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هر هفتهشنبه102کالس احمد-رشيدي18301000بيوشيمي 173423

هفته هاي زوجشنبه101کالس زيبا- حبيبي دستجرد 10151145مباني زيست شناسي سلولي و مولکولي173421

هفته هاي فردشنبه102کالس احمد-رشيدي110151145بيوشيمي 173423

هر هفتهشنبه101کالس زيبا- حبيبي دستجرد 12001330مباني فيزيولوژي گياهي173434

هر هفتهشنبه1آزمايشگاه سعيد-محمدزاده212001330آزمايشگاه ژنتيک 173430

هر هفتهشنبه101کالس زيبا- حبيبي دستجرد 14001530مباني زيست شناسي سلولي و مولکولي173421

هر هفتهشنبه1آزمايشگاه صابر-مجرد14001530آزمايشگاه قارچ شناسي173419

هر هفتهيک شنبه101کالس ميررسول-سيدي8301000تاريخ تحليلي صدر اسالم1143

هر هفتهيک شنبه101کالس ميررسول-سيدي10151145دانش خانواده و جمعيت99998

هر هفتهيک شنبه102کالس حامد- عباسي 12001330مباني بيوانفورماتيک173517

هر هفتهيک شنبه102کالس گلناز- لطف زاد پاک 14001530متون تخصصي ميکروبيولوژي173420

هر هفتهدو شنبه101کالس سيما-خضرلو8301000زبان خارجي1104

هر هفتهدو شنبه101کالس محمود سنجري210151145شيمي آلي 173212

هر هفتهدو شنبه1آزمايشگاه محمود سنجري212001330آزمايشگاه شيمي آلي 173213

هر هفتهدو شنبه1آزمايشگاه محمود سنجري114001530آزمايشگاه بيوشيمي 173424

هر هفتهدو شنبه1آزمايشگاه محمود سنجري215451715آزمايشگاه بيوشيمي 173426

هر هفتهسه شنبه102کالس پاک نيا-رشيد8301000بيوفيزيک173519

هفته هاي فردسه شنبه102کالس پاک نيا-رشيد10151145بيوفيزيک173519

هر هفتهسه شنبه1آزمايشگاه محمود سنجري110151145آزمايشگاه شيمي عمومي 173203

هفته هاي زوجسه شنبه1آزمايشگاه مهدي-ديلمقاني10151145آزمايشگاه ميکروبيولوژي محيطي173417

 رشته  میکروبیولوژی1401برنامه هفتگی نیمسال اول 



 رشته  میکروبیولوژی1401برنامه هفتگی نیمسال اول 
هر هفتهسه شنبه1آزمايشگاه امير شريفي112001330آزمايشگاه فيزيک 173207

هفته هاي فردسه شنبه102کالس مهدي-ديلمقاني212001330باکتري شناسي 173407

هفته هاي زوجسه شنبه1آزمايشگاه مهدي-ديلمقاني212001330آزمايشگاه باکتري شناسي 173408

هر هفتهسه شنبه1آزمايشگاه امين- خليلي214001530آزمايشگاه ميکروبيولوژي173404

هر هفتهسه شنبه102کالس مهدي-ديلمقاني214001530باکتري شناسي 173407

هر هفتهسه شنبه102کالس مهدي-ديلمقاني15451715ميکروبيولوژي محيطي173416

هر هفتهچهار شنبه101کالس نامشخص8301000فارسي1103

هفته هاي فردچهار شنبه102کالس سيما-خضرلو8301000زبان خارجي1104

هفته هاي زوجچهار شنبه102کالس محمود سنجري28301000شيمي آلي 173212

هر هفتهچهار شنبه1آزمايشگاه لعيا-رضازاد باري10151145آز مباني فيزيولوژي گياهي173435

هر هفتهچهار شنبه102کالس خانشي10151145تکامل موجودات زنده173440

هر هفتهچهار شنبه101کالس محمود سنجري110151145شيمي عمومي 173202

هر هفتهچهار شنبه1آزمايشگاه لعيا-رضازاد باري12001330آز مباني زيست شناسي سلولي و مولکولي173422

هفته هاي فردچهار شنبه102کالس خانشي12001330تکامل موجودات زنده173440

هفته هاي زوجچهار شنبه104کالس امين- خليلي212001330ميکروبيولوژي173403

هفته هاي زوجچهار شنبه101کالس لعيا-رضازاد باري14001530مباني گياه شناسي173432

هفته هاي فردچهار شنبه101کالس محمود سنجري114001530شيمي عمومي 173202

هر هفتهچهار شنبه104کالس امين- خليلي214001530ميکروبيولوژي173403

هر هفتهچهار شنبه1آزمايشگاه لعيا-رضازاد باري15451715آز مباني گياه شناسي173433

هر هفتهچهار شنبه104کالس صابر-مجرد15451715قارچ شناسي173418

هفته هاي فردپنج شنبه101کالس نامشخص8301000فارسي1103

هفته هاي زوجپنج شنبه101کالس امير شريفي18301000فيزيک عمومي 173206



 رشته  میکروبیولوژی1401برنامه هفتگی نیمسال اول 
هر هفتهپنج شنبه101کالس امير شريفي110151145فيزيک عمومي 173206

هر هفتهپنج شنبه101کالس لعيا-رضازاد باري12001330مباني گياه شناسي173432

هر هفتهپنج شنبه102کالس صابر-مجرد212001330بيوشيمي 173425

هر هفتهپنج شنبه101کالس محمدحسين-شامي114001530رياضي عمومي 173200

هفته هاي فردپنج شنبه102کالس صابر-مجرد214001530بيوشيمي 173425

هفته هاي زوجپنج شنبه102کالس پاک نيا-رشيد214001530ژنتيک 173429

هفته هاي فردپنج شنبه101کالس محمدحسين-شامي115451715رياضي عمومي 173200

هر هفتهپنج شنبه102کالس پاک نيا-رشيد215451715ژنتيک 173429
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هر هفتهشنبه102کالس احمد-رشيدي8301000بيوشيمي ساختار155410

هفته هاي فردشنبه101کالس سعيد-محمدزاده8301000زيست شناسايي پرتويي155441

هفته هاي زوجشنبه101کالس زيبا- حبيبي دستجرد 110151145زيست شناسي سلولي و مولکولي 155433

هفته هاي فردشنبه102کالس احمد-رشيدي10151145بيوشيمي ساختار155410

هر هفتهشنبه101کالس سعيد-محمدزاده10151145زيست شناسايي پرتويي155441

هر هفتهشنبه101کالس زيبا- حبيبي دستجرد 12001330مباني فييزيولوژي گياهي155426

هر هفتهشنبه1آزمايشگاه سعيد-محمدزاده12001330آزمايشگاه ژنتيک مولکولي155417

هر هفتهشنبه101کالس زيبا- حبيبي دستجرد 114001530زيست شناسي سلولي و مولکولي 155433

هر هفتهيک شنبه101کالس ميررسول-سيدي8301000تاريخ تحليلي صدر اسالم1143

هر هفتهيک شنبه101کالس ميررسول-سيدي10151145دانش خانواده و جمعيت99998

هر هفتهيک شنبه102کالس حامد- عباسي 12001330مباني بيوانفورماتيک155442

هر هفتهيک شنبه102کالس گلناز- لطف زاد پاک 14001530متون تخصصي زيست شناسي سلولي و مولکولي155446

هر هفتهيک شنبه102کالس نامشخص15451715اصول روش هاي دستگاهي155503

هر هفتهدو شنبه101کالس سيما-خضرلو8301000زبان خارجي1104

هر هفتهدو شنبه101کالس محمود سنجري210151145شيمي آلي 155213

هر هفتهدو شنبه1آزمايشگاه محمود سنجري212001330آزمايشگاه شيمي آلي 155214

هر هفتهدو شنبه1آزمايشگاه محمود سنجري14001530آزمايشگاه بيوشيمي ساختار155411

هر هفتهدو شنبه1آزمايشگاه محمود سنجري15451715آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم155413

هر هفتهسه شنبه102کالس پاک نيا-رشيد8301000بيوفيزيک155437

هفته هاي فردسه شنبه102کالس پاک نيا-رشيد10151145بيوفيزيک155437

 رشته  زيست شناسی سلولی مولکولی1401برنامه هفتگی نیمسال اول 



 رشته  زيست شناسی سلولی مولکولی1401برنامه هفتگی نیمسال اول 
هر هفتهسه شنبه1آزمايشگاه محمود سنجري110151145آزمايشگاه شيمي 155206

هر هفتهسه شنبه1آزمايشگاه امير شريفي112001330آزمايشگاه فيزيک 155204

هر هفتهسه شنبه104کالس جوان مرد-آيدا15451715ژنتيک جمعيت155519

هر هفتهچهار شنبه101کالس نامشخص8301000فارسي1103

هفته هاي فردچهار شنبه102کالس سيما-خضرلو8301000زبان خارجي1104

هفته هاي زوجچهار شنبه102کالس محمود سنجري28301000شيمي آلي 155213

هر هفتهچهار شنبه2آزمايشگاه خانشي9001000آزمايشگاه بافت شناسي جانواري155445

هر هفتهچهار شنبه1آزمايشگاه لعيا-رضازاد باري10151145آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي155427

هر هفتهچهار شنبه102کالس خانشي10151145تکامل موجودات زنده155428

هر هفتهچهار شنبه101کالس محمود سنجري110151145شيمي 155205

هر هفتهچهار شنبه1آزمايشگاه لعيا-رضازاد باري112001330آز زيست شناسي سلولي و مولکولي 155434

هفته هاي فردچهار شنبه102کالس خانشي12001330تکامل موجودات زنده155428

هفته هاي زوجچهار شنبه102کالس خانشي12001330بافت شناسي جانوري155444

هفته هاي زوجچهار شنبه101کالس لعيا-رضازاد باري14001530مباني گياهشناسي155424

هر هفتهچهار شنبه102کالس خانشي14001530بافت شناسي جانوري155444

هفته هاي فردچهار شنبه101کالس محمود سنجري114001530شيمي 155205

هر هفتهچهار شنبه1آزمايشگاه لعيا-رضازاد باري15451715آزمايشگاه مباني گياهشناسي155425

هفته هاي فردپنج شنبه101کالس نامشخص8301000فارسي1103

هفته هاي فردپنج شنبه102کالس لعيا-رضازاد باري28301000زيست شناسي سلولي و مولکولي 155435

هفته هاي زوجپنج شنبه101کالس امير شريفي18301000فيزيک 155203

هر هفتهپنج شنبه102کالس لعيا-رضازاد باري210151145زيست شناسي سلولي و مولکولي 155435

هر هفتهپنج شنبه101کالس امير شريفي110151145فيزيک 155203



 رشته  زيست شناسی سلولی مولکولی1401برنامه هفتگی نیمسال اول 
هر هفتهپنج شنبه101کالس لعيا-رضازاد باري12001330مباني گياهشناسي155424

هر هفتهپنج شنبه102کالس صابر-مجرد12001330بيوشيمي متابوليسم155412

هر هفتهپنج شنبه101کالس محمدحسين-شامي114001530رياضي 155201

هفته هاي فردپنج شنبه102کالس صابر-مجرد14001530بيوشيمي متابوليسم155412

هفته هاي زوجپنج شنبه102کالس پاک نيا-رشيد14001530ژنتيک مولکولي155416

هفته هاي فردپنج شنبه101کالس محمدحسين-شامي115451715رياضي 155201

هر هفتهپنج شنبه102کالس پاک نيا-رشيد15451715ژنتيک مولکولي155416
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هر هفتهپنج شنبه103کالس زيبا- حبيبي دستجرد 8301000روش تحقيق1400405

هر هفتهپنج شنبه103کالس ابوالحسن- فجري 10151145توسعه پايدار و مديريت محيط زيست1400401

هر هفتهپنج شنبه103کالس حسين- رضايي12001330اصول مهندسي آلودگي هوا1400402

هر هفتهپنج شنبه103کالس نامشخص14001530مباني انتقال و انتشار و مدلسازي آالينده ها1400403

هر هفتهپنج شنبه103کالس کيوان- خليلي  15451715اصول مهندسي تصفيه آب و فاظالب و آزمايشگاه1400406

محیط زيست- رشته  عمران1401برنامه هفتگی نیمسال اول 
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هر هفتهپنج شنبه104کالس رحيم-موالئي8301000روش هاي نوين آزمايشگاهي11005

هر هفتهپنج شنبه104کالس علمي110151145صنايع غذايي پيشرفته 1100501

هر هفتهپنج شنبه104کالس ساينا مويد زاده12001330خواص شيميايي و عملکردي مواد غذايي1100401

هر هفتهپنج شنبه104کالس لعيا-رضازاد باري14001530کاربرد نانو فناوري در صنايع غذايي1100502

هر هفتهپنج شنبه104کالس علمي15451715عمليات واحد پيشرفته1100408

 رشته  مهندسی علوم و صنايع غذايی1401برنامه هفتگی نیمسال اول 


