
زمایشگاههاآبرنامه کالسی   

2زمایشگاه زیست آ  

     94-95:سال تحصیلی     دوم:نیمسال

 

 

تشکیل کالسعات سا  
 

 ایام هفته
18-16  16-14  30/13-12  12-10  10-8  

1سیستماتیک   

 )اقای اتش سخن(

1سیستماتیک   

 )اقای اتش سخن(
 

1سیستماتیک   

 )اقای اتش سخن(
 پایان نامه )گیاهی(

 

 شنبه

 شیمی
2می شی  

 
 

2شیمی   

 

 پایان نامه )گیاهی(

 

 )اقای لطفی(

 

 یکشنبه

2جانورشناسی   

 

 )اقای لطفی(

2جانورشناسی   

 

 )اقای لطفی(

 

 

 
 پایان نامه )گیاهی(

2جانورشناسی   

 

 )اقای لطفی(

 

 دوشنبه

2سیستماتیک    

 

 )خانم اسدی(

 
 

2سیستماتیک    

 

 )خانم اسدی(
 

2سیستماتیک    

 

 )خانم اسدی(

 پایان نامه )گیاهی(
 

 سه شنبه

 اکولوژی  عملی

 

 )اقای لطفی(

 اکولوژی  عملی

 

 )اقای لطفی(
 

 پایان نامه )گیاهی(
 

 )اقای لطفی(

 

 اکولوژی  عملی

 

 )اقای لطفی(

 

 چهارشنبه



زمایشگاههاآبرنامه کالسی   

1زیست شناسی  :زمایشگاهآ  

49- 59سال تحصیلی    .دومنیمسال  

 

 

تشکیل کالسعات سا   

 ایام هفته
18-16  16-14  30/13-12  12-10  10-8  

                      بیوشیمی

 )اقای دکتراراسته(

                         بیوشیمی 

 )اقای دکتراراسته(

                            بیوشیمی  

اراسته(دکتر)اقای          

(عمومیپایان نامه )  

 )اقای لطفی(
 شنبه

2فیزئولوژی گیاهی   

 )اقای دکتر مقدمی راد(

2فیزئولوژی گیاهی   

 )اقای دکتر مقدمی راد(

 
(عمومیپایان نامه )  

2فیزئولوژی گیاهی   

 )اقای دکتر مقدمی راد(

 

 یکشنبه 

2فیزئولوژی جانوری   

 )اقای هوشمند(

2فیزئولوژی جانوی    

 )اقای هوشمند(

 

(عمومیپایان نامه )  
2فیزئولوژی جانوری   

 )اقای هوشمند(

 

 دوشنبه

 بافت شناسی

 )خانم یمینی(

 بافت شناسی

 )خانم یمینی(

 بافت شناسی 

 )خانم یمینی(
(عمومیپایان نامه )  سه شنبه 

 پروتوزئولوژی

 )اقای نصیری(

 پروتوزئولوژی

صیری()اقای ن  

 

 
 زیست شناسی انگل ها

 )خانم مهربان(

ازیست شناسی انگل ه  

 )خانم مهربان(
 چهارشنبه

    

 

 

 پنج شنبه
 



:95-94 سال تحصیلی          دومنیمسال  :       رشته زیست شناسی   : گرایش عمومی و گیاهی      برنامه  کالسی 

(یاهی)گ= گرایش گ                )ع=گرایش عمومی(  
 

 ایام هفته

18-16  16-14  30/13-12  12-10  10-8  

  

 

 
 

ریخت و اندام زایی )خانم قره 

گ ( –)ع خانی(  

    ی اراسته(بیوفیزیک )اقا

گ ( –)ع   
 

  تئوری

 

 

 شنبه

 

  
 

 

 

گ( -)ع2فیزیک    

 

)اقای اتش 1سیستماتیک 

 سخن(

قای ازمایشگاه  بیوشیمی )ا

گ ( –اراسته(  )ع   
 

 ازمایشگاه بیوشیمی )اقای

گ ( –)ع اراسته(   
 

ازمایشگاه بیوشیمی )اقای 

گ ( –)ع اراسته(  
1آزمایشگاه زیست  پایان نامه )ع(  

اه سیستماتیک ازمایشگ

گ(–)اقای اتش سخن(  )ع 1  

)اقای 1ازمایشگاه سیستماتیک 

گ ( –)ع  اتش سخن(  
 

)اقای 1ازمایشگاه سیستماتیک 

گ ( –)ع اتش سخن(  
2آزمایشگاه زیست  پایان نامه )گ(  

میکروب محیطی )اقای 

 نصیری()ع(

پروتوزئولوژی  )اقای 

 نصیری()ع(

 

 
 

 
گ ( –)ع  2شیمی  

 

 

 تئوری

 

 

 

هیک شنب  

   
متون زیست شناسی)اقای  

گ ( –اراسته()ع   
 

 

 

 
  

)اقای2فیزئولوژی گیاهی   

گ ( –مقدمی راد()ع   

زیست پرتوئی )اقای  

گ ( –اراسته()ع   

یاهی مایشگاه  فیزئولوژی گ

 –)اقای مقدمی راد()ع 2

 گ (

اهی ازمایشگاه  فیزئولوژی گی

گ ( –)ع )اقای مقدمی راد(2  
 پایان نامه )ع( 

ایشگاه  فیزئولوژی ازم

)اقای مقدمی 2گیاهی 

گ ( –راد()ع   

1آزمایشگاه زیست   

 –)ع 2ازمایشگاه شیمی 

 گ (
 

گ( –)ع 2ازمایشگاه شیمی   
 
 

گ ( –)ع  2ازمایشگاه شیمی 2آزمایشگاه زیست  پایان نامه )گ(   

بافت شناسی )خانم 

 یمینی(
 

 

 
 

)اقای لطفی( 2جانورشناسی   

گ ( –)ع   

 
 

 تئوری
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
)اقای 2فیزئولوژی جانوری 

گ ( –هوشمند ()ع   

 

 

نبهدوش  

ازمایشگاه فیزئولوژی 

)اقای هوشمند ( 2جانوری 

گ ( –)ع   
 

وری ازمایشگاه  فیزئولوژی جان

)اقای هوشمند (2  

گ ( –)ع   

 پایان نامه )ع( 

ازمایشگاه  فیزئولوژی 

)اقای هوشمند (2جانوری   

گ ( –)ع   

1آزمایشگاه زیست   

)اقای  2جانورشناسی 

 لطفی(

گ ( –)ع   
 

)اقای  2جانورشناسی 

گ ( –)ع لطفی(  
 

 
 پایان نامه )گ(

 

 2ازمایشگاه جانورشناسی 

گ ( –)ع  )اقای لطفی(  
2آزمایشگاه زیست   

  گ –تکامل )اقای لطفی( )ع  
 
 

فی(تالوفیت )اقای لط گ ( –)ع  2ریاضی   

 

 تئوری

 

 سه شنبه

  

 

 
 

 
)خانم 2سیستماتیک 

دی(اس  

 ازمایشگاه  بافت شناسی

گ ( –)خانم یمینی()ع   

ازمایشگاه  بافت شناسی 

گ ( –)ع )خانم یمینی(  
 

 
انم ازمایشگاه  بافت شناسی )خ

گ ( –)ع یمینی(  
1آزمایشگاه زیست  پایان نامه )ع(  

ک ازمایشگاه  سیستماتی

گ ( –)خانم اسدی()ع 2  

 ازمایشگاه  سیستماتیک

گ ( –)ع )خانم اسدی(2  
 

ازمایشگاه  سیستماتیک 

گ ( –)ع )خانم اسدی(2  

 پایان نامه )گ(

 
 

2آزمایشگاه زیست   

فیزئولوژی تنش )خانم 

 صداقتی(

اکوفیزئولوزی )خانم 

)گ(صداقتی(  
گ  –)ع بیوشیمی )اقای لطفی(    

 

 تئوری
 

 

 

 

 چهارشنبه

 
نم زیست شناسی انگل ها )خا

 مهربان()ع(

 

 
 

  

  ازمایشگاه  پروتوزئولوژی

)ع()اقای نصیری(  

ازمایشگاه  پروتوزئولوژی  

)ع()اقای نصیری(  
 

نگل ازمایشگاه  زیست شناسی ا

)ع(ها )خانم مهربان(  

 ازمایشگاه  زیست شناسی

 انگل ها )خانم مهربان()ع(
1آزمایشگاه زیست   

 ازمایشگاه اکولوزی عملی

گ(-)اقای لطفی(   )ع  

ازمایشگاه اکولوزی عملی 

گ(-)ع)اقای لطفی(    
 پایان نامه )گ( 

 

ازمایشگاه اکولوزی عملی 

گ  (-)علطفی( )اقای  
2آزمایشگاه زیست   


