردیبرنامه هفتگی ودروس پیشنهادی ارائه شده رشته شیمی 

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

 ابوالقاسمي دكتر آقای 3 3 تجزيه شيمي 1973 177188

 11:31 87/71/7311 پايه علوم -118 7111 7131 شنبه

 11:31 87/71/7311 پايه علوم -117 7111 7131 شنبه دو

177183 

 11:31 11/71/7311 7 شيمي -آز 7779 111 شنبه دو آوانس آرمن دكتر آقای 8 3 تجزيه شيمي آزمايشگاه 1973

 11:31 11/71/7311 7 شيمي -آز 7179 7311 شنبه دو آوانس آرمن دكتر آقای 8 3 تجزيه شيمي آزمايشگاه 1974

177139 

 11:31 19/71/7311 8 شيمي -آز 7779 111 شنبه سه احمدی حسين دكتر  آقای 8 آلي تركيبات شناسايي آزمايشگاه 1973

 11:31 19/71/7311 8 شيمي -آز 7179 7311 شنبه سه احمدی حسين دكتر  آقای 8 آلي تركيبات شناسايي آزمايشگاه 1974

 11:31 71/71/7311 پايه علوم -117 7111 7131 شنبه سه زواره دكتر آقای 8 پليمرها فناوری 1973 177141

 زواره دكتر آقای 3 8 صنعتي شيمي 1973 177313

 B 87/71/7311 71:49 كامپيوتری سايت 131 111 شنبه

 B 87/71/7311 71:49 كامپيوتری سايت 131 111 شنبه يک

 B 83/71/7311 74:11 كامپيوتری سايت 7111 7131 شنبه يک محمودی دكتر آقای 8 شيمي علمي متون 1973 177311

 71:49 11/71/7311 نامشخص 7111 111 شنبه پنج مربوطه گروه اساتيد 8 پروژه كارشناسي 1973 177131

 تربيت بدني نيز با هماهنگي دروس فوق اخذ گردد.دروس عمومي و معارف اسالمي و 

  




