
علَم آزهایشگاّی گرٍُ 89 -89ترًاهِ کالسی ًیوسال دٍم   

سه علوم آزمایشگاهی ترم  یک علوم آزمایشگاهی ترم    ساعت 

 ایام

02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9  02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9   

ٌی آزهایشگاُ ایو

 شٌاسی

  (0)گرٍُ  

 دکتر قریاًی

 کالس

8تیَشیوی   

دکتر فْویذُ 

 کار

9کالس  

آییي زًذگی 

 )آقایاى(

 آقای هحوذپَر

3  کالس  

8تیَشیوی     

کتر فْویذُ کارد  

83کالس   

8اًذیشِ   

 )خاًن ّا(

 خاًن طثاطثایی

82 کالس  

 شیوی ًظری

 خاًن هالًیا

5  کالس  

عوَهیزتاى     

 دکتر ًَاری 

1 کالس  

 زتاى عوَهی

 دکتر ًَاری

1 کالس  

 شنبه

 

 

آزهایشگاُ  

ایوًََلَشی 

(8)گرٍُ   

 کالس

 آهار حیاتی 

 خاًن عثذالْی

 سایت 

 آییي زًذگی

 )خاًن ّا(

 آقای کازری

82 کالس  

ٌی شٌاسیایو   

(ّفتِ فرد)  

 دکتر قریاًی

1کالس  

ٌی شٌاسیایو  

 دکتر قریاًی

1 کالس  

 آزهایشگاُ شیوی 

 خاًن ارکاًی

 آزهایشگاُ

 آزهایشگاُ شیوی

 خاًن ارکاًی

 آزهایشگاُ

 فیسیک عوَهی 

تخشی زادُدکتر   

83 کالس  

 یکشنبه 

 

 

 
آزهایشگاُ  

8تیَشیوی   

دکتر فْویذُ 

 کار

آزهایشگاُ 

8تیَشیوی   

دکتر فْویذُ 

 کار

 شٍرًال کالب 

 گرٍُ اساتیذ

80کالس  

8اًذیشِ      

 آقای دستَری

 )آقایاى(

88 کالس  

 شٍرًال کالب 

 گرٍُ اساتیذ

  80کالس

 آز فیسیک عوَهی

 دکتر تخشی زادُ

 دکتر صادقی

 آزهایشگاُ

 دوشنبه

 

 

 
آزهایشگاُ  

 ٍیرٍس شٌاسی

 دکتر غسیسی

 خاًن حویذی

 ٍیرٍس شٌاسی

 دکتر عسیسی

83کالس  

 کاهپیَتر   

 خاًن سیذحسٌی

0کالس  

 آًاتَهی عولی

 خاًن خرداد

9 کالس  

زیست شٌاسی سلَلی ٍ   

 هَلکَلی ًظری

دکتر 

ّفتِ زٍجت(8عسکریاى)  

ّفتِ ت(8دکترهرادی)

 فرد

9کالس  

سلَلی ٍ زیست شٌاسی 

 هَلکَلی ًظری

ع(8دکتر ًَاری )  

از قثل تا استاد 

 ّواٌّگ شَد

 سه شنبه

 

 

 

آزهایشگاُ تافت   

 شٌاسی

 خاًن رهضاًی

 آزهایشگاُ

 تافت شٌاسی 

 خاًن ًظری

0کالس  

 ترتیت تذًی  

خاًن احوذی-خاًن ّا  

32/89-85/81  

 سالي جلیلی

 آًاتَهی ًظری  

 دکتر خرداد

9کالس  

 چهارشنبه 

 

 



علَم آزهایشگاّی گرٍُ 89 -89ترًاهِ کالسی ًیوسال دٍم   

پنج علوم آزمایشگاهیترم     

02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9  02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9   

0آز اًگل شٌاسی         

 دکتر هحقق

 آزهایشگاُ

0آز اًگل شٌاسی  

 دکتر هحقق

 آزهایشگاُ

0اًگل شٌاسی    

 دکتر هحقق

9کالس   

 آسیة شٌاسی

 دکتر رجة زادُ

9کالس   

 شنبه

 

 
 تفسیرهَضَعی      

آقایاى*آقای 

 صافذل

88کالس   

0آزهایشگاُ تیَشیوی  

 دکتر فْویذُ کار

 آزهایشگاُ

0آزهایشگاُ تیَشیوی  

 دکتر فْویذُ کار

 آزهایشگاُ

اصَل ایوٌی ٍ حفاظت  

 در آزهایشگاُ

 دکتر قریاًی

 ّفتِ زٍج

1کالس   

 یکشنبه 

 

 

 
0آزهایشگاُ خَى         

 خاًن خذادادی

 آزهایشگاُ

0خَىآزهایشگاُ   

 خاًن خذادادی

 آزهایشگاُ

 شٍرًال کالب 

 گرٍُ اساتیذ

80کالس  

 قارچ شٌاسی

 دکتر هحقق

1کالس  

 دوشنبه

 

 

 
 تفسیرهَضَعی      

خاًن ّا*خاًن 

 عثاسی

82کالس  

 آزهایشگاُ قارچ

 خاًن جثل عاهلی

 آزهایشگاُ

0تیَشیوی پسشکی      

 دکتر فْویذُ کار

83کالس  

 سه شنبه

 

 

 
ٍاپیذهیَلَشیتْذاشت             

 دکترخطیثی

 ّفتِ فرد

 خاًن زاد احوذ

 ّفتِ زٍج

3کالس  

0خَى شٌاسی   

 خاًن خذادادی

1کالس  

 چهارشنبه

 

 

 

 پنج شنبه             

 

 

 


