
 

 

 

 

 

 

1401ورودیمقطع ارشد ریاضی کاربردی رشته  1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 652101 

 

902کالس  1800 1630 شنبه آقاي دکتر بیاض دارابی  4014 4 آنالیز حقیقی   17/10/1401  30:08  

903کالس  1800 1630 يک شنبه آقاي دکتر اصغر رحیمی  

علوم پايه  - 902 1615 1445 شنبه آقاي دکتر علی شکري  4014 4 آنالیز عددي پیشرفته 652102 2  02/11/1401  45:10  

علوم پايه  - 902 1615 1445 يک شنبه  



 

 

 

 

 

1400ورودیمقطع ارشد ریاضی کاربردی رشته  1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت شروع  ساعت روز استاد  گروه درس تعدادواحد نام درس  کد درس  رديف

 پایان

تاریخ   کالس 

 امتحان

ساعت  

 امتحان

شهرياري آقاي  دکتر محمد  40011 4 روشهاي عددي در جبر خطی  652104 2 902کالس  1800 1630 دو شنبه    03/11/1401  45:10  

903کالس  1615 1445 سه شنبه   

903کالس  1615 1445 دو شنبه  آقاي دکتر سهراب بزم  40011 4 حل عددي معادالت انتگرال 652107 3  17/10/1401  45:10  

902کالس  1800 1630 سه شنبه   



 

 

 

 

 

1140ورودیمقطع ارشد آنالیزرشته  1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

 

 

  

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

ن 1آنالیز حقیقی 651111 1 902کالس  1800 1630 شنبه  آقاي دکتر بیاض دارابی  4011 4   17/10/1401  30:08  

903کالس  1800 1630 يک شنبه  آقاي دکتر اصغر رحیمی   

903کالس  1615 1445 شنبه  آقاي دکتر محسن آقاجانی  4011 4 جبر پیشرفته ن  651112 2  02/11/1401  45:10  

902کالس  1615 1445 يک شنبه   



 

 

 

 

 

1400ورودیمقطع ارشد ریاضی محضرشته  1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

 

 

 

 

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

1هندسه منیفلد  651203 1 903کالس  1615 1445 شنبه  آقاي دکتر فیروز پاشايی 40012 4   17/10/1401  30:08  

902کالس  1615 1445 يک شنبه   

1نظريه رسته  651218 2 خانم دکتر لیال شهباز سرکار  40012 4  902کالس  1430 1300 يک شنبه    03/11/1401  45:10  

903کالس  1430 1300 دو شنبه  



 

 

 

1401ورودیمقطع ارشد جبر  رشته  1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

  

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

1 

 

1آنالیز حقیقی  651201 902کالس  1800 1630 شنبه  آقاي دکتر بیاض دارابی  4012 4   17/10/1401  30:08  

903کالس  1800 1630 يک شنبه  آقاي دکتر اصغر رحیمی   

903کالس  1615 1445 شنبه  آقاي دکتر محسن آقاجانی  4012 4 جبر پیشرفته 651202 2  02/11/1401  45:10  

902کالس  1615 1445 يک شنبه   



 

 

 

 

 

 

 

 

1401ورودیمقطع ارشد هندسه  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

  

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

903کالس  1615 1445 شنبه  آقاي دکتر محسن آقاجانی  4012 4 جبر پیشرفته 651202 1  02/11/1401  45:10  

902کالس  1615 1445 يک شنبه   

1هندسه منیفلد  651303 2 904کالس  1615 1445 شنبه  آقاي دکتر فیروز پاشايی 4013 4   17/10/1401  30:08  

904کالس  1615 1445 يک شنبه   



 

 

 

 

 

1401ورودیي  دکترمقطع  ریاضی محض  رشته 1401- 1402ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی دروس   

  

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

محمد رضا عظیمی آقاي دکتر  40111 4 جبرهاي باناخ ن  661101 1 903کالس  1115 945 يک شنبه    17/10/1401  45:10  

903کالس  1115 945 دو شنبه   

2نظريه عملگرهاي   661115 2 علوم پايه  -902 1430 1300 يک شنبه  آقاي دکتر محمد رضا عظیمی  40111 4   02/11/1401  45:10  

علوم پايه  -902 1430 1300 دو شنبه   



 

 

 

 

 

1401ورودیي  دکترمقطع  ریاضی کاربردی  رشته 1401- 1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

کد   رديف

 درس 

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

 امتحان

مباحث پیشرفته در حل عددي   661207 1

 معادالت ديفرانسیل معمولی 

آقاي دکتر محمد   40112 4

 مهديزاده خالسرايی

901کالس  1115 945 سه شنبه   03/11/1401  45:10  

 1430 1300 چهار شنبه 

901کالس  1430 1300 سه شنبه  آقاي دکتر علی شکري  40112 4 مباحث پیشرفته در آنالیز عددي  661216 2  18/10/1401  45:10  

 1115 945 چهار شنبه 



 

 

 

 

 

 

 

یگروه ریاضدکتری کد درس پایان نامه و سمینار مقطع   

درس کد درس نام  واحد  تعداد   درس گروه   رشته 

 دکتري تخصصی ناپیوسته  9711 24 پايان نامه  661130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

یکد درس پایان نامه و سمینار مقطع کارشناسی ارشد گروه ریاض  

درس   کد  درس  نام  واحد تعداد  درس  گروه    رشته   

 رشته آنالیز  9811 2 سمینار ن  651115

 9811 6 پايان نامه 651151

 رشته جبر  9821 2 سمینار  651205

 9821 6 پايان نامه 651229

 رشته هندسه  9831 6 پايان نامه 651315

 9831 2 سمینار  651316

 رشته آنالیز عددي  9812 2 سمینار  652112

 9812 6 پايان نامه 652120



 

 1401ورودیارشد مقطع کارشناسی  شیمی نانورشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

  

 

 

 

 

 

 

 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 1401/10/26 

پايه علوم -802  شنبه 800 930 
ديزجی اسرافیلی دکتر آقای نانو ساختارهای نظری شیمی 3 4011   751202 

پايه علوم -802 شنبه يک 945 1115   

08:30 1401/10/18 

908 کالس  شنبه 1300 1430 
کاکايی دکتر آقای 1 ساختار نانو مواد سنتز روشهای 3 4011   751201 

909 کالس شنبه يک 1300 1430   

10:45 1401/11/03 

909 کالس شنبه يک 800 930   
فر موسوی  دکتر خانم 1 مواد نانو ساختار تعیین و شناسائی 3 4011   751203 

909 کالس شنبه دو 1300 1430   



 

 1400ورودی  ارشد مقطع کارشناسی نانو شیمیرشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

10:45 1401/10/19 

پايه علوم -802  شنبه 1630 1800 

اباذری رضا دکتر آقای معدنی مواد نانو 3 4001   
751209 

907کالس   يکشنبه 1445 1615 

.اخذ شود4001درس  و گروه751212وسمینار با کد درس 751218ضمنا پايان نامه با کد درس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. 

 1401ورودی ارشد مقطع کارشناسی  تجزيهشیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

   

امتحان تاريخ امتحان ساعت پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 1401/11/01 

909 کالس ابوالقاسمی دکتر آقای شنبه 1630 1800   
 751459 کروماتوگرافی 3 4012

909 کالس شنبه دو 1445 1615  ابوالقاسمی دکتر آقای   

10:45 1401/10/17 

909 کالس آوانس آرمن دکتر آقای شنبه 1300 1430   
پیشرفته تجزيه شیمی 3 4012  751404 

909 کالس شنبه دو 800 930  آوانس آرمن دکتر آقای   

10:45 1401/10/25 

909 کالس آوانس آرمن دکتر آقای شنبه 1445 1615   
4012 3 

( سنجی شیمی) کمومتريکس

 مقدماتی
751463 

909 کالس شنبه دو 945 1115  آوانس آرمن دکتر آقای   



 1400ورودی  ارشد مقطع کارشناسی تجزيهشیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 1401/11/20 

909 کالس شنبه دو 1630 1800   

ايرانیفام دکتر آقای ای تجزيه مولکولی بینی طیف 3 4002   751455 

909 کالس شنبه سه 1630 1800   

اخذ شود.4002و گروه درس 751220وسمینار با کد درس 751480نامه با کد درسضمنا پايان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1401مقطع کارشناسی ورودی  آلیشیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 1401/10/17 

909 کالس شنبه سه 945 1115   
پیشرفته آلی شیمی 3 4013  افتخاری باقر دکتر آقای  751601 

909 کالس شنبه چهار 945 1115   

08:30 1401/11/03 

909 کالس شنبه سه 1445 1615   
پیشرفته آلی فیزيک شیمی 3 4013  افتخاری باقر دکتر آقای  751605 

909 کالس شنبه چهار 1445 1615   

10:45 1401/10/26 

909 کالس شنبه سه 1300 1430   
نامی کريمی دکتر آقای  751606 استرئوشیمی 3 4013 

909 کالس شنبه چهار 1300 1430   

 

  



 1400ورودی  ارشد مقطع کارشناسی آلیشیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

 

 

 اخذ شود4003و گروه درس 751625وسمینار با کد درس 751626درسضمنا پايان نامه با کد  

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 1401/10/27 

909 کالس شنبه سه 800 945   
 کريمی دکتر آقای

هتروسیکل شیمی 3 4003 نامی  751604 

909 کالس شنبه چهار 800 945    



 1401ورودی ارشدمقطع کارشناسی  فیزيکشیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

 

  

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

08:30 1401/10/25 

908 کالس  شنبه 800 930 
پادروند دکتر پیشرفته فیزيک شیمی 3 4014   751331 

پايه علوم -802 شنبه يک 1630 1800   

10:45 1401/11/01 

909 کالس  شنبه 945 1115 
اسرافیلی دکتر آقای کوانتومی مکانیک 3 4014   751333 

909 کالس شنبه يک 1445 1615   

14:00 18/10/1401  

908 کالس  شنبه 1445 1615 
کاکايی دکتر آقای جامد حالت و سطح شیمی 3 4014   751335 

909 کالس شنبه يک 945 1115   



 1400ورودی  ارشد مقطع کارشناسی فیزيک شیمیرشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

10:45 1401/10/26 

پايه علوم -801 شنبه يک 945 1115   
پادروند دکتر ايران شیمیايی صنايع با آشنايی 3 4004   751340 

908 کالس شنبه دو 800 945   

   اخذ شود4004و گروه درس 751309وسمینار با کد درس 751350ضمنا پايان نامه با کد درس



 1401ورودی  ارشد مقطع کارشناسی معدنیشیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

  

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

14:00 1401/10/26 

908 کالس شنبه يک 1445 1615   
محمودی دکتر آقای پیشرفته معدنی شیمی 3 4015   751703 

907 کالس شنبه سه 1630 1800   

14:00 1401/11/03 

908 کالس شنبه يک 1630 1800   

اباذری دکتر آقای فلزی آلی شیمی 3 4015   751706 

پايه علوم -803 شنبه دو 1630 1800   

14:00 1401/10/17 

908 کالس شنبه يک 800 930   
محمودی دکتر آقای شیمی در گروه نظريه کاربرد 3 4015   751713 

907 کالس شنبه سه 1445 1615   



 1400ورودی ارشد  مقطع کارشناسی  معدنیشیمی رشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 اخذ شود4005و گروه درس 751705وسمینار با کد درس 751704ضمنا پايان نامه با کد درس

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

10:45 1401/10/21 

907 کالس شنبه دو 945 1115  فر موسوی مريم  دکتر خانم   

معدنی فیزيک شیمی 3 4005  751722 

907 کالس شنبه چهار 945 1115  فر موسوی مريم  دکتر خانم   



. 

 

 1401ورودی ارشد  مقطع کارشناسی زيست  فناوری میکروبیرشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

14:00 1401/10/25 

906 کالس معصومی رضا دکتر آقای شنبه 1445 1530  پروتئین فناوری زيست 2 4501   6531208 

906 کالس رضائی فتحی دکتر خانم شنبه 1531 1615       

10:45 1401/10/20 

906 کالس مجدانی راحله دکتر خانم شنبه 1300 1345   

ها پروکاريوريت ژنتیک مهندسی 2 4501  6531209 

906 کالس محمدزاده رضا دکتر آقای شنبه 1346 1430   

08:30 1401/11/01 

905 کالس شنبه يک 945 1030  درويشی فرشاد دکتر آقای   

تخمیر فناوری 2 4501  6531211 

905 کالس شنبه يک 1031 1115  فتحی زهرا دکتر خانم   

905 کالس 1401/10/27 14:00 شنبه يک 800 930  محمدزاده رضا دکتر آقای   6531212 بیوانفورماتیک 2 4501 

905 کالس 1401/11/03 10:45 شنبه يک 1300 1430  کريمی فرخ دکتر آقای   6531222 اومیکس 2 4501 

904 کالس 140110/17 08:30 مجدانی راحله دکتر خانم شنبه 945 1115  فناوری زيست در کارآفرينی 2 4501   6531224 

 نمايند.خذ ا 4502گروه درس  6531226با کد درس  را وسمینار6531230با کد درسرا پايان نامه و ماقبل،1400وروديهای  ضمنا                                                                                                

  



 1401ورودی ارشد مقطع کارشناسی  کژنتیرشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

نمايند.اخذ 4602و گروه درس 653424با کد درس  را  وسمینار653407درسبا کد را پايان نامه  و ماقبل  1400وروديهای  ضمنا                                       

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

905 کالس 1401/10/27 08:30 شنبه يک 1630 1800  محمدزاده رضا دکتر آقای  تکمیلی انسانی ژنتیک 2 4601   653401 

906 کالس 1401/10/18 08:30 کريمی فرخ دکتر آقای شنبه 800 930  مولکولی ژنتیک 2 4601   653404 

906 کالس 1401/10/20 10:45 کريمی فرخ دکتر آقای شنبه 1630 1800  ژنتیک مهندسی 2 4601   653405 

905 کالس 1401/10/25 14:00 شنبه يک 1445 1615  محمدزاده رضا دکتر آقای   653406 بیوانفورماتیک 2 4601 

10:45 1401/11/02 

905 کالس شنبه دو 1300 1345  رضائی فتحی دکتر خانم   
بیوفیزيک و بیوشیمی روشهای 2 4601  653417 

905 کالس شنبه دو 1346 1430   آقای دکتر معصومی 



 1401ورودی  ارشد مقطع کارشناسی فیزيولوژِی گیاهیرشته 1401-1402دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 

 

امتحان ساعت امتحان تاريخ  پايان_ساعت کالس  شروع_ساعت  درس_گروه استاد روز  واحد_تعداد  درس_نام  درس_کد   

904 کالس 1401/10/17 08:30 شنبه دو 1445 1615  آقايی احمد دکتر آقای  پیشرفته گیاهی سیستماتیک 2 4701   653501 

904 کالس 1401/10/27 08:30 شنبه دو 800 930  آقايی احمد دکتر آقای  گیاهی تکوينی شناسی زيست 2 4701   653503 

906 کالس 1401/10/19 10:45 شنبه يک 945 1115  وند شهابی دکتر آقای  گیاهی متابولیسم 2 4701   653505 

14:00 1401/10/02 

904 کالس شنبه دو 945 1030  کريمی فرخ دکتر آقای   

تکامل مولکولی شناسی زيست 2 4701  653509 

904 کالس شنبه دو 1031 1115   آقای دکتر محمدزاده 

906 کالس 1401/10/24 14:00 شنبه يک 1300 1430  آقايی احمد دکتر آقای  گیاهی فیزيولوژی در ابزارها و ها روش 2 4701   653517 

 .اخذ نمايند 4702و گروه درس 653522با کد درس  را وسمینار653507با کد درسپايان نامه راما قبل، و1400وروديهای  ضمنا
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