
 زيست شناسي سلولي و مولكولي  رشته:                               ٩٨ورودي سال      ٩٩-٠٠سالتحصيلي  دومليست دروس و برنامه امتحاني نيمسال 

كد   كد درس 

 گروه

 برنامة امتحاني  نام استاد  واحد  نوع درس  نياز يا همنياز پيش  نام درس

 تاريخ ساعت  روز  نظري عملي

 ١٤٠٠/ ٠٤/ ٠٩ ١٤-١٦ چهارشنبه  دكتر پوالدي  ٣  تخصصي  بيوشيمي ساختار  ١زيست شناسي سلولي مولكولي   ١٣٧٢ ١٣٧٢٢١٢٤

١٣٧٢٢١٢٥ 
آز زيست شناسي سلولي مولكولي   ١٣٧٢

١ 
 با درس  نياز هم

 تخصصي 
 ١٤٠٠/ ٣/ ٢٤ ٩-١١ شنبه دو دكتر پوالدي   ١

١٣٧٢٢١٢٠ 

١٣٧٢ 

 مباني بوم شناسي 
جانورشناسي/ مباني  مباني 

 گياهشناسي 

 تخصصي 

 ٣ 

 عبادي/دهقاني 

 ٥٠سهم هر كدام 

 درصد 

 

 ١٤٠٠/ ٠٤/ ١٢ ١٣-١١ شنبه 

 ١٤٠٠/ ٠٤/ ٢٢ ١٦-١٤ شنبه سه  دكتر پاژنگ  ٣  تخصصي  بيوشيمي ساختار  بيوشيمي متابوليسم ١٣٧٢ ١٣٧٢٢١٠٣

 ١٤٠٠/ ٠٣/ ٢٦ ١٣-١١ چهارشنبه  دهقاني دكتر   ١ تخصصي  هم نياز با درس  آز بيوشيمي متابوليسم ١٣٧٢ ١٣٧٢٢١٠٤

 ١٤٠٠/ ٠٤/ ١٩ ١٣-١١ شنبه  دكتر نامور ٣  تخصصي  مباني جانورشناسي مباني فيزيولوژي جانوري ١٣٧٢ ١٣٧٢٢١١١

 ١٤٠٠/ ٠٣/ ٢٩ ١٣-١١ شنبه  دكتر نامور  ١ تخصصي  هم نياز با درس  آز مباني فيزيولوژي جانوري  ١٣٧٢ ١٣٧٢٢١١٢

 ١٤٠٠/ ٠٣/ ٣١ ١٣-١١ دوشنبه  دكتر زاده حسينقلي   ١ تخصصي  هم نياز با درس  شناسي ميكروبي آز زيست  ١٣٧٢ ١٣٧٢٢١١٤

 ١٤٠٠/ ٠٤/ ١٦ ١٦-١٤ سه شنبه  دكتر صفايي  ٣  عمومي  - زبان خارجي عمومي   

 ١٤٠٠/ ٠٤/ ٠٦ ١٣-١١ يك شنبه  گروه معارف ٢  عمومي  ١انديشه اسالمي  ٢انديشه اسالمي   

     ٢١ جمــع واحـــد 

 

 

 

 

     



 

 ساعت       

 ايام هفته 
١٦.٣٠-١٨ ١٥-١٦.٣٠ ١٣.٣٠-١٥ ١١-١٢.٣٠ ٩.٣٠-١١ ٨-٩.٣٠ 

   B  آز زيست شناسي ميكروبي  A آز زيست شناسي ميكروبي  مباني فيزيولوژي جانوري   شنبه 

 يك شنبه 
آزمايشگاه   / Aآز بيوشيمي متابوليسم 

 B  ١زيست شناسي سلولي و مولكولي 

آزمايشگاه   / Aآز بيوشيمي متابوليسم 

 A ١زيست شناسي سلولي و مولكولي 

*  بيوشيمي متابوليسم Bآز مباني فيزيولوژي جانوري  Aآز مباني فيزيولوژي جانوري

 زوج

 

 دوشنبه 
مباني  مباني بوم شناسي* فرد/ 

 * زوج فيزيولوژي جانوري

شناسي سلولي و  زيست 

 زبان خارجي  ١مولكولي 
 زيان خارجي* فرد/ 

 

 

 بيوشيمي متابوليسم  شنبه سه
زيست شناسي سلولي و  

 فرد  *١مولكولي 

 مباني بوم شناسي  
   

       چهارشنبه 

 


