
 زیست شناسي گياهي  رشته:                    مقطع: کارشناسي             1401ورودي سال           1401-1402يلي سالتحص  دومليست دروس و برنامه امتحاني نيمسال 
 برنامة امتحاني نام استاد واحد  نوع درس  نياز  نياز یا همپيش نام درس  کد گروه  کد درس 

 تاریخ ساعت روز نظري  عملي 

 1402/ 04/ 07 14 چهارشنبه دکتر قلعه اسدي 3 - پایه 1شيمي عمومي  1شيمي آلي  1362 23622009

 1402/ 03/ 17 14 چهارشنبه دکتر باقري/ نظمي  - 1 پایه همزمان با درس  1آز شيمي آلي  1362 23692010

 1402/ 03/ 31 11 چهارشنبه دکتر ولي پور  1 1 پایه - کامپيوتر و محاسبا زیستي 1362 23622014

 1402/ 03/ 29 11 دوشنبه  دکتر محمودي 2 - تخصصي - ریخت شناسي گياهي 1362 23622120

 1402/ 03/ 10 11 چهارشنبه دکتر محمودي - 1 اختياري هم نياز با درس  آز ریخت شناسي گياهي  1362 23622223

 1402/ 04/ 04 9 یکشنبه دهقاني دکتر  2 - تخصصي - مباني جانورشناسي 1362 23622113

 1402/ 03/ 13 11 شنبه دکتر دهقاني  - 1 تخصصي همزمان با درس  آز مباني جانورشناسي 1362 23622114

 1402/ 04/ 10 11 شنبه  دکتر شعاري  3 - عمومي - زبان خارجي  1362 27720310

 1402/ 04/ 06 14 سه شنبه گروه تربيت بدني  5/0 5/0 عمومي - 1تربيت بدني   27720012

29920051 
 تفسير موضوعي قرآن  

 دروس معارف(  از )یا یکي

 عمومي -
- 

2 
 گروه معارف 

   

     18 جمــع واحـــد 
 

 ساعت       

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

 شنبه
 ریخت شناسي گياهي

 ( 17)کالس 

 مباني جانور شناسي

 ( 19)کالس 

آز تشریح و ریخت شناسي گياهي  

/آز مباني جانورشناسي گروه   Aگروه 

B 

آز تشریح و ریخت شناسي  

آز مباني   /Bگياهي گروه 

 Aجانورشناسي گروه 

 

      یك شنبه

 دوشنبه

کامپيوتر و محاسبات زیستي*  

 ( 4)هفته فرد( )کالس 

 

 ( هفته زوج)* 1شيمي آلي 

 ( 4)کالس  
 

 1شيمي آلي 

 ( 18)کالس 

 

 شنبهسه 

)دکتر    Aآز شيمي آلي گروه 

کامپيوتر و محاسبات   /یپباقي(

 Bعملي گروه زیستي 

کامپيوتر و  /)نظمي( Bآز شيمي آلي گروه 

    Aمحاسبات زیستي عملي 

 چهارشنبه
  

 
 زبان خارجي

 ( 13)کالس 

 زبان خارجي )هفته زوج( 

 ( 13)کالس 

 


