
 99ورودی  -شناسی سلولی و مولکولیرشته زیست  99-99برنامه نیمسال اول سال تحصیلی    

 

  11-9/9 11-11   

 ورزش  شنبه

 خواهران 

 )خواهران( تربیت بدنی

 (0101)شماره گروه 

 واحد( 0)

جمعیت و دانش خانواده 

 )برادران(

 واحد( 2)

 ورزش

 برادران
 

 11-9 11-11 19-13 16-19 11-16 

 مباحثی در ژنتیک شنبهیک

 واحد( 2)

 (بهفرجامدکتر خانم )

 ایمنی شناسی

 واحد( 2)

 (دکتر باباییخانم )

 مهندسی ژنتیکمبانی 

 واحد( 2)

 (دکتر بهفرجامخانم )

   

 11-9/9 9/11-11 9/19-13 11-16 19-11 

 بیوانفورماتیک شنبهدو

 واحد( 2)

 دکتر رفیعی(آقای )

 یتکوینمبانی زیست شناسی 

 واحد( 3)

 (حسینیخانم )

 بافت شناسی جانوری

 واحد( 3)

 (حسینی)خانم 

 آزمایشگاه بافت شناسی جانوری

 واحد( 0)

 (حسینی)خانم 

 کارگاه آمار زیستی

 واحد( 0)

 رحمانی()آقای دکتر 
 

 



 

 

 99ورودی  -فناوری رشته زیست 99-99برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 11-9 11-9/9 11-11 11-16 

 ورزش شنبه

 خواهران

 

 

 تربیت بدنی )خواهران(

 (0101)شماره گروه 

 واحد( 0)

جمعیت و دانش خانواده 

 )برادران(

 واحد( 2)

 ورزش

 رانبراد

 11-9 9/11-11  9/19-13  

 سلولهای بنیادی   یکشنبه

 واحد( 3)

 )خانم دکتر بهفرجام(

 ایمونولوژی

 واحد( 3)

 )خانم دکتر بابایی(

  

  9/11- 11 19/11-11 11 -31/11 

 2کارورزی  دوشنبه

 واحد( 2)

 زیست فناوری کشاورزی

 واحد( 2)

 زیست فناوری پزشکی  

 واحد( 3)

 زیست فناوری پروتئینها   

 واحد( 3)



 )آقای دکتر جداری( )آقای دکتر جداری( )آقای دکتر رفیعی( )آقای دکتر رفیعی(
 

  

 96ورودی  -فناوری رشته زیست  99-99برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

9/11-9 9/11-11 19-13 16-19  
 محیط زیست و زیست فناوری

 واحد( 2)

 (آقای دکتر جداری)

 

 مدیریت تولید و بازار

 واحد( 2)

 )آقای دکتر رفیعی(

 فناوری میکروبیزیست 

 واحد( 3)

 )آقای دکتر جداری(

 زیست فناوری میکروبیآزمایشگاه 

 واحد( 0)

 )آقای دکتر جداری(

 

9/11-9 9/11-11 9/11-13 11-19  
 تکوین در گیاهان و جانوران

 واحد( 2)

 )خانم دکتر توفیقی(

 کشت بافت گیاهی و جانوری

 واحد( 2)

(X  ) 

 

 جمعیت و دانش خانواده

 واحد( 2) 

X 

 آزمایشگاه کشت بافت 

 واحد( 2)

 )خانم دکتر توفیقی(

 

 

 



 

 96ورودی  -شناسی سلولی و مولکولی رشته زیست  99-99برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

 11-9/9 9/11-11 9/11-13 16-19 11-16 

 2زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 واحد( 3)

 )آقای دکتر رفیعی(

 ایمنی شناسی

 واحد( 2)

 )آقای دکتر جداری(

  ایمنی زیستی

 واحد( 2)

 )آقای دکتر رفیعی(

 آز ژنتیک مولکولی

 واحد( 0)

X 

 آز ژنتیک پایه

 واحد( 0)

X 

 

 
11-9/9 9/11-11 19-9/11 11-19  

 ژنتیک پایه

 واحد( 3)

X 

 متون تخصصی

 واحد( 2)

 )خانم دکتر توفیقی(

 ژنتیک مولکولی

 واحد( 3)

X   

 جمعیت و دانش خانواده

 واحد( 2)

X 

 

 

  

 

 



 

 91ورودی  -فناوری رشته زیست  99-99برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

 11-9 13-11 9/16-11 9/11-9/16  
 2اندیشه اسالمی  شنبه

 واحد( 2)

 )آقای گلپور( 

 0ریاضی عمومی 

 واحد( 3)

 )آقای دکتر رحمانی(

 0شیمی آلی 

 واحد( 3)

X 

 0آزمایشگاه شیمی آلی 

 واحد( 0)

X 

 

 9/9-11 9/13-11 11-13 19-11  

 ژنتیک پایه سه شنبه

 واحد( 3)

 (خانم دکتر بابایی)

زیست شناسی سلولی و 

 مولکولی

 واحد( 3)

 (به فرجام خانم دکتر)

 آزمایشگاه ژنتیک پایه

 واحد( 0)

 (خانم دکتر بابایی)

 آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 واحد( 0)

 (حانم دکتر بهفرجام)

 

 

 

  

 



 

 

 

 91ورودی  -شناسی سلولی و مولکولی رشته زیست  99-99برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

 11-9 11-9/9 9/11-11 19-13   

 مبانی بوم شناسی  تربیت بدنی شنبهدو

 واحد( 3)

 (خانم دکتر توفیقی)

 مبانی فیزیولوژی گیاهی

 واحد( 2) 

 خانم دکتر توفیقی

 2اندیشه اسالمی 

 واحد( 2)

 خانم غالمی

 

 9/9-11 9/13-11 19-11 19-11  

  0زیست شناسی سلولی و مولکولی  سه شنبه

 واحد( 3)

 )حانم دکتر بهفرجام(

 بیوشیمی ساختار

 واحد( 3)

 )خانم دکتر بابایی(

 ایمنی زیستی

 واحد( 2)

 (به فرجام)خانم دکتر 

 0آز زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 واحد( 0)

 )خانم دکتر بابایی(

آز بیوشیمی 

 ساختار

 واحد( 0)

 )خانم دکتر بابایی(

 

 



 

 

 99ورودی  -شناسی سلولی و مولکولی رشته زیست  99-99برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

 11-9 11-9/11 11-19   

 0ریاضی عمومی  شنبه

  واحد( 3)

 )خانم شفیعی(

 0شیمی عمومی 

 واحد( 3)

(X) 

 0اندیشه اسالمی 

 واحد( 2) 

 گلپورآقای 

 0شیمی عمومی آز 

 واحد( 0)

(X) 

 

 9/9-11 9/13-11 9/11-9/13 16-19  

  مبانی جانور شناسی سه شنبه

 واحد( 3)

 (توفیقیانم دکتر خ)

 0فیزیک عمومی 

 واحد( 3)

 (پریسا میرزایی )خانم

 0آز فیزیک عمومی 

 واحد( 0)

 )خانم پریسا میرزایی(

 آز مبانی جانور شناسی 

 واحد( 0)

 )خانم دکتر توفیقی(

 

 

 

 

 



 

 

 99ورودی  -زیست فناوریشناسی  رشته زیست  99-99برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

 11-9/9 11-11 11-19   

 0عمومی  شیمی شنبه

  واحد( 3)

(X) 

 0عمومی  ریاضی

 واحد( 3)

 (شفیعی)خانم 

 0اندیشه اسالمی 

 واحد( 2) 

 آقای گلپور

 0شیمی عمومی آز 

 واحد( 0)

(X) 

 

 9/9-11 9/13-11 9/11-9/13 16-19  

 0فیزیک عمومی  سه شنبه

 واحد( 3)

 )خانم پریسا میرزایی(

 زیست شناسی جانوری

 واحد( 3)

 )خانم دکتر توفیقی(

 0آز فیزیک عمومی 

 واحد( 0)

 )خانم پریسا میرزایی(

 زیست شناسی جانوریآز 

 واحد( 0)

 دکتر توفیقی( )خانم

 

 

 

 

 



 

 

 99ورودی  - شناسی میکروبیولوژی رشته زیست  99-99برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

 11-9/9 11-9/11 11-19   

 0ریاضی عمومی  شنبه

  واحد( 3)

 0شیمی عمومی 

 واحد( 3)

(X) 

 0اندیشه اسالمی 

 واحد( 2) 

 آقای گلپور

 0شیمی عمومی آز 

 واحد( 0)

(X) 

 

 9/9-11 9/13-11 9/11-9/13 16-19  

 مبانی جانور شناسی  سه شنبه

 واحد( 3)

 )خانم دکتر توفیقی(

 0فیزیک عمومی 

 واحد( 3)

 )خانم پریسا میرزایی(

 0آز فیزیک عمومی 

 واحد( 0)

 )خانم پریسا میرزایی(

 آز مبانی جانور شناسی 

 واحد( 0)

 )خانم دکتر توفیقی(

 

 

 


