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  95علوم گیاهی -زیست شناسی 95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 درس شماره
  گروه
 درس

 نام درس
  کد تعداد واحد

 استاد
 نام مدرس

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

محل تشکیل 
 کالس

 ظرفیت
 و ساعت تاریخ

  امتحان پایان ترم
کشنبهی شنبه عملی نظري  ساعت تاریخ شنبه چهار شنبه سه دوشنبه 

  10-8  11/10/95 40 104 10-8     شاهقلیان  -  2 1ریاضی  1 190331236
  12-10  22/10/95 40 605 103  3-5  12-10   دکتر رئیسی  -  4 فیزیک 1 130430001

913043000   - 14 -    10-8   دکتر رئیسی  1 -   عمومی آزمایشگاه فیزیک 1 

904300013   - 14 -    3-1        عمومی آزمایشگاه فیزیک 2 

  12-10  18/10/95 40 611    12-11 12-10 مومنی  -  3 1شیمی عمومی  1 130130006
  - 14 -  12-10     "  1 -  1آزمایشگاه شیمی عمومی  1 130130008

  - 14 -  3-1         1آزمایشگاه شیمی عمومی  2 130130008

  5-3  14/10/95 30 421     4-1 فرزانه طاهري     3  زبان خارجه  1 150130001
  10-8  9/10/95 30 501     10-8 آزاد   2 1اندیشه اسالمی  11 

    5-3    1  (برادرن) 1تربیت بدنی  4 150230001
سالن شهداي 

 3گمنام 
25 16/10/95 1 -3  

  3- 1 16/10/95 25 1نبی اکرم  سالن     10-8     1   (خواهران) 1تربیت بدنی  20 150230001
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  94علوم گیاهی  −زیست شناسی 95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
محل تشکیل 

 ظرفیت کالس
 و ساعت تاریخ

  امتحان پایان ترم
 ساعت تاریخ 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري

  10-8 11/10/95 19 610 605  1-2  3- 1  دکتر همتی -  3 1بیوشیمی   130331138
    یوشیمیآز ب  8-10    رئیسی  -خانم حسینی 1 -  1آزمایشگاه بیوشیمی  1 130331139

    "  10-12    " 1  1آزمایشگاه بیوشیمی  2 130331139

  12-10 14/10/95  610 107  5-4   8-10  دکترخلجی -  3 1جانورشناسی  1 130331159
    ج  آز  10-8    دکتر خلجی حسینی 1 -  1آزمایشگاه جانورشناسی  1 130331160

    "  12-10    " 1  1آزمایشگاه جانورشناسی  2 130331160

  12-10 18/10/95  110    10-8   دکتر خرازیان  -  2 اصول و روشهاي رده بندي 1 130331185
  3-1 20/10/95  610   10-12   دکتر شریفی -  2 مورفولوژي گیاهی 1 130331183
    1 یاه ..آز گ   1-3   فتاحی -خانم زمانی 1 -  آز مورفولوژي گیاهی 1 130331184

    "   3-5   " 1  آز مورفولوژي گیاهی 2 130331184

491303311   12-10 22/10/95  605    5-3  دکتر ذ.حسینی -  2 تالوفیتها 1 
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  93علوم گیاهی  −زیست شناسی 95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

یتظرف محل تشکیل کالس  
 

 و ساعت تاریخ
  امتحان پایان ترم

 ساعت تاریخ 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري
  3-1 11/10/95  605 3- 1   12-10  دکتر رئیسی -  4 ژنتیک 1 130230028
    آز سلولی مولکولی   3-1   خانم هاشمی 1 -  آزمایشگاه ژنتیک 1 130230029
    آز  سلولی مولکولی   5-3   رئیسی- هاشمی 1  شگاه ژنتیکآزمای 2 130230029
  3-1 14/10/95  101 604   8-10  9-8 دکتر مبینی -  3 میکروبیولوژي عمومی 1 130230030
    آز ژنتیک     3-1 آقاي بنی مهدي 1 -  آزمایشگاه میکروبیولوژي  1 130230031
    "     5-3 " 1  آزمایشگاه میکروبیولوژي 2 130230031
  3-1 18/10/95  601    3-1  دکتر فتاحیان -  2 بافت شناسی  1 130331155
    آز فیزیولوژي ج   3-1   دکتر فتاحیان 1 -  آزمایشگاه بافت شناسی 1 130331156
    "   5-3   " 1  آزمایشگاه بافت شناسی 2 130331156

  12-10 20/10/95  101 12- 10     دکتر شریفی -  2 1سیستماتیک گیاهی  1 130331166
    1آزمایشگاه گ     10-8  تقی پور حسن زاده 1 -  1آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی  1 130331167
    "    5-3  " 1  1آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی  2 130331167

  3-1 22/10/95  101 103 10-8     11-10 دکتر شارقی  3 2بیوشیمی  1 130331180
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 92علوم گیاهی  −زیست شناسی  95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی انشکده علومد

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

محل تشکیل 
 کالس

امتحان  و ساعت تاریخ  ظرفیت
  پایان ترم

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه هدوشنب یکشنبه شنبه عملی نظري
 10-8  13/10/95   610    8-10  دکتر کریم مهنام  2 زیست پرتوي 1 130331178
 12-10 95 /11/10    605   3-1   دکتر حسینی  2 ریخت زایی و اندام زایی گیاهی 1 130331165
 10-8 95 /15/10  101   5-3   دکتر نیایی  2 زیست شناسی مولکولی 1 130230032
 12-10 20/10/95   906     12-10  دکتر خسروانی  2 3فیزیولوژي جانوري  1 130331154
 3-1 95/ 18/10   103   12-10   دکتر لیال شبانی  2 کشت بافت و سلول گیاهی 1 130331191
 12- 10 22/10/95   110    1-3  دکتر شبانی  2 رشد و نمو گیاهی 1 130331174

 5-3  12/10/95   -      زادآ  2 کارآفرینی 1 
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 95علوم جانوري-زیست شناسی 95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

محل تشکیل 
 کالس

 و ساعت تاریخ  ظرفیت
  امتحان پایان ترم

 ساعت تاریخ  2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري

 10-8 11/10/95   201     12-10 دکتر رضائی زاده -  2 1ریاضی  1 190331236

 12-10 22/10/95   604 604 10-8  10-8   دکتر اسماعیلی -  4 فیزیک 1 130430001
913043000     -   10-8     1 -  عمومی آزمایشگاه فیزیک 3 
913043000     -   12-10     1  عمومی آزمایشگاه فیزیک 4 

 12-10 18/10/95   611 107    3-1 10-9 دکتر صمیمی -  3 1شیمی عمومی  1 130130006
    -   3-1    " 1 -  1آزمایشگاه شیمی عمومی  1 130130008
    -    3-1   " 1  1آزمایشگاه شیمی عمومی  2 130130008

011505300  5-3 14/10/95   421     4-1 فرزانه طاهري  3 زبان خارجی 1 
 10-8 9/10/95   504 12- 10      ندا امینی  2 1اندیشه اسالمی  23 

    5-3   1 -  (برادران)1تربیت بدنی  4 150230001
سالن شهداي 

 3گمنام 
  16/10 /95 1 -3 

    10-8     (خواهران)1تربیت بدنی  20 150230001
بی سالن ن
 " 95/ 16/10  1اکرم 
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   94علوم جانوري −زیست شناسی 95-96اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی انشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

 تشکیل محل
 ظرفیت کالس

 و ساعت تاریخ
  امتحان پایان ترم

 ساعت تاریخ 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی ظرين
  10-8  11/10/95  203 103 12- 10    11-10 دکتر همتی -  3 1بیوشیمی  1 130331138
    ب آز 10-8     رئیسی -خانم کریمی 1 -  1آزمایشگاه بیوشیمی  1 130331139

    ب آز 3-5     " 1  1آزمایشگاه بیوشیمی  2 130331139

    ب آز        "  1   1آزمایشگاه بیوشیمی   

  12-10  14/10/95  107 610  5-4   10-8 دکترخلجی -  3 1جانورشناسی  1 130331159
    ج آز  10-8    حسینی-دکتر خلجی 1 -  1آزمایشگاه جانورشناسی  1 130331160

    ج آز  12- 10    " 1  1آزمایشگاه جانورشناسی  2 130331160

  3-1  9510//19  110 3- 1     دکتر شریفی -  2 تشریح ومورفولوژي گیاهی 1 130331231
    1آزگ      1-3 فتاحی -خانم زمانی 1 -  آز تشریح و مورفولوژي گیاهی 1 130331232

    "     3-5 " 1  آز تشریح و مورفولوژي گیاهی 2 130331232

  3-1 22/10/95  611 611   2-1  8-10  اددکتر حیدرنژ  3 اکولوژي عمومی 1 130331145
        آز  ف     3-1 روحی -دکترحیدرنژاد 1  آزاکولوژي عمومی  1 130331179
     آز  ف     5-3 " 1  آز اکولوژي عمومی 2 130331179

     -         آزاد  1  2تربیت بدنی  1  

  3- 1  9/10/95   -         آزاد   2 آیین زندگی  1  
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  93علوم جانوري −زیست شناسی 95-96 اولبرنامه تحصیلی نیمسال  روه زیست شناسیدانشکده علوم گ

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

محل تشکیل 
 ظرفیت کالس

 

 و ساعت تاریخ
  امتحان پایان ترم

 ساعت تاریخ 2 1 ارشنبهچه شنبه سه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري
  3-1  11/10/95  604 105 3- 1 5-3    دکتر نیایی  -  4 ژنتیک 1 130230028
     آز  سلولی   3-1   هاشمی 1 -  آزمایشگاه ژنتیک 1 130230029

    آز سلولی   5-3   " 1  آزمایشگاه ژنتیک 2 130230029

     آز سلولی        1  آزمایشگاه ژنتیک   

  3-1 14/10/95  901 203  8-10 8-9   دکتر خسروانی  3 1فیزیولوژي جانوري  1 130331150
    آزف ج    10-8  - طاهره زارع 1  1آزفیزیولوژي جانوري  1 130331151

    آزف ج       12-10  "  1  1آزفیزیولوژي جانوري   2 130331151

  3-1 18/10/95  606    3-1  دکتر فتاحیان  -  2 بافت شناسی  1 130331155
    آزف ج   3-1   دکتر فتاحیان 1 -  آزمایشگاه بافت شناسی 1 130331156

    آزف ج    5-3    "  1   آزمایشگاه بافت شناسی 2 130331156

  12-10 20/10/95  101 12- 10        دکتر شریفی -  2 1سیستماتیک گیاهی  1 130331166

    2آز گیاه    10-8  تقی پور 1 -  1آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی  1 130331167

    2آز گیاه    5-3  " 1 -  1آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی  2 130331167

  3-1 22/10/95    110 10-8      دکتر عموآقایی  2  2فیزیولوژي گیاهی   1 130331172
      1آز گ   10-12    فتاحیان -وفادار 1  2آز فیزیولوژي گیاهی   2 130331173
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  92زیست جانوري  95-96اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی علومدانشکده 

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

تشکیل ل مح
 کالس

 ظرفیت
 و ساعت تاریخ

  امتحان پایان ترم
 ساعت تاریخ شنبهرچها سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري

  12-10 22/10/95  611 10-8     دکتر شبانی   2 رشد و نمو گیاهی 1 130331174
  3-1 95 /13/10  107   12-10   دکتر مهنام  2 زیست پرتوي 1 130331178
  12-10 15/10/95  611   10-8   دکتر حیدر نژاد  2 متون تخصصی 1 130331175
  3-1 18/10/95  101   3-1   دکتر خلجی   2 زیست شناسی دریا 1 130331251
  3-1 20/10/95  103   5-3   دکتر خسروانی  2 3فیزیولوژي جانوري  1 130331154
  10-8 11/10/95  610     12-10 دکتر اورعی  2 زیست شناسی انگلها 1 130331254

  5-3   12/10/95  -       آزاد  2 کارآفرینی 1 
  
 

   95فیزیولوژي گیاهی  کارشناسی ارشد  95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی شناسی گروه زیست دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
محل تشکیل  

 کالس

 و ساعت تاریخ
  امتحان پایان ترم

 نظري
عمل
 ي

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

  12-10 15/10/95 105     10-8 دکتر خرازیان -  2 یاخته شناسی و بافت شناسی  1 130341294
  12-10 20/10/95 105    8-10  دکتر شبانی -  2 متابولیسم گیاهی 1 130341295
  3-1 18/10/95 105    1-3  دکتر شریفی  2 کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 1 130341337

412961303   10-8 11/10/95 105     3-1 دکتر عموآقایی -  2 جذب و انتقال 1 
  3-1 22/10/95 105     12-10 دکتر شریفی -  2 اکولوژي پوششهاي گیاهی 1 130341291
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 گروه زیست شناسیپایه  دانشکده علوم
سال  اولنیمسال  برنامه تحصیلی

 95-96تحصیلی
   1394 ديورو فیزیولوژي گیاهی* کارشناسی ارشد

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
  کد تعداد واحد

 استاد
 نام مدرس

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

محل 
تشکیل 
 کالس

 و ساعت تاریخ
  امتحان پایان ترم

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري
  10-12 95/ 25/10 105  8-10    دکتر لیال شبانی   2 ژي گیاهی)(بیوتکنولوکاربرد زیست فناوري 1 130341302
  10-12  18/10/95 105  12-10    دکتر خرازیان  -  2 زیست شناسی تکوینی 1 130341293
  10-12 95 /29/10 105 3- 1     دکتر عموآقایی  -  2 اکو فیزیولوژي 1 130341303
   -        2 -  سمینار  1 130341334

391303413    -        6 -  پایان نامه  1 

  
 

  95اکولوژي -سیستماتیک کارشناسی ارشد  95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

تشکیل  محل
 کالس

 و ساعت تاریخ
  یان ترمامتحان پا

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري
  12-10 15/10/95 105     10-8 دکتر خرازیان -  2 یاخته شناسی و بافت شناسی  1 130341443
  12-10 20/10/95 105    8-10  دکتر لیال شبانی -  2 متابولیسم گیاهی 1 130341448
  3-1  18/10/95 105    1-3  دکتر شریفی  2 یوتر در علوم زیستیکاربرد کامپ 1 130341448
  3-1  22/10/95 105     12-10 دکتر شریفی -  2 اکولوژي پوششهاي گیاهی 1 130341445
  10-8  11/10/95 105     3-1 دکترعموآقایی  2 جذب و انتقال 1 130341447
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   94اکولوژي  -سیستماتیک کارشناسی ارشد  95-96 اولسال نیم برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

محل 
تشکیل 
 کالس

امتحان  و ساعت تاریخ
  پایان ترم

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري
531303414   8-10 95/ 18/10 105 12- 10     دکتر خرازیان -  2 تنوع و تکامل 1 

  12-10 95/ 11/10 105  12-10    دکتر نواز خرازیان -  2 زیست تکوین 1 130341444
  10-12 95 /25/10 105 3- 1     دکتر عموآقایی  2 اکوفیزیولوژي گیاهی 1 130341452
   -       6 -  پایان نامه 1 130341469

   -      آزاد 2 -  سمینار  1 130341468

  
 
 

 94فیزیولوژي جانوري   کارشناسی ارشد 95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

محل تشکیل 
 کالس

تاریخ امتحان 
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري ان ترمپای

 3-1  18/10 601    12-10  دکتر حسن پور -  2   فیزیولوژي عصب عضله 1 130341273

 12-10 12/10 107    10-8  دکتر عربی  2 فیزیولوي ماهی   
130341275 1            

        آزاد 6 -  پایان نامه  1 130341290

        آزاد 2 -  سمینار  1 130341286

          2 (آموزش محور) 3سمینار   

          2 (اموزش محور) 4سمینار   



١١ 
 

 

 95بیوسیستماتیک جانوري  کارشناسی ارشد  95-96اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس
محل تشکیل  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)

 کالس
تاریخ امتحان 
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري پایان ترم

 12-10 11/10 107     3-1 دکتر خلجی  2 بیوسیستماتیک جانوري 1 130341264
 12-10 16/10 109    10-8  اورعیدکتر خلجی و   2 تشریح مقایسه اي مهره داران 1 130341475
 12-10 14/10 110     10-8 دکتر حیدر نژاد  2 جنین شناسی مقایسه اي 1 130341268
 3-1 22/10 107     5-3 دکتر عربی  2 فیزیولوژي دستگاه عصبی مرکزي  130341269
 3-1 18/10 105    3-1  دکتر شریفی  2  کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 1 130341268
 12-10 20/10 107    5-3  دکتر حیدرنژاد  2 مکانیسمهاي سلولی و مولکولی تکوین 1 130341266

  
  
  

 94بیوسیستماتیک جانوري  کارشناسی ارشد  95-96اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس
محل تشکیل  ( روز وساعت تشکیل کالس) زمان ارائه درس

 کالس
تاریخ امتحان 
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري پایان ترم

 10-8 11/10 107 12- 10     دکتر عربی  2  فیزیولوژي تولید مثل 1 130341268
 12-10 19/10 107  3-1    اورعی -دکتر خلجی  2 اصول رده بندي  1 130341475
  -        6 پایان نامه 1 130341266

  -       2  سمینار 1 130341264

  -        2 (آموزش محور) 3سمینار  1 130341268

  -        2 (اموزش محور) 4سمینار   130341269

  



١٢ 
 

 

 95بیوشیمی  کارشناسی ارشد  95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 ماره درسش
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس

  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
 

محل 
تشکیل 
 کالس

تاریخ امتحان 
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري پایان ترم

 3-1  18/10 110     1-3 دکتر همتی -  2 بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید 1 130241079
303400011  10-8 11/10 110    8-10  دکتر بهزاد شارقی -  2 آنزیمولوژي 1 

 12-10 14/10 101     10-8 دکتر شارقی   2 روشهاي بیوشیمی و بیوفیزیک 1 130341485
 12-10 20/10 105    5-3  دکتر کریم مهنام  2  کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 1 130341490

 12-10  22/10 107     12-10 دکتر صفار  2 زیست مولکولی 1 
  با دکتر همتی  دکتر بیوشیمی کروماتین نیم سال دوم ارائه گرد

  

 94بیوشیمی   کارشناسی ارشد 95-96 اولنیمسال  برنامه تحصیلی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس
محل تشکیل  ت تشکیل کالس)زمان ارائه درس ( روز وساع

 کالس
تاریخ امتحان پایان 

 دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري ترم
سه 
 شنبه

 چهارشنبه

 3-1 14/10 107 10-8     دکتر مهنام -  2 مهندسی پروتئین و پروتئومیکس 1 130341492
 12-10 21/10 110 12-10     دکتر شارقی -  2 مباحثی در بیوشیمی 1 130341491
        آزاد 2  سمینار 1 130341286

         2  (آموزش محور) 3سمینار  1 130341423

         2  (اموزش محور) 4سمینار  1 130341488

         6 -  پایان نامه 1 130341290

  



١٣ 
 

  

  1ژنتیک ترم   95-96سال تحصیلی :   برنامه تحصیلی نیمسال : اول

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 اد واحدتعد

 نام مدرس
محل تشکیل  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)

 کالس
 و ساعت تاریخ  

  2  1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري  امتحان پایان ترم
   15/10   605 604 8-10   13-14   مهدیفردکتر    3 1فیزیک   1  130430020
     -    8-10        1    1مایشگاه فیزیک آز  2  130430007
     -    10-12        1    1آزمایشگاه فیزیک     130430007
   12/10   102 603      8-10 13-15 د ریسمانچیان  3 1ریاضی   1  190330001
   22/10   110 203   15-16   15-17  دکتر پروانک  3 1شیمی   1  130130001
     -    8-10      1    آزمایشگاه   شیمی عمومی  2  130130008
     -    10-12      1    آزمایشگاه   شیمی عمومی   130130008
    18/10   101   13-15    دکتر پروانک  2 ژنتیک 1شیمی آلی   1  130130003
       -  15-13      دکتر پروانک 1  ژنتیک 1آز     شیمی آلی   2  130130005
       -   10-12         دکتر پروانک  1   ژنتیک 1آز     شیمی آلی    130130005
    19/10   508          8-11        فارسی  1  150130001

        501     13-15      احمدرضا بسیج    2  1اندیشه اسالمی   17  
  

  



١٤ 
 

 

  3ژنتیک ترم   94-95سال تحصیلی :   برنامه تحصیلی نیمسال : اول
 شماره درس

  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري تاریخ امتحان ظرفیت محل کالس س)زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کال
 22/10 32 602 13-15     مهندس شاهقلیان  2 آمار زیستی  1  190330006
 15/10 32 610 610  14-15 13-15   دکتر اورعی  3 اکولوژي  1  130331419
 19/10 32 610 610 8-10 8-9    دکتر همتی  3 2بیوشیمی   1  130331406
 -  16 -       15-17   خانم حسینی 1    2آزمایشگاه بیوشیمی  2  130331412
 -  16 -     15-17      // 1    2آزمایشگاه بیوشیمی   130331412
 13/10 32 604   13-14 15-17     خانم وفادار    3  زیست گیاهی  1  130331415
 -  16 -       10-12   زمانیخانم فتاحی،   1    آز زیست گیاهی  2  130331418
 -  16 -       13-15   خانم فتاحی، زمانی  1    آز زیست گیاهی    130331418
  11/10  32 610 610 10-12  8-9       دکتر صفار    3  زیست سلولی  1  130230001
    16  -         13-15  دکتر صفار  1    آزمایشگاه زیست سلولی  2  130230002
    16  -         10-12  ر صفاردکت  1    آزمایشگاه زیست سلولی    130230002
  
  



١٥ 
 

  
  

  5ژنتیک ترم   94-95سال تحصیلی :   برنامه تحصیلی نیمسال : اول

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
محل تشکیل 

 امتحان تاریخ ظرفیت کالس
 2 1 بهچهارشن سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري

 22/10 30 906    10-12  دکتر  پوراحمد  2 زبان تخصصی    130230014
 14/10 30 110 103  10-12  13-14   دکتر  مبینی  3 2میکروب   1  130230011
  15 -  10-12       1  2آزمایشگاه میکروب   1  130230012
  15 -  13-15       1   2آزمایشگاه میکروب   2  130230012
 11/10 30 901 610 8-10     15-17   دکتر  خسروانی    4  فیزیولوژي جانوري 1  130331407
  15 -  13-15        //  1    آزمایشگاه فیزیو جانوري 1  130331413
   15 -  15-17         //  1    آزمایشگاه فیزیو جانوري  2  130331413
  20/10  30  610     13-15   دکتر احدي    2  سیتوژنتیک  1  130230025
  18/10  30  605  203   8-9  10-12     نیایی - دکتر پوراحمد    3  2نتیک ژ  1  130230005
   15 -   15-17    دکتر رئیسی.هاشمی  1    2آزمایشگاه ژنتیک   1  130230006
   15 -   13-15    دکتر رئیسی.هاشمی  1  2  2آزمایشگاه ژنتیک   2  130230006
  
 



١٦ 
 

 

  7ژنتیک ترم   94-95سال تحصیلی :   برنامه تحصیلی نیمسال : اول

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس
محل تشکیل  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)

  2  1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري تاریخ امتحان ظرفیت کالس
 22/10 36 110    8-10   دکتر  پوراحمد  2 ژنتیک جمعیت  1  130230020
 13/10 36 110  10-12      دکتر رییسی  2 زیست پرتویی  1  130230013
 15/10 36 110    10-12   دکتر عمادي  2 تکامل  1  130230010
 18/10 36 203 8-10        دکتر عمادي   2  ژنتیک سرطان 1  130230024
 20/10 36 610 13-15        دکتر آیت    2  2مهندسی ژنتیک  1  130230019
 11/10 36 604 110 10-11  13-15       دکتر مهنام    3  بیوشیمی فیزیک 1  130331410

     -             2    پایان نامه    
  

  1ارشدژنتیک ترم   94-95سال تحصیلی :   برنامه تحصیلی نیمسال : اول

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس
محل  زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)

تشکیل 
 کالس

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري زمان امتحان رفیتظ

 11/10  107  10-12    دکتر صفار-دکتر پوراحمد  2 ژنتیک مولکولی   1  130241002
 13/10  107 13-15     دکتر احدي  2 ژنتیک انسانی تکمیلی  1  130241005
 20/10  105   13-15    دکتر آیت  2 مهندسی ژنتیک   1  130241000
 15/10  105       10-12   دکتر  نیایی-دکتر عمادي   2  بیوانفورماتیک    130241021
 18/10  103       8-10    دکتر  پوراحمد    2  ژنتیک جمعیت تکمیلی مشترك  130241003
 22/10  109 12- 10        دکتر  پاك    2  آمار پیشرفته   130241020
  
  

  



١٧ 
 

  1ارشدبیوتک  ترم   94-95تحصیلی :  سال  اولبرنامه تحصیلی نیمسال : 

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس
 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)

محل تشکیل 
 کالس

 ظرفیت
تاریخ 
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري امتحان

 13/10  110      10-12 احدي -تدکتر  آی  2 مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها    130241055
 15/10  107     13-15   نیایی -دکتر مبینی 2  روشها در زیست فناوري    130241059
 18/10  105   13-15   رئیسی -دکتر  عمادي   2 بیوانفورماتیک    130241057
 11/10  101       13-15  دکتر  پوراحمد   2  مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها    130241054
 22/10  107      10-12   دکتر  مبینی   2  فناوري تخمیر   130241056
 20/10  105    10-12     دکتر  احدي    2  زیست فناوري پروتئین   130241053

  
  
  

  3ارشدژنتیک ترم   95-94سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال : 

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس
 وساعت تشکیل کالس) زمان ارائه درس ( روز

 نظري تاریخ امتحان ظرفیت
عمل
 ي

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
محل تشکیل 

 کالس
 13/10  101      10-12   دکتر  آیت  2 ایمنوژنتیک  1  130241004
 18/10  103      8-10   دکتر  پوراحمد  2 ژنتیک جمعیت تکمیلی  مشترك  130241003
   -        1  1 سمینار  1  130241018
   -           6    پایان نامه    130241023
  



١٨ 
 

  

  برنامه دانشجویان فیزیک ترم اول  96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
  محل تشکیل

  نتاریخ امتحا ظرفیت کالس
 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري

   45 103 103 17-15  8-10   سلیمانیان  4 1فیزیک پایه   1  130431003
   40 609 102 10-12 10-12    علیدوستی  4 1ریاضی عمومی   1  190331000

   40 604 107     12- 10   9-8  صمیمی   3  شیمی عمومی  1  130130010
   15 -      10-12    1    آزمایشگاه شیمی عمومی 1  130130011
   15 -      13-15     1    آزمایشگاه شیمی عمومی 2  130130011
   15 -      15-17     1    آزمایشگاه شیمی عمومی 3  130130011
    55  422 11-8         آقاي عالی پور    3  زبان عمومی  1  150530001

    40  502  15-13       آقاي حسینی    2  اندیشه اسالمی  27  
  

  برنامه دانشجویان فیزیک ترم سوم  96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس
  محل تشکیل زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)

  2  1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري  نتاریخ امتحا ظرفیت کالس
   203 611   9-8  10-8 مصدق  3 امواج  1  130431086
   203 203   15-13  15-13 عموقربان  4 1ریاضی فیزیک   1  130431104
   101 901    12- 10  15-13   مرادي   4  1مکانیک تحلیلی   1  130431102
   109 905 15-13     10-8   ربانی    4  3فیزیک پایه  1  130431007
   -     17-15   17-15  قاسمی  1    2آزمایشگاه فیزیک پایه  1  130431006
   -     17-15     قاسمی  1    2آزمایشگاه فیزیک پایه  2  130431006

  



١٩ 
 

 
  برنامه دانشجویان فیزیک ترم پنجم  96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 تعداد واحد

 نام مدرس
  محل تشکیل ئه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)زمان ارا

  2  1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري  تاریخ امتحان ظرفیت کالس
   103 605 10-8    12- 10 مختاري  4 1الکترومغناطیس     130431100
   605 107 12- 10    10-8 مردانی  4 1مکانیک کوانتوم     130431106
   105 105 17-15  10-8   رئیسی  4 ترمودینامیک    130431016
   -        15-13  مختاري 2    1آزمدرن گ    130431013
   -        17-15  مختاري 2    2آزمدرن گ   130431013

  
  برنامه دانشجویان فیزیک ترم هفتم  96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 م درسنا
 تعداد واحد

 نام مدرس
  محل تشکیل زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)

  2  1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه   عملی نظري  تاریخ امتحان ظرفیت کالس
   109 107  11=10 10-8   مهدیفر  3 نظریه گروهها    130431039
   107 110   15-13 17-15  اسماعیلی  3 1رآکتور    130431058
    110 110  9-8  12- 10  دهقانی  3 نسبیت    130431038
   110 611   10- 9 12- 10     عموقربان   3  اپتیک   130431023
   109 905   12-11   15-13   قاسمی   3  لیزر   130431033
   103 901   14-13   10-8   جعفري    3  آماري   130431034

  
  



٢٠ 
 

  
  برنامه دانشجویان فیزیک ارشد جامد ترم اول  96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
  محل تشکیل

 تاریخ امتحان ظرفیت کالس
 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري

   203 605  12- 10  10-8  رئیسی  3 1یشرفته کوانتومی پ  1  
   203 203  10-8  12-10  جعفري  4 الکترودینامیک  1  
   203 604  15-13  14-13  مختاري  3 1جامدپیشرفته   1  

  
  

  برنامه دانشجویان فیزیک ارشد جامد ترم سوم  96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 ام درسن
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
  محل تشکیل

 تاریخ امتحان ظرفیت کالس
 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري

   101 101  10-8  15-13  مردانی- سلیمانیان  3 موضوعات ویژه ماده چگال  1  
   604    10-8  مصدق  2 محاسباتی  1  

  
  

 
  برنامه دانشجویان فیزیک ارشد هسته اي ترم اول  96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
  محل تشکیل

 تاریخ امتحان ظرفیت کالس
 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري

   203 605  12- 10  10-8  رئیسی  3 1کوانتومی پیشرفته   مشترك  
   103 604  10-8  12-10  اسماعیلی  3 1هسته اي پیشرفته   1  
   103 103  14-13  15-13  دهقانی  3 آماري پیشرفته  1  

  



٢١ 
 

 
  ان فیزیک ارشد هسته اي ترم سومبرنامه دانشجوی  96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
  محل تشکیل
 ظرفیت کالس

تاریخ 
 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري امتحان

   203 203  10-8  12-10  جعفري  4 الکترودینامیک    
   604 103  14-13  15-13  دهقانی  3 آماري پیشرفته    

  
  
  

  اولترم  اتمیبرنامه دانشجویان فیزیک ارشد   96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
  محل تشکیل
 خ امتحانتاری ظرفیت کالس

 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري
   604 103  9-8  12- 10  مهدیفر  3 1کوانتومی پیشرفته     
   101 101  11- 10  17-15  قاسمی  3 آماري پیشرفته    
   101 203  12-11  10-8  مرادي  3 لیزرپیشرفته    

  
 

  ترم سوم اتمیبرنامه دانشجویان فیزیک ارشد   96-95یلی : سال تحص  اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
  محل تشکیل
 تاریخ امتحان ظرفیت کالس

 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري
   604 203  10- 9  15-13  عموقربان  3 2کوانتومی پیشرفته     
    101  17-15    مرادي  3 محاسباتی    

  
  



٢٢ 
 

  برنامه دانشجویان فیزیک ارشد هسته اي ترم سوم  96-95سال تحصیلی :   اولبرنامه تحصیلی نیمسال :

 شماره درس
  گروه
 درس

 نام درس
 نام مدرس تعداد واحد

 زمان ارائه درس ( روز وساعت تشکیل کالس)
  کیلمحل تش

 تاریخ امتحان ظرفیت کالس
 2 1 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه عملی نظري

   105 105 10-8    10-8 ربانی  3 ايبس ذره    
   101 101 15-13    12- 10 مردانی  3 1ماده چگال پیشرفته     
   103 103 12- 10    15-13 مختاري  3 نظریه کوانتومی جامدات    

  
  

  ) 95(ورودي  نیمسال اول                           ـه کارشناسی ارشد شیمی آلی                                  رشتـ

 عنوان  درس گروه شماره درس
 واحد

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه مدرس
شماره 
 کالس

 محل عملیات
  ظرفیت
 گروه

  تاریخ
 عملی نظري امتحان

 13/10/94 12 103 شورا      3-4 10-12 دکتر صمیمی - 3 شیمی هتروسیکلیک  130141008

             6  پایانامه  130141562
             - 1 سمینار  130141479
  

  

  ) 96(ورودي    نیمسال اول                         رشتــه کارشناسی ارشد شیمی آلی                                  

 عنوان  درس گروه شماره درس
 واحد

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه مدرس
شماره 
  کالس
 

 محل عملیات
  ظرفیت
 گروه

  تاریخ
 عملی نظري امتحان

 22/10/94 20 109 109      10-11 1-3 دکتر مومنی - 3 شیمی آلی پیشرفته  130141551

 12/10/94 12 109 101      11-12 3-5 دکتر پروانک - 3 شیمی فیزیک پیشرفته  130141553

 16/10/94 20 اتاق شورا 203      8-10 10-11 دکتر سمنانی - 3 شیمی تجزیه پیشرفته  130141550
   



٢٣ 
 

  

  ) 95ي  (ورود             نیمسال اول              رشتــه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه                                  

 عنوان  درس گروه شماره درس
 واحد

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه مدرس
شماره 
  کالس
 

 محل عملیات
  ظرفیت
 گروه

  تاریخ
 عملی نظري امتحان

 14/10/94 7     1-2 8-10    دکتر سمنانی - 3 اصول بازیابی روانکارها  130141560

             6 - پایانامه  130141562
             - 1 سمینار  130141479

   
  

  )96ودي  (ورنیمسال اول                           رشتــه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه                                  

 عنوان  درس گروه شماره درس
 واحد

 محل عملیات پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه مدرس
  ظرفیت
 گروه

  تاریخ
 عملی نظري امتحان

 22/10/94 20 109 109     10-11 1-3 دکتر مومنی - 3 شیمی آلی پیشرفته  130141551

 12/10/94 7  اتاق شورا     11-12 8-10 دکتر حدادي - 3 شیمی معدنی پیشرفته  130141552

 16/10/94 20 اتاق شورا 203     8-10 10-11 دکتر سمنانی - 3 زیه پیشرفتهشیمی تج  130141550
  

  
  


