
 علوم پایه دانشکده 99-99سال تحصیلی   هفتگی نیمسال دومبرنامه ی 

مقطع کارشناسی ارشد99رشته آنالیز عددی ورودی   

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

301256 

 

تحقیق در عملیات پیشرفته 

2 

 

9922 

 

4 

 

 دکتر مهدی جهانگیری

 

فنی -225کالس  29:55 23:65 یک شنبه

 انسانی

 

14/56/2699 

 

25:40 

 29:55 23:65 دو شنبه 

301250 
حل عددی معادالت 

 دیفرانسیل معمولی

9922 

 

4 
آقای دکتر محمد مهدیزاده 

 خالسرایی

 علوم پایه -950 23:20 24:40 دو شنبه

19/56/2699 25:40 

 علوم پایه -952 23:20 24:40 سه شنبه

 

 

 

 

مقطع کارشناسی ارشد99نالیز عددی ورودی ارشته   

 واحد تعداد درس گروه درس نام درس کد  

 1 9922  سمینار 301221

 3 9922 نامه پایان 301215



 علوم پایه دانشکده 99-99سال تحصیلی   هفتگی نیمسال دومبرنامه ی 

مقطع کارشناسی ارشد  99رشته آنالیز ریاضی ورودی  

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

302211 

 

 ن2آنالیز تابعی

 

9921 

 

4 

 

 آقای دکتر اصغر رحیمی

 

 علوم پایه -950 23:20 24:40 شنبه

 

13/56/2699 

 

24:55 

 29:55 23:65 یک شنبه 

302263 

 

 ن 2نظریه عملگرها 

 

9921 

 

4 

 

آقای دکتر محمد رضا 

 عظیمی

 

 29:55 23:65 شنبه
 علوم پایه -950

 

29/56/2699 

 

24:55 

 23:20 24:40 یک شنبه

 

  



 علوم پایه دانشکده 99-99سال تحصیلی   هفتگی نیمسال دومبرنامه ی 

مقطع کارشناسی ارشد 99رشته جبر ورودی  

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

302129 

 

 2 رسته نظریه

 

9926 

 

4 

 

 شهباز لیال دکتر خانم سرکار

 

 شنبه سه

 

 پایه علوم -956 23:20 24:40

 

29/56/2699 

 

59:65 

 23:65 29:55 

 

 

 

 

 

 

مقطع کارشناسی ارشد 99رشته جبر ورودی  

 تعداد واحد گروه درس نام درس کد درس  

 1 2121 سمينار 562156

 5 2121 نامه پايان 562112



 علوم پایه دانشکده 99-99سال تحصیلی   هفتگی نیمسال دومبرنامه ی 

 

مقطع کارشناسی ارشد 99ورودیرشته هندسه   

 

 

 

مقطع کارشناسی ارشد 99رشته هندسه ورودی  

 

  

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

562121 

 

 جبري هندسه

1 

 

21211 4 

 تاري دکترابوالفضل آقاي

 زاده

 

 فني-225 كالس 24:15 21:55 شنبه سه

 انساني

 

12/51/2122 

 

51:15 

 25:26 24:46 شنبه چهار 

 تعداد واحد گروه درس نام درس کد درس

 5 2121 پايان نامه 562126

 1 2121 سمينار 562125



 علوم پایه دانشکده 99-99سال تحصیلی   هفتگی نیمسال دومبرنامه ی 

99رشته آنالیز ریاضی ورودی   مقطع دکتری 

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

332224 

 

 کاربرد و خطی غیر آنالیز

 آن

 

9922 

 

4 

 

 Bسایت  23:20 24:40 شنبه دو دارابی بیاض دکتر آقای
29/56/2699 

 

25:40 

 پایه علوم -956 29:55 23:65 شنبه رحیمی اصغر دکتر آقای 

 

 

 

99کاربردی ورودی مقطع دکتری رشته ریاضی   

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

332124 

 

 انتگرال معادالت نظریه

 

9921 

 
4 

 بزم سهراب دکتر آقای

 

 شنبه چهار

 

26:55 24:65 
 فنی-225 کالس

 25:40 19/56/2699 انسانی

 پایه علوم -950 23:20 24:40

 

 

 

 

 



 علوم پایه دانشکده 99-99سال تحصیلی   هفتگی نیمسال دومبرنامه ی 

 

 

99ورودی مقطع دکتری رشته ریاضی   

 استادنام  واحد تعداد درس گروه درس نام درس کد

 مربوطه گروه اساتید 5 9922 جامع آزمون برای آمادگی 3322252



99-99نیمسال دوم  ارشد برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  

  99ورودی نانوشیمیرشته شیمی 

 

 

.می باشد 99559با کد گروه ارائه  915151و کد سمینار 915159و قبل از آن کد پایان نامه  99ورودی های برای   

  

 امتحان ساعت امتحان تاریخ کالس پایان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 کاکایی کریم دکتر آقای 3 99559 جامد حالت و سطح شیمی 915197
 پایه علوم -995 939 999 شنبه

19/93/5399 00:11 
 پایه علوم -995 939 999 شنبه یک

 زواره دکتر آقای 3 99559 پلیمرها فناوری نانو 915199
 پایه علوم -995 5999 5339 شنبه

59/93/5399 13:81 
 پایه علوم -995 5771 5399 شنبه یک

 3 99559 مولكولی سوپرا شیمی 915159

 پایه علوم -995 5551 971 شنبه فر موسوی  دکتر خانم
15/93/5399 01:01 

 پایه علوم -510 0001 501 شنبه یک نیا رستم صادق دکتر آقای



99-99نیمسال دوم  ارشد برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  

  99ورودیفیزیک  رشته شیمی

 

 

 امتحان ساعت امتحان تاریخ کالس پایان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 کاکایی کریم دکتر آقای 3 99555 شیمیایی دینامیک و سینتیک 915333

 5739 5399 شنبه
 علوم -995

 پایه
19/93/5399 00:11 

 5351 5771 شنبه
 علوم -995

 پایه

 پادروند دکتر 3 99555 پلیمرها فیزیک شیمی 915339

 5999 5339 شنبه
 علوم -995

 پایه
17/93/5399 13:81 

 939 999 شنبه دو
 علوم -995

 پایه

 پادروند دکتر 3 99555 ایران شیمیایی صنایع با آشنایی 915379

 5551 971 شنبه دو
 علوم -995

 پایه
59/93/5399 01:01 

 0081 0811 شنبه دو
 علوم -310

 پایه



می باشد 99555با کد گروه ارائه  915399و کد سمینار 915319و قبل از آن کد پایان نامه  99ورودی های برای   

 

 

 

99-99نیمسال دوم  ارشد برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  

  99ورودیمعدنی  رشته شیمی

 امتحان ساعت امتحان تاریخ کالس پایان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

915995 
 مكانیزم و ترمودینامیک سینتیک،

 معدنی واکنشهای
 فر موسوی  دکتر خانم 3 99551

 پایه علوم -995 5771 5399 شنبه

13/93/5399 01:01 
 علوم پایه-995 939 999 شنبه دو

 امینی دکتر آقای 3 99551 معدنی سنجی طیف 915991

 پایه علوم -995 5351 5771 شنبه یک

15/93/5399 01:01 
 پایه علوم -991 5551 971 شنبه سه

 محمودی دکتر آقای 3 99551 کریستالوگرافی 915999

 پایه علوم -995 5351 5771 شنبه چهار

59/93/5399 00:11 
 B کامپیوتری سایت 0311 0381 شنبه چهار

 

.می باشد 99551با کد گروه ارائه  915991و کد سمینار 915997و قبل از آن کد پایان نامه  99ورودی های برای   



 



  

99-99نیمسال دوم  ارشد برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  

  99ورودیآلی  رشته شیمی

 

 

 امتحان ساعت امتحان تاریخ کالس پایان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 سیس افتخاری دکتر آقای 3 99553 آلی مواد سنتز 915391
 B کامپیوتری سایت 5551 971 شنبه سه

19/93/5399 01:01 
 پایه علوم -995 971 999 شنبه چهار

 نیا رستم صادق دکتر آقای 3 99553 پیشرفته آلی سنجی طیف 915393
 B کامپیوتری سایت 5739 5399 شنبه دو

59/93/5399 00:11 
 پایه علوم -995 5999 5339 شنبه سه

 نامی کریمی دکتر آقای 3 99553 هتروسیكل شیمی 915397
 پایه علوم -995 5351 5771 شنبه دو

19/93/5399 00:11 
 پایه علوم -510 0301 0001 شنبه سه

 

.می باشد 99553با کد گروه ارائه  915311و کد سمینار 915313آن کد پایان نامه و قبل از  99ورودی های برای   

  



99-99نیمسال دوم  ارشد برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  

  99ورودیتجزیه  رشته شیمی

 

 

  . می باشد 99557با کد گروه ارائه  915719و کد سمینار 915739و قبل از آن کد پایان نامه  99ورودی های برای 

 امتحان ساعت امتحان تاریخ کالس پایان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 B 59/93/5399 13:81 کامپیوتری سایت 5351 5771 شنبه  آوانس آرمن دکتر آقای 3 99557 5 ای تجزیه الكتروشیمی 915711

 B 59/93/5399 13:81 کامپیوتری سایت 5551 971 شنبه دو  آوانس آرمن دکتر آقای 3 99557 5 ای تجزیه الكتروشیمی 915711

 شیمیایی و فیزیكی های روش 915713

 جداسازی

 B 19/93/5399 01:01 کامپیوتری سایت 5999 5339 شنبه ابوالقاسمی دکتر آقای 3 99557

 شیمیایی و فیزیكی های روش 915713

 جداسازی

 B 19/93/5399 01:01 کامپیوتری سایت 5551 971 شنبه یک ابوالقاسمی دکتر آقای 3 99557

 13:81 13/93/5399  پایه علوم -991 5999 5339 شنبه یک  ایرانیفام دکتر آقای 3 99557 ای تجزیه اتمی بینی طیف 915717

 B 63/18/0855 13:81 کامپیوتری سایت 0311 0381 شنبه سه  ایرانیفام دکتر آقای 8 53000 ای تجزیه اتمی بینی طیف 410010



 

99-99نیمسال دوم  ارشد برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  

  99ورودیزیست فناوری میكروبی رشته 

 امتحان ساعت امتحان تاریخ کالس پایان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 5551 971 شنبه چهار محمدزاده دکتر آقای 1 99551 ها یوکاریوت ژنتیک مهندسی 3135159
 فنی- 197 کالس

 انسانی
59/93/5399 13:81 

 00:11 19/93/5399 مولكولی سلولی-آز 5739 5399 شنبه سه مربوطه گروه اساتید 1 99551 فناوری زیست در ها روش 3135157

 939 999 شنبه سه وند شهابی دکتر آقای 1 99551 زیست محیط فناوری زیست 3135153
 فنی- 197 کالس

 انسانی
15/93/5399 01:01 

 939 999 شنبه چهار رضائی فتحی دکتر خانم 1 99551 شناسی آنزیم 3135115
 فنی- 197 کالس

 انسانی
17/93/5399 01:01 

 0001 0811 شنبه چهار مجدانی دکتر خانم 6 53001 فناوری زیست در کارآفرینی 3180660
 فنی- 610 کالس

 انسانی
63/18/0855 01:01 

6531213 
روش پژوهش و طراحی 

 آزمایش
 01:01 05/18/0855 فنی انسانی 204کالس  0301 0001 سه شنبه آقای دکتر معصومی 6 53001

  . می باشد 99551با کد گروه ارائه  3135113و کد سمینار 3135139و قبل از آن کد پایان نامه  99ورودی های برای 



 

99-99نیمسال دوم  ارشد برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  

99ورودیفیزیولوژی -زیست گیاهی رشته   

                               

.می باشد 99553با کد گروه ارائه  313111و کد سمینار 313199و قبل از آن کد پایان نامه  99ورودی های برای   

 

  

  

 امتحان ساعت امتحان تاریخ کالس پایان_ساعت شروع_ساعت روز استاد تعدادواحد درس_گروه درس_نام درس_کد

 00:11 15/93/5399 انسانی - 197 کالس 5739 5399 شنبه دو آقایی دکتر آقای 1 99553 گیاهی های پوشش شناسی بوم 313191

 00:11 59/93/5399 انسانی - 197 کالس 5351 5771 شنبه دو آقایی دکتر آقای 1 99553 گیاهی تكوینی شناسی زیست 313193

313197 
 گیاهی شناسی بافت و شناسی یاخته

 پیشرفته
 00:11 17/93/5399 انسانی - 197 کالس 5999 5339 شنبه سه بهرامی دکتر آقای 1 99553

 00:11 19/93/5399 انسانی - 197 کالس 5999 5339 شنبه دو آقایی دکتر آقای 1 99553 گیاهان در انتقال و جذب 313193

 00:11 13/93/5399 انسانی - 197 کالس 5551 971 شنبه سه وند شهابی دکتر آقای 1 99553 فتوسنتز مولكولی سازوکارهای 313199

 00:11 05/18/0855 انسانی - 610 کالس 0081 0811 شنبه سه وند شهابی دکتر آقای 6 53003 گیاهی بیوشیمی 318108



 

99-99نیمسال دوم  ارشد برنامه هفتگی مقطع کارشناسی  

99ورودیژنتیک رشته   

 

.می باشد 99559با کد گروه ارائه  313717و کد سمینار 313799و قبل از آن کد پایان نامه  99ورودی های برای    

 

 

 

 

 

 امتحان ساعت امتحان تاریخ کالس پایان_ساعت شروع_ساعت روز استاد واحد_تعداد درس_گروه درس_نام درس_کد

 جمعیت ژنتیک 313791

 تكمیلی

 00:11 59/93/5399 انسانی فنی- 197 کالس 939 999 شنبه دو محمدزاده دکتر آقای 1 99559

 00:11 59/93/5399 انسانی فنی- 197 کالس 5551 971 شنبه دو محمدزاده دکتر آقای 1 99559 ایمنوژنتیک 313793

 00:11 15/93/5399 انسانی فنی- 197 کالس 939 999 شنبه یک  کریمی فرخ دکتر آقای 1 99559 تكمیلی سیتوژنتیک 313799

 00:11 17/93/5399 انسانی فنی- 197 کالس 5551 971 شنبه یک محمدزاده دکتر آقای 1 99559  سرطان ژنتیک 313753

 00:11 63/18/0855 انسانی فنی- 610 کالس 0081 0811 شنبه یک  کریمی فرخ دکتر آقای 6 53004 دارویی فناوری زیست 318000




