
 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضی محض- آنالیز مقطع ) ارشد( ورودی 99

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

 آقاي دكتر فيروز پاشايي 4 ن 1هندسه منيفلد 9911 311116 1

 سه شنبه

 

1361 1011 
 11:61 22/11/1411 ع.پايه 2طبقه  1كالس 

 1011 1361 چهار شنبه

 آقاي دكتر اصغر رحيمي 4 ن 2آناليز حقيقي 9911 311121 2
 ع.پايه 2طبقه  6كالس  1311 1441 سه شنبه

12/11/1411 1111:61 
 ع.پايه 2طبقه  1كالس  1311 1441 چهار شنبه

 

 

 

 

 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضی محض- جبر مقطع ) ارشد( ورودی 99

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

 آقاي دكتر فيروز پاشايي 4 1هندسه منيفلد  9911 311216 1
 1011 1361 سه شنبه

 11:61 22/11/1411 ع.پايه 2طبقه  1كالس 
 1011 1361 چهار شنبه

 1نظريه رسته  9911 311210 2
4 

 

 سركار خانم دكتر ليال شهباز
 1311 1441 شنبه

 14:11 11/11/1411 ع.پايه 2طبقه  1كالس 
 1311 1441 يک شنبه

 

 

Sample output to test PDF Combine only



 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضی -کاربردی مقطع ) ارشد( ورودی 99

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

 

1 
 شکري علي دكتر آقاي 4 خطي جبر در عددي روشهاي 9911 312114

 1011 1361 شنبه دو
 2 طبقه 1 كالس

 پايه.ع
20/11/1411 11:61 

 1311 1441 شنبه سه
 2 طبقه 2 كالس

 پايه.ع

 انتگرال معادالت عددي حل 9911 312112 2
 

4 
 بزم سهراب دكتر آقاي

 پايه علوم -911 1311 1441 شنبه دو

110/11/1411 11:61 
 1011 1361 شنبه سه

 2 طبقه 2 كالس

 پايه.ع

 

 

 

 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضی محض- آنالیز مقطع ) ارشد( ورودی 1411

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

1 
 

311111 
 4 ن 1حقيقي آناليز 4111

 رضا محمد دكتر آقاي

 عظيمي

 2 طبقه 2 كالس 1011 1361 شنبه

 پايه.ع
12/11/1411 11:61 

 1011 1361 شنبه يک

 4 ن پيشرفته جبر 4111 311112 2
 رحمتي رحيم دكتر آقاي

 اصغر

 1311 1441 شنبه
 2 طبقه 6 كالس

 11:61 22/11/1411 پايه.ع

 پايه علوم -912 1311 1441 شنبه يک

Sample output to test PDF Combine only



 

 

 

 

 

 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضی محض-جبر مقطع ) ارشد( ورودی 1411

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

 عظيمي رضا محمد دكتر آقاي 4 1 حقيقي آناليز 4111 311211 1
 1011 1361 شنبه

 11:61 12/11/1411 پايه.ع 2 طبقه 2 كالس
 1011 1361 شنبه يک

 اصغر رحمتي رحيم دكتر آقاي 4 پيشرفته جبر 4111 311212 2
 پايه.ع 2 طبقه 6 كالس 1311 1441 شنبه

22/11/1411 11:61 
 پايه علوم -912 1311 1441 شنبه يک

 

 

 

 

 

 

 

 

Sample output to test PDF Combine only



 

 

 

 

 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضی محض-هندسه مقطع ) ارشد( ورودی 1411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 4 پيشرفته جبر 4111 311212 1
 رحيم دكتر آقاي

 اصغر رحمتي

 پايه.ع 2 طبقه 6 كالس 1311 1441 شنبه
22/11/1411 11:61 

 پايه علوم -912 1311 1441 شنبه يک

 4 1 جبري هندسه 4111 311611 2
 دكترابوالفضل آقاي

 زاده تاري

 پايه.ع 2 طبقه 1 كالس 1011 1361 شنبه
12/11/1411 11:61 

 911كالس  1011 1361 شنبه يک

Sample output to test PDF Combine only



 

 

 

 

 

 

 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضی محض-آنالیز عددی مقطع ) ارشد( ورودی 1411

 

 

 

 

 

 

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

 شهرياري محمد دكتر  آقاي 4 پيشرفته عددي آناليز 4111 312112 1

 پايه علوم -911 1311 1441 شنبه يک

22/11/1411 11:61 
 1311 1441 شنبه

 2 طبقه 2 كالس

 پايه.ع

 حقيقي آناليز 4111 312111 2
 

4 
 عظيمي رضا محمد دكتر آقاي

 2 طبقه 2 كالس 1011 1361 شنبه يک

 پايه.ع
12/11/1411 11:61 

 1011 1361 شنبه

Sample output to test PDF Combine only



 

 

 

 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضی محض-آنالیزریاضی مقطع )دکتری( ورودی 1411

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

 دارابي بياض دكتر آقاي 1 2 تابعي آناليز 1661 001166 1
  1119 519 شنبه يک

 پايه.ع 2 طبقه 3 كالس
12/16/1166 63:36 

 1119 519 شنبه دو

 آن كاربرد و خطي غير آناليز 1661 001111 2
 

1 
 دارابي بياض دكتر آقاي

 پايه.ع 2 طبقه 2 كالس 1136 1366 شنبه يک
20/16/1166 63:36 

 پايه.ع 2 طبقه 3 كالس 1136 1366 شنبه دو

Sample output to test PDF Combine only



  1044ورودی  ارشد مقطع کارشناسینانوشیمی رشته  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

  

 ساعت

 امتحان
امتحان تاریخ پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

14:00 11/14/1044  
پایه علوم -802  شنبه 1444 1044 

کاکایي کریم دکتر آقاي  4 
 نانو مواد سنتز روشهاي

1 ساختار  
0444 101141 

پایه علوم -801 شنبه سه 500 1110   

14:00 11/14/1044  

کامپیوتري سایت  

B 
 شنبه 800 930

 مهدي دکتر آقاي

 اسرافیلي
4 

 ساختارهاي نظري شیمي

 نانو
0444 101141 

کامپیوتري سایت  

B 
شنبه یک 1445 1615  

14:00 11/14/1044  
پایه علوم -803  شنبه 1444 1144 

فر موسوي  دکتر خانم  4 
 ساختار تعیین و شناسائي

1 مواد نانو  
0444 101144 

پایه علوم -803 شنبه یک 1444 1144   

Sample output to test PDF Combine only



 

 

  1455ورودی  ارشد مقطع کارشناسینانو شیمی رشته  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

امتحان ساعت امتحان تاریخ  پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

10:45 11/14/1044 پایه علوم -803  شنبه سه 1000 1144  محمودي قدرت دکتر آقاي  معدني مواد نانو 4   04441 101145 

مربوطه گروه اساتید - - - - - - 1 سمینار 1   04441 101111 

مربوطه گروه اساتید - - - - - - نامه پایان 4   04441 101111 

Sample output to test PDF Combine only



  1044ورودی ارشد مقطع کارشناسی تجزیهرشته شیمی  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

امتحان ساعت امتحان تاریخ  پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  درس_نام واحد استاد روز   
در_گروه

 س
درس_كد  

10:45 11/14/1044  

پایه علوم -802 شنبه دو 500 1110   
آوانس آرمن دکتر آقاي  

 
پیشرفته تجزیه شیمي 4  0441 101040 

پایه علوم -802 شنبه سه 1000 1410   

14:00 11/14/1044  

پایه علوم -801 شنبه سه 1444 1144   

ایرانیفام دکتر آقاي اي تجزیه مولکولي بیني طیف 4   0441 101000 

پایه علوم -801 شنبه چهار 1444 1144   

10:45 11/14/1044  

پایه علوم -801 شنبه چهار 1444 1044   

ابوالقاسمي دکتر آقاي  101005 0441 کروماتوگرافي 4 

پایه علوم -801 شنبه چهار 1000 1410   

10:45 11/14/1044  

پایه علوم -801 شنبه دو 1444 1144   

آوانس آرمن دکتر آقاي  101044 0441 کمومتریکس 4 

پایه علوم -802 شنبه سه 1000 1410   

Sample output to test PDF Combine only



  1455ورودی  ارشد مقطع کارشناسی تجزیهرشته شیمی  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

  

امتحان ساعت امتحان تاریخ  پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت   استاد روز 
واح_تعداد

 د
درس_نام درس_گروه  درس_كد   

مربوطه گروه اساتید - - - - - - 1 سمینار 1   04411 101014 

مربوطه گروه اساتید - - - - - - نامه پایان 4   04411 101014 

Sample output to test PDF Combine only



  1044ورودی  ارشد مقطع کارشناسی آلیرشته شیمی  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 ساعت

 امتحان
امتحان تاریخ پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

14:00 11/14/1044  

کامپیوتري سایت  

B 
شنبه سه 1300 1430  

 باقر دکتر آقاي

سیس افتخاري  
پیشرفته آلي شیمي 4  0441 101441 

پایه علوم -803  1044 1444 
 چهار

 شنبه

14:00 11/14/1044  

کامپیوتري سایت  
B 

شنبه سه 1400 1615  
 باقر دکتر آقاي

سیس افتخاري  
4 

 آلي فیزیک شیمي

 پیشرفته
0441 101440 

پایه علوم -902  544 144 
 چهار

 شنبه

14:00 11/14/1044  

پایه علوم -902 شنبه دو 144 544   
 رحمان دکتر آقاي

نامي کریمي  

4 

4 
کامپیوتري سایت 101444 0441 استرئوشیمي  

B 
شنبه سه 800 930  

Sample output to test PDF Combine only



  1455ورودی ارشد مقطع کارشناسی  آلیرشته شیمی  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

  

امتحان ساعت امتحان تاریخ  پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

- - - - - - 
 گروه اساتید

 مربوطه
 101410 04411 سمینار 1

- - - - - - 
 گروه اساتید

 مربوطه
نامه پایان 4  04411 101414 

Sample output to test PDF Combine only



 

 

  1044ورودی  ارشد مقطع کارشناسیفیزیک  رشته شیمی 1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی  

 

  

امتحان ساعت امتحان تاریخ  پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

10:45 11/14/1044  

پایه علوم -902 شنبه سه 1444 1144   

پادروند دکتر  4 
 فیزیک شیمي

 پیشرفته
 سایت 101441 0445

 B کامپیوتري
شنبه چهار 800 930  

10:45 11/14/1044  
پایه علوم -902 شنبه سه 500 1110   

اسرافیلي دکتر آقاي کوانتومي مکانیک 4   0445 101444 
پایه علوم -902 شنبه چهار 1444 1044   

10:45 11/14/1044  
پایه علوم -902 شنبه سه 1000 1410   

کاکایي دکتر آقاي  4 
 و سطح شیمي

جامد حالت  
0445 101440 

پایه علوم -902 شنبه چهار 500 1110   

Sample output to test PDF Combine only



 

 1455ورودی  ارشد مقطع کارشناسی فیزیکرشته شیمی  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

  

امتحان ساعت امتحان تاریخ  پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

- - - - - - 
 گروه اساتید

 مربوطه
1 سمینار 1  04451 101445 

10:45 10/14/1044  
پایه علوم -902 شنبه سه 144 544   

پادروند دکتر ایران شیمیایي صنایع با آشنایي 4   04451 101404 
پایه علوم -803 شنبه سه 1444 1044   

- - - - - - 
 گروه اساتید

 مربوطه
نامه پایان 4  04451 101404 

Sample output to test PDF Combine only



  1044ورودی  ارشد مقطع کارشناسی معدنی رشته شیمی 1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی  

 

 

  

امتحان ساعت امتحان تاریخ  پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

10:45 11/14/1044  

 سایت

 B کامپیوتري
 شنبه 1300 1430

 دکتر آقاي

امیني مجتبي  
4 

 معدني شیمي

 پیشرفته
0440 101144 

 سایت

 B کامپیوتري
شنبه یک 1630 1800  

10:5 11/14/1044  
پایه علوم -803  دکتر آقاي شنبه 1000 1410 

امیني مجتبي  
فلزي آلي شیمي 4  0440 101144 

پایه علوم -803 شنبه دو 500 1110   

10:45 10/14/1044  

 سایت

 B کامپیوتري
شنبه یک 1630 1800  

 دکتر آقاي

محمودي قدرت  
4 

 نظریه کاربرد

شیمي در گروه  
0440 101114 

 سایت

 B کامپیوتري
شنبه دو 1445 1615  

Sample output to test PDF Combine only



 

 

  1455ورودی  ارشد مقطع کارشناسی معدنیرشته شیمی  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ساعت

 امتحان

امتحان تاریخ پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

مربوطه گروه اساتید - - - - - -  101140 04401  نامه پایان 4 

مربوطه گروه اساتید - - - - - -  101140 04401 سمینار 1 

14:00 11/14/1044 کامپیوتري سایت   
B 

 چهار 1445 1800
 شنبه

 مریم  دکتر خانم
  فر موسوي

 فیزیک شیمي 4
 معدني

04401 101111 

Sample output to test PDF Combine only



 

 

 1044ورودی  ارشد مقطع کارشناسی ژنتیکرشته  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

  

 اخذ نمایند. 35545گروه درسی و 704353و سمینار  را با کد 704356و ماقبل آن پایان نامه را با کد درس 99ضمناً دانشجویان ورودی 

امتحان ساعت امتحان تاریخ  پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

14:00 11/14/1044  
 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
شنبه دو 144 544 محمدزاده دکتر آقاي   1 

 انساني ژنتیک

 تکمیلي
04441 404041 

10:45 10/14/1044  
 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
شنبه دو 1000 1410 کریمي دکتر آقاي  مولکولي ژنتیک 1   04441 404040 

08:30 14/14/1044  
 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
شنبه دو 1444 1044 کریمي دکتر آقاي  ژنتیک مهندسي 1   04441 404040 

10:45 10/14/1044  
 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
شنبه دو 500 1110 محمدزاده دکتر آقاي   404044 04441 بیوانفورماتیک 1 

14:00 11/14/1044  

 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
 شنبه 1444 1144

 رضا دکتر آقاي

  معصومي
1 

 بیوشیمي روشهاي

بیوفیزیک و  
04441 404011 

 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
 شنبه 1444 1144

Sample output to test PDF Combine only



 1044ورودی  ارشد مقطع کارشناسیفیزیولوژی گیاهی رشته  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی                                             

 

 

 

 اخذ نمایند.35543گروه درسی و704055با و سمینار را 704056و ماقبل آن پایان نامه را با کد درس 99ضمناً دانشجویان ورودی 

 

 

 

 

 

  

 ساعت

 امتحان
امتحان تاریخ پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

14:00 11/14/1044  
 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
1144 1444 

 یک

 شنبه
آقایي احمد دکتر آقاي پیشرفته گیاهي سیستماتیک 1   04444 404041 

10:45 11/14/1044  
 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
1110 500 

 یک

 شنبه
گوهري غالمرضا دکتر آقاي گیاهي تکویني شناسي زیست 1   04444 404044 

08:30 10/14/1044  
 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
500 144 

 یک

 شنبه
وند شهابي صالح دکتر آقاي گیاهي متابولیسم 1   04444 404040 

14:00 11/14/1044  
کامپیوتري سایت  

B 
محمدزاده رضا دکتر آقاي شنبه 1630 1800 تکامل مولکولي شناسي زیست 1   04444 404045 

08:30 10/14/1044  
 1 طبقه 0 کالس

پایه.ع  
1044 1444 

 یک

 شنبه
آقایي احمد دکتر آقاي  1 

 فیزیولوژي در ابزارها و ها روش

 گیاهي
04444 404011 
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 1044ورودی  ارشد مقطع کارشناسی زیست فناوری میکروبیرشته  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 ساعت

 امتحان
امتحان تاریخ پایان_ساعت كالس  شروع_ساعت  واحد_تعداد استاد روز  درس_نام  درس_گروه  درس_كد   

14:00 11/14/1044  
 شنبه B 1115 945 سایت

معصومي رضا دکتر آقاي پروتئین فناوري زیست 1   04440 4041141 
 شنبه B 1115 945 سایت

10:45 14/10/1044  
 شنبه B 1430 1300 سایت

مجداني راحله دکتر خانم  1 
 ژنتیک مهندسي

ها پروکاریوریت  
04440 4041145 

 شنبه B 1430 1300 سایت

14:00 11/14/1044  B 1430 1300 سایت 
 یک

 شنبه
درویشي فرشاد دکتر آقاي تخمیر فناوري 1   04440 4041111 

10:45 10/14/1044  B 1115 945 سایت 
 یک

 شنبه
محمدزاده رضا دکتر آقاي  4041111 04440 بیوانفورماتیک 1 

14:00 11/14/1044 مجداني راحله دکتر خانم شنبه B 1615 1445 سایت  دارویي فناوري زیست 1   04440 4041111 

08:30 11/14/1044  B 930 800 سایت 
 یک

 شنبه
کریمي فرخ دکتر آقاي  4041111 04440 اومیکس 1 

 

 

 اخذ نمایند. 35547گروه درسی  7041556و7041557را با کد های  5و1و سمینار 7041545و ماقبل آن پایان نامه را با کد درس 99ضمناً دانشجویان ورودی 
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