
 سلولي و مولکولي رشته: زیست شناسي    مقطع: کارشناسي                  1401ورودي سال           1401-1402سالتحصيلي  ليست دروس و برنامه امتحاني نيمسال دوم

 برنامة امتحاني نام استاد  واحد نوع درس  نياز یا همنياز پيش نام درس  کد گروه کد درس 

 تاریخ ساعت روز نظري عملي 

 03/04/1402 9 شنبه  دکتر باقري  3 - پایه  1شيمي عمومي  1شيمي آلي  1372 23722009

 17/03/1402 9 چهارشنبه  دکتر ميرزائي/ نظمي - 1 پایه  همزمان با درس  1آزمایشگاه شيمي آلي  1372 23722010

 07/04/1402 11 چهارشنبه  دکتر غفاریان  2 - پایه  - آمار زیستي   1372 23722012

 16/03/1402 11 سه شنبه  دکتر غفاریان  - 1 پایه  همزمان با درس  کارگاه آمار زیستي 1372 23722013

 31/03/1402 11 چهارشنبه  دکتر ولي پور  1 1 پایه  - کامپيوتر و محاسبات زیستي 1372 23722014

 28/03/1402 9 یک شنبه  دکتر چاپارزاده  2 - تخصصي مباني گياهشناسي مباني فيزیولوژي گياهي  1372 23722116

 13/03/1402 9 شنبه   دکتر چاپارزاده  - 1 تخصصي همزمان با درس  آز مباني فيزیولوژي گياهي  1372 23722117

 05/04/1402 9 دو شنبه  دکتر ولي پور  1 1 کمبود - ایمني زیستي  1372 23722000

 10/04/1402 14 شنبه  زاده دکتر فضل  3 - عمومي   زبان خارجي 1372 27720310

29920051 
  تفسير موضوعي قرآن 

 )یا یکي از دروس معارف( 

 عمومي  -
- 

2 
 گروه معارف 

   

     19 جمــع واحـــد

 ساعت       

 ایام هفته
10:30-8:30 12:30-10:30 14-12:30 16-14 18-16  

       شنبه

 یک شنبه
 آمار زیستی

 ( 4)کالس 

 فیزیولوژی گیاهی مبانی 

 ( 4)کالس 
 

  / )نظمی(B  1گروه آز شیمی آلی  B  گروه ایمنی زیستی عملی

 A گروه ایمنی زیستی عملی

 

 دوشنبه
 ایمنی زیستی*زوج 

 ( 13)کالس 
 Bکارگاه آمار زیستی  Aکارگاه آمار زیستی   

 

 شنبهسه 
محاسبات زیستی  کامپپیوتر و  )هفته فرد(   Aگروه  آز مبانی فیزیولوژی گیاهی

 A گروه عملی

 *  )هفته فرد(کامپیوتر و محاسبات زیستی

 ( 4)کالس 

کامپپیوتر و محاسبات زیستی  

 B  گروه عملی
 

 )هفته زوج(    Bگروه  آز مبانی فیزیولوژی گیاهی

 چهارشنبه
 زبان خارچی 

 ( 13)کالس 

   / (13)کالس  (زوج زبان خارجی )هفته 

 ( 18)کالس  (فرد شیمی آلی )هفته 

 A گروه 1آز شیمی آلی 

 )دکتر میرزائی( 

 شیمی آلی

 ( 18)کالس 

  

 


