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1399/10/3011:00هفته هاي زوجسه شنبهغفاریان ورجوي - سارا136239301100ژنتیک پایه13622130کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3011:00هر هفتهسه شنبهغفاریان ورجوي - سارا1362315001630ژنتیک پایه13622130کارشناسی991علوم پایه
1399/10/1311:00هر هفتهدو شنبهغفاریان ورجوي - سارا1362116301800آزمایشگاه ژنتیک پایه13622131کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0609:00هر هفتهچهار شنبهزرندي میاندوآب - لیال1362116001630آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهی (2)13622113کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2014:00هر هفتهیک شنبهنامشخص1372313301500ریاضی عمومی (1)13722001کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2014:00هفته هاي فرددو شنبهنامشخص1372315001630ریاضی عمومی (1)13722001کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2309:00هفته هاي زوجدو شنبهنامشخص1372315001630شیمی عمومی (1)13722003کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2309:00هر هفتهسه شنبهنامشخص1372311001230شیمی عمومی (1)13722003کارشناسی991علوم پایه
1399/10/1011:00هر هفتهشنبهنامشخص1372116301800آزمایشگاه شیمی عمومی (1)13722004کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هر هفتهشنبهنامشخص13723800930فیزیک عمومی (1)13722007کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هفته هاي زوجدو شنبهنامشخص137239301100فیزیک عمومی (1)13722007کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0809:00هر هفتهشنبهنامشخص1372113301500آزمایشگاه فیزیک عمومی (1)13722008کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3010:00هر هفتهیک شنبهمحمودي کردي - فاطمه137239301100مبانی گیاهشناسی13722115کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3010:00هفته هاي فرددو شنبهمحمودي کردي - فاطمه1372311001230مبانی گیاهشناسی13722115کارشناسی991علوم پایه
1399/10/1311:00هر هفتهسه شنبهنامشخص1372116301800آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی13722116کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهشنبهدهقانی -امیر1372315001630مبانی جانور شناسی13722109کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2709:00هفته هاي زوجدو شنبهدهقانی -امیر1372316301800مبانی جانور شناسی13722109کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0611:00هر هفتهشنبهدهقانی -امیر1372116301800آزمایشگاه مبانی جانور شناسی13722110کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2111:00هفته هاي فرددو شنبهپاژنگ - محمد1372316301800بیوشیمی ساختار13722101کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2111:00هر هفتهسه شنبهپاژنگ - محمد13723800930بیوشیمی ساختار13722101کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0809:00هر هفتهچهار شنبهپاژنگ - محمد1372113301500آزمایشگاه بیوشیمی ساختار13722102کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2411:00هر هفتهچهار شنبهغفاریان ورجوي - سارا1372211001230آمار زیستی13722122کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2909:00هفته هاي فردسه شنبهچاپارزاده - نادر137229301100مبانی فیزیولوژي گیاهی13722117کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2909:00هر هفتهچهار شنبهچاپارزاده - نادر13722800930مبانی فیزیولوژي گیاهی13722117کارشناسی991علوم پایه
1399/10/1311:00هر هفتهچهار شنبهچاپارزاده - نادر1372116301800آزمایشگاه مبانی فیزیولوژي گیاهی13722118کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2109:00هر هفتهشنبهمنیري جوادحصاري - سولماز137239301100ژنتیک پایه13722105کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2109:00هفته هاي فرددو شنبهمنیري جوادحصاري - سولماز1372311001230ژنتیک پایه13722105کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0611:00هر هفتهشنبهمنیري جوادحصاري - سولماز1372115001630آزمایشگاه ژنتیک پایه13722106کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2411:00هر هفتهدو شنبهدهقانی -امیر13723800930بافت شناسی جانوري13722136کارشناسی991علوم پایه



1399/10/2411:00هفته هاي زوجسه شنبهدهقانی -امیر13723800930بافت شناسی جانوري13722136کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0911:00هر هفتهسه شنبهدهقانی -امیر1372116301800آزمایشگاه بافت شناسی جانوري13722137کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهیک شنبهولی پور - معصومه13723800930بیوفیزیک13722129کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2711:00هفته هاي فرددو شنبهولی پور - معصومه1372313301500بیوفیزیک13722129کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3009:00هفته هاي فردیک شنبهمحمودي کردي - فاطمه1372311001230مبانی زیست شناسی تکوینی13722121کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3009:00هفته هاي زوجدو شنبهمحمودي کردي - فاطمه1372311451230مبانی زیست شناسی تکوینی13722121کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3009:00هفته هاي زوجیک شنبهنامورآغداش - سیمین1372311001230مبانی زیست شناسی تکوینی13722121کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3009:00هفته هاي زوجدو شنبهنامورآغداش - سیمین1372311001145مبانی زیست شناسی تکوینی13722121کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هر هفتهیک شنبهزاده حسینقلی - الهه1372215001630مبانی بیومیمتیک13722216کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2011:00هفته هاي زوجدو شنبهولی پور - معصومه137239301100بیوشیمی فیزیک13722130کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2011:00هر هفتهچهار شنبهولی پور - معصومه137239301100بیوشیمی فیزیک13722130کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2309:00هر هفتهیک شنبهفرج زاده - داود1372215001630مبانی مهندسی ژنتیک13722132کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهدو شنبهمنیري جوادحصاري - سولماز13722800930ژنتیک انسانی13722210کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2711:00هفته هاي فردسه شنبهمنیري جوادحصاري - سولماز13722800930ژنتیک انسانی13722210کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3014:00هر هفتهسه شنبهنژاوند - سعید137229301100بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها13722206کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هر هفتهیک شنبهپوالدي - ناصر1372311001230زیست شناسی سلولی و مولکولی (3)13722128کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هفته هاي زوجچهار شنبهپوالدي - ناصر13723800930زیست شناسی سلولی و مولکولی (3)13722128کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0614:00هر هفتهسه شنبهمنیري جوادحصاري - سولماز1372216301800مباحثی در ژنتیک13722131کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2011:00هر هفتهچهار شنبهعبادي نهاري - مصطفی1362213301500سیستماتیک گیاهی (3)13622108کارشناسی991علوم پایه
1399/10/1009:00هر هفتهدو شنبهعبادي نهاري - مصطفی1362116301800آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی (3)13622109کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0811:00هر هفتهسه شنبهعبادي نهاري - مصطفی1362116301800آزمایشگاه قارچ شناسی13622117کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2311:00هفته هاي فردسه شنبهچاپارزاده - نادر13623800930تکامل موجودات زنده13622140کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2311:00هر هفتهچهار شنبهچاپارزاده - نادر136239301100تکامل موجودات زنده13622140کارشناسی991علوم پایه
1399/10/3009:00هر هفتهدو شنبهفرج زاده - داود1362213301500مبانی زیست فناوري گیاهی13622214کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هر هفتهچهار شنبهزرندي میاندوآب - لیال1362211001230مبانی اکوفیزیولوژي گیاهی13622223کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0811:00هر هفتهچهار شنبهزرندي میاندوآب - لیال1362116301800آزمایشگاه مبانی اکوفیزیولوژي گیاهی13622224کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2111:00هر هفتهشنبهنامورآغداش - سیمین1362311001230مبانی فیزیولوژي جانوري13622136کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2111:00هفته هاي فرددو شنبهنامورآغداش - سیمین1362313301500مبانی فیزیولوژي جانوري13622136کارشناسی991علوم پایه
1399/10/1009:00هر هفتهشنبهنامورآغداش - سیمین1362115001630آزمایشگاه مبانی فیزیولوژي جانوري13622137کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2411:00هر هفتهچهار شنبهعبادي نهاري - مصطفی1362211001230سیستماتیک گیاهی (1)13622104کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0809:00هر هفتهچهار شنبهعبادي نهاري - مصطفی1362116301800آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی (1)13622105کارشناسی991علوم پایه



1399/10/2711:00هر هفتهسه شنبهزرندي میاندوآب - لیال1362213301500فیزیولوژي گیاهی 2 (فتوسنتز و تنفس)13622112کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2011:00هر هفتهسه شنبهپوالدي - ناصر136239301100مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی13622124کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2011:00هر هفتهچهار شنبهپوالدي - ناصر13623830930مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی13622124کارشناسی991علوم پایه
1398/10/0611:00هر هفتهیک شنبهپوالدي - ناصر1362116301800آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی13622125کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2314:00هر هفتهسه شنبهپوالدي - ناصر1362315001630بیوشیمی ساختار13622126کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2314:00هفته هاي زوجچهار شنبهپوالدي - ناصر136239301100بیوشیمی ساختار13622126کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0811:00هر هفتهچهار شنبهپوالدي - ناصر1362116301800آزمایشگاه بیوشیمی ساختار13622127کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهشنبهعبادي نهاري - مصطفی1362211001230اصول و روشهاي رده بندي گیاهان13622101کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0509:00هر هفتهشنبهعبادي نهاري - مصطفی136239301100مبانی بوم شناسی13622141کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0509:00هفته هاي فردچهار شنبهعبادي نهاري - مصطفی136239301100مبانی بوم شناسی13622141کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2014:00هفته هاي زوجدو شنبهنامشخص1362315001630ریاضی عمومی (1)13622001کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2014:00هر هفتهسه شنبهنامشخص1362313301500ریاضی عمومی (1)13622001کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2309:00هر هفتهدو شنبهنامشخص1362311001230شیمی عمومی (1)13622003کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2309:00هفته هاي زوجدو شنبهنامشخص1362315001630شیمی عمومی (1)13622003کارشناسی991علوم پایه
1399/10/1011:00هر هفتهشنبهنامشخص1362116301800آزمایشگاه شیمی عمومی (1)13622004کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هر هفتهشنبهنامشخص13623800930فیزیک عمومی (1)13622007کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0411:00هفته هاي زوجدو شنبهنامشخص136239301100فیزیک عمومی (1)13622007کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0809:00هر هفتهشنبهنامشخص1362113301500آزمایشگاه فیزیک عمومی (1)13622008کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2911:00هر هفتهیک شنبهزاده حسینقلی - الهه136239301100زیست شناسی میکروبی13622138کارشناسی991علوم پایه
1399/10/2911:00هفته هاي فرددو شنبهزاده حسینقلی - الهه136239301100زیست شناسی میکروبی13622138کارشناسی991علوم پایه
1399/10/0611:00هر هفتهیک شنبهزاده حسینقلی - الهه1362116301800آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی13622139کارشناسی991علوم پایه
1399/11/0511:00هر هفتهسه شنبهعبادي نهاري - مصطفی15022800930سیستماتیک گیاهی پیشرفته15023001ارشد991علوم پایه
1399/10/2411:00هر هفتهچهار شنبهچاپارزاده - نادر1502211001230متابولیسم گیاهی15023005ارشد991علوم پایه
1399/10/2709:00هر هفتهشنبهزرندي میاندوآب - لیال150229301100سازوکارهاي مولکولی فتوسنتز15023101ارشد991علوم پایه
1399/10/2914:00هر هفتهسه شنبهچاپارزاده - نادر1502213301500بیوشیمی گیاهی15013014ارشد991علوم پایه
1399/10/2011:00هر هفتهشنبهمحمودي کردي - فاطمه1502211001230یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته15023004ارشد991علوم پایه
1399/11/0111:00هفته هاي زوجسه شنبهچاپارزاده - نادر1502211001230روش ها و ابزارها در فیزیولوژي گیاهی15023110ارشد991علوم پایه
1399/11/0111:00هفته هاي فردسه شنبهزرندي میاندوآب - لیال1502211001230روش ها و ابزارها در فیزیولوژي گیاهی15023110ارشد991علوم پایه
1399/11/0914:00هر هفتهپنج شنبهمحمودي کردي - فاطمه1502611001230پایان نامه15023000ارشد991علوم پایه
1399/11/0511:00هر هفتهسه شنبهعبادي نهاري - مصطفی15822800930سیستماتیک گیاهی پیشرفته15823001ارشد991علوم پایه
1399/10/2408:00هر هفتهچهار شنبهچاپارزاده - نادر1582211001230متابولیسم گیاهی15823005ارشد991علوم پایه



1399/10/3010:00هر هفتهسه شنبهمحمودي کردي - فاطمه158229301100بیولوژي ملکولی و تکامل15813003ارشد991علوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهشنبهمحمودي کردي - فاطمه1582213301500کشت سلولها وبافتها (نظري عملی)15813001ارشد991علوم پایه
1399/10/2010:00هر هفتهشنبهمحمودي کردي - فاطمه158229301100یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته15823004ارشد991علوم پایه
1399/10/2009:00هر هفتهچهار شنبهپوالدي - ناصر151329301100زیست شناسی سلولی پیشرفته15133001ارشد991علوم پایه
1399/11/0411:00هر هفتهچهار شنبهپوالدي - ناصر1513213301500زیست شناسی مولکولی پیشرفته15133002ارشد991علوم پایه
1399/10/3011:00هر هفتهیک شنبهفرج زاده - داود15132800930مهندسی ژنتیک پیشرفته15133102ارشد991علوم پایه
1399/10/2211:00هر هفتهیک شنبهنامورآغداش - سیمین151329301100ایمنی شناسی مولکولی15133104ارشد991علوم پایه
1399/10/2414:00هر هفتهدو شنبهفرج زاده - داود1513211001230زیست فناوري داروئی15133111ارشد991علوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهدو شنبهولی پور - معصومه151329301100بیوفیزیک سلولی15133006ارشد991علوم پایه
1399/11/0914:00هر هفتهپنج شنبهمحمودي کردي - فاطمه15136800930پایان نامه15133117ارشد991علوم پایه
1399/10/3011:00هر هفتهدو شنبهنژاوند - سعید15152800930بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید15153003ارشد991علوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهیک شنبهزاده حسینقلی - الهه1515211001200زیست شناسی مولکولی پیشرفته15153006ارشد991علوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهدو شنبهمنیري جوادحصاري - سولماز151529301030زیست شناسی مولکولی پیشرفته15153006ارشد991علوم پایه
1399/10/2114:00هر هفتهدو شنبهپاژنگ - محمد1515413301500بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهاي نوکلئیک15153005ارشد991علوم پایه
1399/10/2411:00هر هفتهیک شنبهچاپارزاده - نادر15152800930بیوشیمی غشاء15153104ارشد991علوم پایه
1399/11/0611:00هر هفتهچهار شنبهنژاوند - سعید151529301100بیوشیمی هورمون ها15153101ارشد991علوم پایه
1399/11/0911:00هر هفتهپنج شنبهمحمودي کردي - فاطمه1515611001300پایان نامه15153000ارشد991علوم پایه
1399/11/0911:00هر هفتهپنج شنبهمحمودي کردي - فاطمه1511613001500پایان نامه15113023ارشد991علوم پایه
1399/10/2111:00هر هفتهشنبهزرندي میاندوآب - لیال15012800930فیزیولوژي تنش در گیاهان15014002دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2309:00هر هفتهسه شنبهچاپارزاده - نادر1501211001230فیزیولوژي جذب در گیاهان15014001دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/10/2711:00هر هفتهشنبهمحمودي کردي - فاطمه150129301100فیزیولوژي نمو در گیاهان15014003دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0411:00هفته هاي فردسه شنبهمنیري جوادحصاري - سولماز1501213301500زیست فناوري و مهندسی ژنتیک گیاهی15014102دکتري 991PhDعلوم پایه
1399/11/0411:00هفته هاي زوجسه شنبهغفاریان ورجوي - سارا1501213301500زیست فناوري و مهندسی ژنتیک گیاهی15014102دکتري 991PhDعلوم پایه




