
 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضیات و کاربردها مقطع ) کارشناسی( ورودی 79

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

1 811116 7911 
 مشتقات با ديفرانسيل معادالت

 جزئي
1 

 مهديزاده محمد دكتر آقاي

 خالسرايي

 پايه.ع 2 طبقه 1 كالس 1611 1811 شنبه دو

 پايه.ع 2 طبقه 2 كالس
12/11/1011 10:11 

 1119 709 شنبه چهار

 بزم سهراب دكتر آقاي 1 عددي آناليز 7911 811108 2
 1011 1111 شنبه سه

 16:11 19/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 1 كالس
 1819 1009 شنبه چهار

 جهانگيري مهدي دكتر 1 خطي غير سازي بهينه 7911 811109 1
 پايه.ع 2 طبقه 2 كالس 1011 1111 شنبه دو

16/11/1011 11:11 
 پايه.ع 2 طبقه 1 كالس 711 611 شنبه سه

 رحيمي اصغر دكتر آقاي 1 رياضيات تاريخ 7911 811191 0
 21/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 2 كالس 1819 1009 شنبه يک

 
6:11 

 پايه.ع 2 طبقه 2 كالس 1611 1811 شنبه چهار

9 811119 7911 
 ديفرانسيل معادالت نظريه

 عادي
 شهرياري محمد دكتر  آقاي 1

 1819 1009 شنبه دو
 10:11 29/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 2 كالس

 1119 709 شنبه سه

 16:11 27/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 1 كالس 711 611 شنبه پنج مربوطه گروه اساتيد 1 كارشناسي پروژه 7911 811199 8

.دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی نیز اخذ فرمایند  
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 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضیات و کاربردها مقطع ) کارشناسی( ورودی 76

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

 1 رياضي آناليز 7611 811111 1
 

 دارابي بياض دكتر آقاي

 2 طبقه 1 كالس 1011 1111 شنبه

 پايه.ع
26/11/1011 16:11 

 1611 1811 شنبه يک

 عمومي توپولوژي 7611 8811121 2
 

1 
 پاشايي فيروز دكتر آقاي

 2 طبقه 1 كالس 1119 709 شنبه

 پايه.ع
16/11/1011 16:11 

 1011 1111 شنبه يک

 شهباز ليال دكتر خانم سركار 1 جبر 7611 811111 1
 2 طبقه 2 كالس 711 611 شنبه

 پايه.ع
11/11/1011 11:11 

 711 611 شنبه دو

0 811110 7611 
 جبري هندسه

 مقدماتي
 زاده تاري دكترابوالفضل آقاي 1

 2 طبقه 1 كالس 1119 709 شنبه يک

 پايه.ع
21/11/1011 11:11 

 1819 1009 شنبه سه

 1 رياضي افزارهاي نرم 7611 811191 9
 مهديزاده محمد دكتر آقاي

 خالسرايي

  711 611 شنبه يک

 2 طبقه 1 كالس

 پايه.ع

28/11/1011 10:11 
 1611 1811 شنبه سه

.دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی نیز اخذ فرمایند  
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 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضیات و کاربردها مقطع ) کارشناسی( ورودی 77

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

 1 رياضي آناليز مباني 7711 811111 1
 رضا محمد دكتر آقاي

 عظيمي

 2 طبقه 2 كالس 1611 1811 شنبه دو

 پايه.ع
11/11/1011 10:11 

 711 611 شنبه سه

 جهانگيري مهدي دكتر 11 پيشرفته سازي برنامه 7711 811119 2

 1811 1009 شنبه يک
 2 طبقه 1 كالس

 پايه.ع
10/11/1011 11:11 

 1011 1111 شنبه سه
 2 طبقه 1 كالس

 پايه.ع

1 811112    7711 

 وجبر ماتريسها مباني

 خطي

 

1 
 محسن دكتر آقاي

 آقاجاني

 1119 709 شنبه دو
 2 طبقه 1 كالس

 پايه.ع
21/11/1011 16:11 

 1011 1111 شنبه چهار

0 
811119 

 
7711 

 1احتمال

 
1 

 رحمتي رحيم دكتر آقاي

 اصغر

 1811 1009 شنبه دو
 2 طبقه 1 كالس

 پايه.ع
29/11/1011 16:11 

 711 611 شنبه چهار
 2 طبقه 1 كالس

 پايه.ع

 1 عمومي رياضي 7711 8111281 9
 

0 
 رحيمي اصغر دكتر آقاي

 2 طبقه 1 كالس 1119 709 شنبه سه

 پايه.ع
29/11/1011 16:11 

 1119 709 شنبه چهار

.دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی نیز اخذ فرمایند  
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 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته ریاضیات و کاربردها مقطع ) کارشناسی( ورودی 1011

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

 شکري علي دكتر آقاي 0 1 عمومي رياضي 0111 811118 1
 2 طبقه 1 كالس 1611 1811 شنبه يک

 پايه.ع
19/11/1011 16:11 

 1011 1111 شنبه دو

 اقاي دكتر يوسف صيفاري 1 سازي برنامه و كامپيوتر مباني 0111 811116 2
 2 طبقه 2 كالس 1119 709 شنبه يک

 پايه.ع
16/11/1011 11:11 

 1119 709 شنبه دو

 عمومي فيزيک 0111 811181 1
 

1 
 سيار رضا محمد دكتر آقاي

 1011 1111 شنبه
 2 طبقه 2 كالس

 پايه.ع
29/11/1011 10:11 

 711 611 شنبه دو
 2 طبقه 1 كالس

 پايه.ع

 16:11 11/11/1011 آز فيزيک 1111 1111 شنبه چهار سيار رضا محمد دكتر آقاي 1 عمومي فيزيک- آز 0111 811181 0

 1819 1009 شنبه دو خانم هدي نجار باذوق 2 اقتصاد مباني 0111 811181 9
 2 طبقه 1 كالس

 پايه.ع
11/11/1011 10:11 

 خانم دكتر شادمان 1 زبان خارجي  0111 6666298 8
  2 طبقه 1 كالس 1119 709 شنبه

 پايه.ع
21/11/1011 1011 

 1011 1111 يکشنبه

  

Sample output to test PDF Combine only



 

 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته زیست فناوری مقطع ) کارشناسی( ورودی 79

 روز استاد تعداد واحد نام درس گروه درس كددرس رديف
ساعت 

 شروع
 امتحان ساعت امتحان تاريخ كالس ساعت پايان

 711 611 شنبه پنج مربوطه گروه اساتيد 2 2 كارورزي 7911 811109 1
 2 طبقه 9 كالس

 پايه.ع
11/11/1011 16:11 

 1011 1111 شنبه پنج مربوطه گروه اساتيد 0 پروژه 7911 811107 2
 2 طبقه 9 كالس

 پايه.ع
27/11/1011 11:11 

 1611 1811 شنبه دو كريمي فرخ دكتر آقاي 2 تکنولوژي نانو مباني 7911 811106 1
 2 طبقه 9 كالس

 پايه.ع
29/11/1011 16:11 

 2 فناوري زيست در اخالق 7911 811117 0
 معصومي رضا دكتر آقاي

 جهانديزي
 711 611 شنبه

 2 طبقه 9 كالس

 پايه.ع
11/11/1011 16:11 

 فتحي زهرا 1 وسيع مقياس در توليدي فرآيندهاي 7911 811101 9
 2 طبقه 9 كالس 1119 709 شنبه

 پايه.ع
19/11/1011 11:11 

 1011 1111 شنبه

 1819 1009 شنبه يک دار آزاد مريم 2 فارماكولوژي 7911 811191 8
 2 طبقه 9 كالس

 پايه.ع
17/11/1011 10:11 

.اسالمی و عمومی نیز اخذ فرمایند دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف  
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مقطع ) کارشناسی( ورودیزیست فناوری رشته  0011-00110نیمسال اول سال تحصیلیدروس ارائه شده  89  

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

 16:11 11/11/1011 پايه علوم -619 711 611 شنبه چهار افروز جهان زهره دكتر خانم 2 شناسي ايمني 7611 8111208 1

 11:11 11/11/1011 پايه علوم -619 1011 1111 شنبه چهار وند شهابي صالح دكتر آقاي 2 محيطي فناوري زيست 7611 8111202 2

 10:11 19/11/1011 پايه علوم -619 1611 1811 شنبه دو  معصومي رضا دكتر آقاي 2 نانوبيوتکنولوژي مباني 7611 8111201 1

0 8111218 
7610 

  درويشي فرشاد دكتر آقاي 1 ميکربي فناوري زيست آزمايشگاه
 1611 1811 شنبه يک

 11:11 11/11/1011 گياهشناسي -آز
 1819 1009 شنبه يک 7611

 فتحي زهرا 1 ميکربي فناوري زيست 7611 8111219 9
 1011 1111 شنبه يک

 11:11 29/11/1011 پايه علوم -619
 1119 1111 شنبه يک

8 8111219 
7610 

 رضائي فتحي پريسا دكتر خانم 1 متابوليسم بيوشيمي آزمايشگاه
 1819 1009 شنبه

 11:11 10/11/1011 گياهشناسي -آز
 711 611 شنبه 7611

 شنبه يک رضائي فتحي پريسا دكتر خانم 1 متابوليسم بيوشيمي 7611 8111210 9
709 1111 

 10:11 21/11/1011 پايه علوم -619
611 711 

6 8111211 
7610 

 شنبه بهرامي كاظم محمد دكتر آقاي 1 سلولي شناسي زيست مباني آزمايشگاه

1111 1011 

 111:11 16/11/1011 گياهشناسي -آز

709 1119 

7611 

 1 مولکولي و سلولي شناسي زيست مباني 7611 8111211 7
 -افروز جهان دكتر خانم

 بهرامي كاظم محمد دكتر

 1611 1811 شنبه چهار
 10:11 16/11/1011 پايه علوم -619

 1819 1009 شنبه چهار

فرمایند دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی نیز اخذ  
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. 

 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته زیست فناوری مقطع ) کارشناسی( ورودی 88

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

 1 ها داده ساختار و نويسي برنامه 7711 8111220 1
 

 مربوطه گروه اساتيد

 711 611 شنبه چهار
 B 11/11/1011 6:11 كامپيوتري سايت

 1111 709 شنبه چهار

 10:11 16/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 711 611 شنبه سه جهانديزي معصومي رضا دكتر آقاي 2 تکامل و شناسي بوم 7711 8111226 2

 مجداني راحله دكتر خانم 1 ميکربي تنوع و ساختار 7711 8111211 1
 1119 1111 شنبه چهار

 B 19/11/1011 11:11 كامپيوتري سايت
 1011 1111 شنبه چهار

0 8111212 
7711 

 مجداني راحله دكتر خانم 1 ميکربي تنوع و ساختار آزمايشگاه
 1819 1009 شنبه چهار

 10:11 11/11/1011 مولکولي سلولي-آز
 1611 1811 شنبه چهار 7710

 11:11 29/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 1011 1111 شنبه سه افروز جهان زهره دكتر خانم 2 جانوري فناوري زيست 7711 8111206 9

 16:11 21/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 1119 709 شنبه سه جهانديزي معصومي رضا دكتر آقاي 2 فناوري زيست در كارآفريني 7711 8111286 8

 شنبه سه اقاي حاجي زاده 1 فارسي 01119 6666206 9
18:11 1611 

 B 29/11/1011 10:11 كامپيوتري سايت

10:09 18:19 

 دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی نیز اخذ فرمایند

 

 

 

 

Sample output to test PDF Combine only



 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته زیست فناوری مقطع ) کارشناسی( ورودی 0011

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

 خانم نجفي 1 زبان خارجي 0111 8111211 1
  711 611 شنبه دو

 پايه.ع 2 طبقه 8 كالس
16/11/1011 10:11 

 1111 709 شنبه دو

2 
 

8111211 
 1 1 عمومي فيزيک 0111

 بابک دكتر آقاي

 پروين

  1119 1111 شنبه دو

 پايه.ع 2 طبقه 8 كالس
29/11/1011 11:11 

 1011 1111 شنبه دو

1 8111210 
 فيزيک آزمايشگاه 0111

 1 عمومي
1 

 بابک دكتر آقاي

 پروين

 1111 1111 شنبه سه
 10:11 18/11/1011 آبياري و فيزيک-آز

 1611 1811 شنبه چهار 0112

 1 عمومي شيمي 0111 8111219 0
 

1 

 غالمرضا دكتر آقاي

 نيا مهدوي

 1011 1111 شنبه چهار
 11:11 19/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 8 كالس

 1819 1009 شنبه چهار

9 8111218 
 شيمي آزمايشگاه 0111

 1 عمومي
1 

 غالمرضا دكتر آقاي

 نيا مهدوي

 1119 709 شنبه يک
 10:11 11/11/1011 1 شيمي -آز

 1011 1111 شنبه يک 0112

 1 1 عمومي رياضي 01111 6666206 8
 محسن دكتر آقاي

 آقاجاني

 17:11 6:11 چهارشنبه
 16:11 29/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 8 كالس

 11:19 17:09 چهارشنبه

9 8111222 

0111 

 1 گياهي شناسي زيست

 محمد دكتر آقاي

 بهرامي كاظم
 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 1819 1009 شنبه يک

12/11/1011 16:11 

0111 
 محمد دكتر آقاي

 بهرامي كاظم
 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 1611 1811 شنبه يک

6 8111221 
 زيست آزمايشگاه 0111

 گياهي شناسي
1 

 محمد دكتر آقاي

 بهرامي كاظم

 مولکولي سلولي-آز 1119 709 شنبه سه
10/11/1011 10 

 گياهشناسي -آز 711 611 شنبه سه 0112

.دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی نیز اخذ فرمایند  
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 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته میکروبیولوژی مقطع ) کارشناسی( ورودی 89

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

 11:11 10/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 1611 1811 شنبه ابدي بيژن دكتر آقاي 2 كارافريني 7911 811996 1

 16:11 16/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 711 611 شنبه يک محمدزاده رضا دكتر آقاي 2 بيوانفرماتيک مباني 7911 811990 2

 11:11 29/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 1011 1111 شنبه يک دار آزاد مريم 2 پروتوزنولوژي 7911 811991 1

 6:11 29/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 1119 709 شنبه يک آقايي احمد دكتر آقاي 2 ها جلبک ريز شناسي زيست 7911 811982 0

9 811911 

7912 

 خدائي علي دكتر آقاي 1 شناسي قارچ آزمايشگاه
 1011 1111 شنبه

 16:11 11/11/1011 ايمني-آز
7911 

 1119 709 شنبه

 10:11 11/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 711 611 شنبه خدائي علي دكتر آقاي 2 شناسي قارچ 7911 811912 8

 10:11 17/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 9 كالس 1819 1009 شنبه يک دار آزاد مريم 2 فارماكولوژي 7911 811191 9

.دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی نیز اخذ فرمایند  
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 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته میکروبیولوژی مقطع ) کارشناسی( ورودی 89

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

 مربوطه گروه اساتيد 1 1 شناسي باكتري 7611 811917 1
 711 611 شنبه سه

 11:11 29/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 8 كالس
 1819 1911 شنبه سه

2 811921 
7611 

 1 1 شناسي باكتري آزمايشگاه
 

 مربوطه گروه اساتيد

 1119 709 شنبه
 16:11 11/11/1011 مولکولي سلولي-آز

 1011 1111 شنبه 7612

 11:11 19/11/1011 پايه علوم -610 711 611 شنبه يک افروز جهان زهره دكتر خانم 2 شناسي ايمني 7611 811920 1

0 811929 
7611 

 افروز جهان زهره دكتر خانم 1 شناسي ايمني آزمايشگاه
 1819 1009 شنبه يک

 16:11 16/11/1011 ايمني-آز
 1611 1811 شنبه يک 7612

 16:11 12/11/1011 پايه علوم -610 711 611 شنبه هرزويلي درويشي فرشاد دكتر آقاي 2 صنعتي ميکروبيولوژي 7611 811928 9

 هرزويلي درويشي فرشاد دكتر آقاي 1 صنعتي ميکروبيولوژي آزمايشگاه 7612 811929 8
 1819 1009 شنبه

 1616:11 10/11/1011 مولکولي سلولي-آز
 1611 1811 شنبه

 1011 29/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 1819 1009 شنبه دو مربوطه گروه اساتيد 2 ميکروبيولوزي تخصصي متون 7611 811910 9

 كريمي فرخ دكتر آقاي 1 مولکولي ژنتيک 7611 811901 6
 1011 1111 شنبه سه

 10:11 21/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 8 كالس
 1911 1009 شنبه سه

7 811900 
7611 

 كريمي فرخ دكتر آقاي 1 مولکولي ژنتيک آزمايشگاه
  1119 709 شنبه يک

 مولکولي سلولي-آز
18/11/1011 16:11 

 1011 1111 شنبه يک 7612

 1 تکويني شناسي زيست مباني 7611 811909 11
 -دار آزاد مريم

 گوهري غالمرضا دكتر آقاي

 1119 709 شنبه سه
 10:11 16/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 8 كالس

 1611 1811 شنبه سه

.میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی نیز اخذ فرماینددانشجویان عزیز   

Sample output to test PDF Combine only



 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته میکروبیولوژی مقطع ) کارشناسی( ورودی 88

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

1 811991 
7712 

 1 جانوري فيزيولوژي مباني آز
 1011 1111 شنبه چهار برزگر عباس امير دكتر آقاي

 16:11 16/11/1011 ايمني-آز
 1119 709 شنبه چهار برزگر عباس امير دكتر آقاي 7711

 برزگر عباس امير دكتر آقاي 1 جانوري فيزيولوژي مباني 711 811992 2
 1611 1811 شنبه چهار

 16:11 17/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس 
 1819 1009 شنبه چهار

1 811916 
7712 

 جهانديزي معصومي رضا دكتر آقاي 1 ساختار بيوشيمي آزمايشگاه
 1611 1811 شنبه سه

 16:11 11/11/1011 مولکولي سلولي-آز
 1819 1009 شنبه سه 7711

 رضائي فتحي پريسا دكتر خانم 1 ساختار بيوشيمي 7711 811919 0
 1011 1111 شنبه سه

 B 19/11/1011 11:11 كامپيوتري سايت

 1119 1111 شنبه سه

9 
 

811918 

7712 
 افروز جهان زهره دكتر خانم 1 مولکولي و سلولي شناسي زيست مباني آز

 1819 1009 شنبه دو
 16:11 18/11/1011 مولکولي سلولي-آز

 1011 1111 شنبه دو 7711

 1 مولکولي و سلولي شناسي زيست مباني 7711 811919 8
 1611 1811 شنبه دو افروز جهان زهره دكتر خانم

 11:11 29/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 0 كالس
 1819 1009 شنبه دو بهرامي كاظم محمد دكتر آقاي

9 811918 
7712 

 مجداني راحله دكتر خانم 1 1ميکروبيولوژي آزمايشگاه
 

 شنبه دو

709 1119 
 16:11 110/11/1011 مولکولي سلولي-آز

7711 611 711 

 مجداني راحله دكتر خانم 1 1 ميکروبيولوژي 7711 811919 6
 1111 709 شنبه سه

 B 11/11/1011 10:11 كامپيوتري سايت
 711 611 شنبه سه

.میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی نیز اخذ فرماینددانشجویان عزیز   

 

Sample output to test PDF Combine only



 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته میکروبیولوژی مقطع ) کارشناسی( ورودی 0011

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

1 811909 
0112 

 وند شهابي صالح دكتر آقاي 1 گياهشناسي مباني آز
 1119 709 شنبه چهار

 16:11 11/11/1011 گياهشناسي -آز
 711 611 شنبه چهار 0111

 وند شهابي صالح دكتر آقاي 1 گياهشناسي مباني 0111 811908 2
 1119 709 شنبه سه

 10:11 11/11/1011 پايه علوم -610
 711 611 شنبه سه

1 811916 
0112 

 پروين بابک دكتر آقاي 1 1 عمومي فيزيک آزمايشگاه
 1819 1009 شنبه چهار

 16:11 10/11/1011 آبياري و فيزيک-آز
 1011 1111 شنبه چهار 0111

 پروين بابک دكتر آقاي 1 1 عمومي فيزيک 0111 811919 0
 1819 1009 شنبه سه

 11:11 19/11/1011 پايه علوم -610
 1011 1111 شنبه سه

9 811910 
0112 

 1 1 عمومي شيمي آزمايشگاه
 

 زواره سيامک سيد دكتر آقاي

 711 611 شنبه يک
 16:11 18/11/1011 1 شيمي -آز

 1611 1811 شنبه چهار 0111

 پيريايي مرضيه دكتر خانم 1 1 عمومي شيمي 0111 811911 8
 1119 1111 شنبه دو

 10:11 29/11/1011 پايه علوم -610
 1011 1111 شنبه دو

  اقاي حاجي زاده 1 فارسي 01119 6666206 9
 16 18:11 شنبه1

 16:11 17/11/1011 پايه علوم -610
 16 18:11 شنبه2

 پاشايي فيروز دكتر آقاي 1 1 عمومي رياضي 0111 811911 6
 شنبه دو

 شنبه دو

709 1111 
 29/11/1011 پايه علوم -610

16:11 

 611 711 

Sample output to test PDF Combine only



 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی مقطع ) کارشناسی( ورودی 89

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

 كريمي فرخ دكتر آقاي 1 پايه ژنتيک 7611 811827 1
 2 طبقه 8 كالس 1119 1111 شنبه

 پايه.ع
19/11/1011 

 

 1011 1111 شنبه 11:11

 كريمي فرخ دكتر آقاي 1 پايه ژنتيک آزمايشگاه 7612 811811 2
  1611 1811 شنبه يک

 مولکولي سلولي-آز
10/11/1011 11:11 

 1819 1009 شنبه يک

1 811891 7611 
 و سلولي شناسي زيست

 2 مولکولي
1 

 -افروز جهان زهره دكتر خانم

 بهرامي كاظم محمد دكتر آقاي

 1119 709 شنبه چهار
 11:11 29/11/1011 پايه علوم -610

 1011 1111 شنبه چهار

 1 پرتوي شناسي زيست 7611 811898 0
 معصومي رضا دكتر آقاي

 جهانديزي

 2 طبقه 8 كالس 711 611 شنبه يک

 پايه.ع
17/11/1011 10 

 1111 709 شنبه يک

 خانم مريم صبوري 1 زبان خارجي 0119 6666298 9
 2 طبقه 8 كالس 11:11 11:11 يکشنبه

 پايه.ع
21/11/1011 6:11 

 10:11 11:11 يکشنبه

8 
811897 

 

7611 

 
 جانوري شناسي بافت

1 

 

 برزگر عباس امير دكتر آقاي

 بهرامي كاظم محمد دكتر آقاي

 افروز جهان زهره دكتر خانم

 شنبه

 

611 609 

 2 طبقه 8 كالس

 پايه.ع

11/11/1011 

 

16:11 

 
608 711 

709 1111 

9 811881 
8900  

 جانوري شناسي بافت آزمايشگاه
 برزگر عباس امير دكتر آقاي 1

 ايمني-آز 1811 1009 شنبه

 ايمني-آز
11/11/1011 11:11 

 1611 1811 شنبه 7612

.نیز اخذ فرمایند (2)تربیت بدنی دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی  
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 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی مقطع ) کارشناسی( ورودی 88

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

 رضائي فتحي پريسا دكتر خانم 1 ساختار بيوشيمي 7711 811829 1
 1119 1111 شنبه چهار

 16:11 11/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 9 كالس
 1011 1111 شنبه چهار

 مربوطه گروه اساتيد 1 ساختار بيوشيمي آزمايشگاه 7712 811828 2
 1819 1009 شنبه چهار

 10:11 11/11/1011 ايمني-آز
 1611 1811 شنبه چهار

 مربوطه گروه اساتيد 1 جانوري فيزيولوژي مباني 7711 811819 1
 711 611 شنبه سه

 10:11 17/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 9 كالس
 1111 709 شنبه سه

 مربوطه گروه اساتيد 1 جانوري فيزيولوژي مباني آزمايشگاه 7712 811818 0
 1819 1009 شنبه سه

 10:11 10/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 9 كالس
 1611 1811 شنبه سه

 مجداني راحله دكتر خانم 1 ميکروبي شناسي زيست 7711 811819 9
 711 611 شنبه چهار

 11:11 19/11/1011 پايه.ع 2 طبقه 9 كالس
 1111 709 شنبه چهار

 مربوطه گروه اساتيد 1 ميکروبي شناسي زيست آزمايشگاه 7712 811816 8
  1819 1009 شنبه دو

 مولکولي سلولي-آز
18/11/1011 10:11 

 1611 1811 شنبه دو

 B 29/11/1011 11:11 كامپيوتري سايت 711 611 شنبه دو وند شهابي صالح دكتر آقاي 2 گياهي فيزيولوژي مباني 7711 811801 9

 گياهي فيزيولوژي مباني آزمايشگاه 7712 811802 6
 

1 
 شنبه دو مربوطه گروه اساتيد

709 1119 
 10:11 16/11/1011 گياهشناسي -آز

1111 1011 

 آقايي احمد دكتر آقاي 1 شناسي بوم مباني 7711 811800 7
  1119 1111 شنبه سه

 پايه.ع 2 طبقه 9 كالس
29/11/1011 16:11 

 1011 1111 شنبه سه

.نیز اخذ فرمایند (2)تربیت بدنی دانشجویان عزیز میتوانند عالوه بر دروس فوق از دروس معارف اسالمی و عمومی  

Sample output to test PDF Combine only



 دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی00110-0011 رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی مقطع ) کارشناسی( ورودی 0011

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

 آقاي دكتر رحيم رحمتي اصغر 1 1رياضي عمومي  0111 811811 1

 711 611 سه شنبه

 1011 12/11/1011 علوم پايه -619

 1111 709 سه شنبه

 ليال دين پرستخانم دكتر  1 شيمي عمومي 0111 811811 2

 1011 1111 دو شنبه

 10:11 29/11/1011 علوم پايه -619

 1911 1009 دو شنبه

1 811810 

0111 

 زواره آقاي دكتر سيد سيامک 1 1آزمايشگاه شيمي عمومي 

 1011 1111 چهار شنبه

 11:11 10/11/1011 1شيمي  -آز

 1819 1009 چهار شنبه 0112

 آقاي دكتر محمد رضا سيار 1 1فيزيک عمومي  0111 811819 0

 1119 1111 سه شنبه

 11:11 19/11/1011 علوم پايه -619

 1011 1111 سه شنبه

9 811816 

0111 

 آقاي دكتر محمد رضا سيار 1 1عمومي آزمايشگاه فيزيک 

 711 611 چهار شنبه

 11:11 11/11/1011 فيزيک و آبياري-آز

 1119 709 شنبه ها 0112

 آقاي دكتر امير عباس برزگر 1 مباني جانور شناسي 0111 811811 8

 711 611 دو شنبه

 16:11 29/11/1011 علوم پايه -619

 1119 709 دو شنبه

 مريم آزاد دار 1 آزمايشگاه مباني جانورشناسي 0112 811810 9

 1611 1811 چهار شنبه

 11:11 16/11/1011 ايمني-آز

 1611 1811 دو شنبه

 16:11 16/11/1011 علوم پايه -619 1819 1009 سه شنبه آقاي دكتر احمد آقايي 2 ايمني زيستي 0111 811871 6

 فارسي 01110 6666206 7

1 

1 

 اقاي حاجي زاده

 1819 1911 دو شنبه

 10:11 21/11/1011 علوم پايه -619

 1611 1811 سه شنبه

 

Sample output to test PDF Combine only



 

 دانشجویان عزیزعالوه بر دروس فوق می توانند از دروس عمومی و یک درس از گروه معارف اسالمی نیز اخذ نمایند.

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

 

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

10:45 11/11/1011  

پايه علوم -801  شنبه 1411 1041 

رنجبر مهناز خانم 1 عمومي شيمي 4   01111 711117 
پايه علوم -801 شنبه دو 1411 1041   

14:00 11/11/1011 پايه علوم -801  شنبه دو 1001 1111   8888408 01114 فارسي 4 خانم معنوی 

08:30 18/11/1011  

پايه علوم -802  شنبه 811 041 

زاده تاری دكترابوالفضل آقای 1 عمومي رياضي 4   01111 711111 
پايه علوم -802 شنبه يک 811 041   

08:30 41/11/1011  

پايه علوم -802 شنبه يک 001 1111   

مهرابيان مسعود دكتر آقای 1 عمومي فيزيک 4   01111 711114 

پايه علوم -802 شنبه دو 811 041   

10:45 0/11/1011  
4 شيمي -آز ايرانيفام مرتضي دكتر آقای شنبه 1001 1111  1 عمومي شيمي آزمايشگاه 1   01111 711118 

4 شيمي -آز  ايرانيفام مرتضي دكتر آقای شنبه 1141 1811  1 عمومي شيمي آزمايشگاه 1   01114 

10:45 1/11/1011  

آبياری و فيزيک-آز شنبه سه 811 041  مهرابيان مسعود دكتر آقای  1 عمومي فيزيک آزمايشگاه 1   01111 

711110 

آبياری و فيزيک-آز شنبه سه 001 1111  مهرابيان مسعود دكتر آقای  1 عمومي فيزيک آزمايشگاه 1   01114 

18:41 47/11/1011 811كالس    8888411 0114 زبان خارجه 4 خانم نجفي يکشنبه 1011 1800 

Sample output to test PDF Combine only



 

 دانشجویان عزیزعالوه بر دروس فوق می توانند از دروس عمومی و یک درس از گروه معارف اسالمی نیز اخذ نمایند.

1400رشته شيمي محض مقطع كارشناسي ورودی  1011-1011دروس ارائه شده نيمسال اول سال تحصيلي   

 

 

 

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

08:30 14/11/1011  

پايه علوم -801 شنبه دو 811 041   

بزم سهراب دكتر آقای شيمي در رياضي 4   0011 711114 

پايه علوم -801 شنبه سه 811 041   

08:30 11/11/1011  

پايه علوم -802 شنبه دو 1411 1041   

نامي كريمي رحمان دكتر آقای 1 آلي شيمي 4   0011 711114 

پايه علوم -802 شنبه سه 1411 1041   

10:45 10/11/1011  

پايه علوم -802 شنبه دو 1001 1111   

ايرانيفام مرتضي دكتر آقای 1 تجزيه شيمي 4   0011 711118 

پايه علوم -802 شنبه چهار 1001 1111   

10:45 47/11/1011  

پايه علوم -801 شنبه سه 1001 1111   

پادروند دكتر 1 فيزيک شيمي 4   0011 711140 

پايه علوم -801 شنبه چهار 001 1111   

10:45 41/11/1011  

پايه علوم -803  شنبه 001 1111 

اميني مجتبي دكتر آقای 1 معدني شيمي 4   0011 711140 

پايه علوم -803 شنبه سه 1411 1041   

10:45 1/11/1011  

1 شيمي -آز 1 معدني شيمي آزمايشگاه 1 خانم عذرا قياسي شنبه 1411 1041   0011 

711141 

1 شيمي -آز قياسي عذرا خانم شنبه 1001 1111  1 معدني شيمي آزمايشگاه 1   0014 

Sample output to test PDF Combine only



 

 دانشجویان عزیزعالوه بر دروس فوق می توانند از دروس عمومی و یک درس از گروه معارف اسالمی نیز اخذ نمایند.

  1931رشته شیمی محض مقطع کارشناسی ورودی  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

  

  

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

08:30 40/10/1011  

4 شيمي -آز شنبه سه 1001 1811  نامي كريمي رحمان دكتر آقای  4 آلي شيمي آزمايشگاه 1   0811 
711111 

4 شيمي -آز شنبه سه 1001 1811  نامي كريمي رحمان دكتر آقای  4 آلي شيمي آزمايشگاه 1   0814 

08:30 

11/11/1011  

 

پايه علوم -802 شنبه سه 811 041   
نيا مهدوی غالمرضا دكتر آقای 4 آلي شيمي 4   0811 711117 

پايه علوم -802 شنبه چهار 811 041   

10:45 1/11/1011  

1 شيمي -آز شنبه يک 811 1111  آوانس آرمن دكتر آقای  4 تجزيه شيمي آزمايشگاه 4   0811 
711141 

1 شيمي -آز شنبه يک 1001 1811  آوانس آرمن دكتر آقای  4 تجزيه شيمي آزمايشگاه 4   0814 

10:30 11/11/1011  

كامپيوتری سايت  B 1115 945 شنبه سه  
ابوالقاسمي مهدی مير دكتر آقای 4 تجزيه شيمي 4   0811 711144 

كامپيوتری سايت  B 1115 945 شنبه چهار  

08:30 4/11/1011  

1 شيمي -آز شنبه دو 1411 1111  كاكايي كريم دكتر آقای  4 فيزيک شيمي آزمايشگاه 1   0811 
711147 

1 شيمي -آز شنبه دو 1411 1111  كاكايي كريم دكتر آقای  4 فيزيک شيمي آزمايشگاه 1   0814 

08:30 10/11/1011  

پايه علوم -803  شنبه 1411 1041 
4 فيزيک شيمي 4 آقای پيام شوقي  0811 711148 

پايه علوم -803  شنبه 1001 1111 

10:45 1/11/1011  

1 شيمي -آز شنبه دو 811 041  فر موسوی مريم  دكتر خانم  4 معدني شيمي آزمايشگاه 1   0811 
711144 

1 شيمي -آز شنبه دو 811 041  فر موسوی مريم  دكتر خانم  4 معدني شيمي آزمايشگاه 1   0814 

10:45 41/11/1011  

كامپيوتری سايت  B 1430 1300 شنبه چهار  
محمودی قدرت دكتر آقای 4 معدني شيمي 4   0811 711144 

پايه علوم -902 شنبه چهار 1001 1111   

08:30 47/11/1011  

پايه علوم -902 شنبه دو 1141 1811   
نيا مهدوی غالمرضا دكتر آقای پليمر شيمي 4   0811 714411 

پايه علوم -803 شنبه سه 1411 1041   

Sample output to test PDF Combine only



 

 دانشجویان عزیزعالوه بر دروس فوق می توانند از دروس عمومی و یک درس از گروه معارف اسالمی نیز اخذ نمایند.

1931رشته شیمی محض مقطع کارشناسی ورودی  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

 

 

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

10:45 48/10/1011 شنبه پنج 811 1111 نامشخص  مربوطه گروه اساتيد  كارشناسي پروژه 4   0711 711147 

10:45 11/11/1011  

پايه علوم -803 شنبه يک 1411 1041   

نامي كريمي رحمان دكتر آقای موادآلي سنتز 4   0711 711148 
كامپيوتری سايت  

B 
شنبه چهار 800 930  

08:30 18/11/1011  

پايه علوم -803 شنبه يک 001 1111   

فر موسوی مريم  دكتر خانم شيمي در گروه نظريه كاربرد 4   0711 711140 
كامپيوتری سايت  

B 
شنبه چهار 800 930  

10:45 41/11/1011  

پايه علوم -803  شنبه 811 041 

پيريايي مرضيه دكتر خانم معدني صنايع شيمي 4   0711 711101 

پايه علوم -803  شنبه 1001 1111 

14:00 11/11/1011  

پايه علوم -803 شنبه دو 1041 1111   

ديزجي اسرافيلي مهدی دكتر آقای مولکولي سنجي طيف 4   0711 714410 

پايه علوم -803 شنبه چهار 1041 1111   

08:30 47/11/1011 پايه علوم -803  شنبه دو 1141 1811  محمودی قدرت دكتر آقای  شيمي علمي متون 4   0711 714410 

Sample output to test PDF Combine only



 

 دانشجویان عزیزعالوه بر دروس فوق می توانند از دروس عمومی و یک درس از گروه معارف اسالمی نیز اخذ نمایند.

 

  1933رشته شیمی کاربردی مقطع کارشناسی ورودی بهمن  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

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

08:30 18/11/1011  

پايه علوم -801 شنبه دو 001 1111   

عظيمي رضا محمد دكتر آقای 4 عمومي رياضي 4   0041 711114 

پايه علوم -801 شنبه سه 1411 1041   

08:30 47/11/1011  

پايه علوم -801 شنبه يک 1411 1041   

مهرابيان مسعود دكتر آقای 4 عمومي فيزيک 4   0041 711111 

كامپيوتری سايت  B 1430 1300 شنبه دو  

10:45 48/11/1011  

آبياری و فيزيک-آز شنبه سه 1411 1111  مهرابيان مسعود دكتر آقای  4 عمومي فيزيک آزمايشگاه 1   0041 
711111 

آبياری و فيزيک-آز شنبه سه 1411 1111  مهرابيان مسعود دكتر آقای  4 عمومي فيزيک آزمايشگاه 1   0044 

14:00 11/11/1011  

پايه علوم -801 شنبه يک 811 041   
ايرانيفام مرتضي دكتر آقای 4 عمومي شيمي 4   0041 711110 

پايه علوم -801 شنبه سه 001 1111   

10:45 41/11/1011  

1 شيمي -آز ايرانيفام مرتضي دكتر آقای شنبه 811 1111  4 عمومي شيمي آزمايشگاه 1   0041 
711111 

1 شيمي -آز ايرانيفام مرتضي دكتر آقای شنبه 811 1111  4 عمومي شيمي آزمايشگاه 1   0044 

10:45 41/11/1011 پايه علوم -801  آوانس آرمن دكتر آقای شنبه 1001 1111  شيمي تخصصي زبان 4   0041 711111 

10:45 14/11/1011 پايه علوم -801  محمودی قدرت دكتر آقای شنبه 1141 1811  آزمايشگاه در ايمني 4   0041 711141 

10 11/11/1011 سايت-  پايه علوم -801  8888245 40012 فارسي 4 خانم معنوی دوشنبه 1001 18 

  

Sample output to test PDF Combine only



 

 دانشجویان عزیزعالوه بر دروس فوق می توانند از دروس عمومی و یک درس از گروه معارف اسالمی نیز اخذ نمایند.

1931رشته شیمی کاربردی مقطع کارشناسی ورودی بهمن 1044-1041تحصیلی دروس ارائه شده نیمسال اول سال   

 

 

 

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

10:45 1/11/1011  

4 شيمي -آز شنبه دو 811 1111  1 آلي شيمي آزمايشگاه 1 آقای دكتر مهدوی نيا   0841 

711110 

4 شيمي -آز شنبه دو 811 1111  1 آلي شيمي آزمايشگاه 1 آقای دكتر مهدوی نيا   0844 

14:00 11/11/1011  

پايه علوم -803 شنبه يک 811 041   
سيس افتخاری باقر دكتر آقای 4 آلي شيمي 4   0841 711111 

شنبه دو 1411 1041 نامشخص  

10:45 48/10/1011  

1 شيمي -آز شنبه سه 1411 1111  ايرانيفام مرتضي دكتر آقای  1 تجزيه شيمي آزمايشگاه 1   0841 

711110 

1 شيمي -آز شنبه سه 1411 1111  ايرانيفام مرتضي دكتر آقای  1 تجزيه شيمي آزمايشگاه 1   0844 

14:00 11/11/1011  

پايه علوم -802 شنبه سه 001 1111   
آوانس آرمن دكتر آقای 4 تجزيه شيمي 4   0841 711141 

پايه علوم -802 شنبه چهار 001 1111   

10:45 14/11/1011  
1 شيمي -آز شنبه چهار 1411 1111  پادروند دكتر  1 فيزيک شيمي آزمايشگاه 1   0841 

711141 

1 شيمي -آز شنبه چهار 1411 1111  پادروند دكتر  1 فيزيک شيمي آزمايشگاه 1   0844 

10:45 41/11/1011  

پايه علوم -803 شنبه يک 1001 1111  با كاكايي كريم دكتر آقای   

 
4 فيزيک شيمي 4  0841 711141 

پايه علوم -803 شنبه چهار 811 041   

10:45 18/11/1011  

كامپيوتری سايت  B 1430 1300 شنبه يک  
فر موسوی مريم  دكتر خانم 4 معدني شيمي 4   0841 711141 

پايه علوم -902 شنبه دو 1001 1111   

10:45 47/11/1011 پايه علوم -801  شنبه يک 001 1111   
دكتر آقای  

 ابوالقاسمي
شيمي در جداسازی های روش 4  0841 714411 

Sample output to test PDF Combine only



 

 دانشجویان عزیزعالوه بر دروس فوق می توانند از دروس عمومی و یک درس از گروه معارف اسالمی نیز اخذ نمایند.

  

  1931مقطع کارشناسی ورودی  کاربردیرشته شیمی  1044-1041دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی  

 

 ساعت

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

10:45 48/10/1011 شنبه پنج 811 1111 نامشخص  مربوطه گروه اساتيد  كارشناسي پروژه 4   0741 711147 

14:00 11/11/1011  

پايه علوم -802  شنبه 1411 1041 

زواره سيامک سيد دكتر آقای 4 صنعتي شيمي 4   0741 711414 

كامپيوتری سايت  B 1115 945 شنبه يک  

14:00 11/11/1011 پايه علوم -802  شنبه يک 1001 1111  زواره سيامک سيد دكتر آقای  پليمرها فناوری 4   0741 711108 

10:45 18/11/1011 پايه علوم -802  كاكايي كريم دكتر آقای شنبه 1001 1111  فلزات خوردگي 4   0741 711111 

10:45 41/11/1011  

پايه علوم -802  شنبه 1141 1811 

پيريايي مرضيه دكتر خانم معدني صنايع شيمي 4   0741 711101 

كامپيوتری سايت  B 930 800 شنبه يک  

10:45 47/11/1011 پايه علوم -802  شنبه يک 1411 1041  پيريايي مرضيه دكتر خانم  رنگ فناوری و شيمي 4   0741 711107 
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