
 

 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 799سال تحصیلی   سیستماتیک و بوم شناسی ارشد دوره کارشناسی 79 ورودی زیست شناسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: 

 کد درس عنوان درس ردیف

تعددداد 

 واحد
 نام استاد کد استاد گروه

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 چهارشنبه سه شنبه وشنبهد یکشنبه شنبه
پنج 

 شنبه
 ساعت تاریخ

 14-11 12/14/71      8-14 دکتر ولدبیگی 408083 41 1 11-11-430 سیستماتیک گیاهی پیشرفته 1

 14-11 17/14/71      14-11 دکتر ولدبیگی 408083 41 1 11-11-403 ژنتیک جمعیت گیاهی 1

 14-11 11/14/71     14-11  دکتر ولدبیگی 408083 41 1 11-11-401 جلبک شناسی پیشرفته 3

 14-11 11/14/71    8-14   دکتر ولدبیگی 408083 41 1 11-11-433 تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی 0

 14-11 13/14/71     1/1-1/3  دکتر حاتم نیا 408083 41 1 11-11-437 جذب و انتقال 1

 

 

 

 

 



 

 

 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه 

 799سال تحصیلی  میکروبیولوژی دوره کارشناسی ارشد  79برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: زیست شناسی ورودی 

 

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 نام استاد کد استاد گروه

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ شنبه پنج چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 14-11 11/14/71   8-14    دکتر رستم زاد  409989 41 1 11-11-441 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها 1

 14-11 17/14/71  14-11     دکتر رستم زاد 409989 41 1 11-11-412 بیوانفورماتیک 1

 14-11 11/14/71      1/1-1/3 دکتر رستم زاد 409989 41 1 11-11-411 رده بندی میکروارگانیسم ها 3

 14-11 10/14/71  1/1-1/3     دکتر رستم زاد 409989 41 1 11-11-417 سموم میکروبی و سازوکار عمل 0

 14-11 12/14/71  14-8     دکتر طهماسبی 408088 41 1 11-11-443 ژنتیک پروکاریوت ها 1

 14-11 11/14/71    1/1-1/3   حاتم نیادکتر  408083 41 1 11-11-434 آنتی بیوتیک ها و سازو کار عمل 2

 

 

 

 



 

 

 دانشگاه ایالم

 اداره کل آموزش

 دانشکده علوم پایه

 799دانشجویان خارجی سال تحصیلی   –دوره کارشناسی ارشد میکروبیولوژی  79برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته: زیست شناسی ورودی 

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 نام استاد استادکد  گروه

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

 ساعت تاریخ پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

 1/3-1/1 دکتر رستم زاد  381141 41 1 441-11-11
 

    11/14/71 
11-14 

  14-11   دکتر عباسی 384822 41 1 11-11-412 بیوانفورماتیک 1
  17/14/71 11-14 

 14-11 11/14/71   14-11    دکتر رستم زاد 381141 41 1 11-11-411 رده بندی میکروارگانیسم ها 3

 14-11 12/14/71     8-14  دکتر طهماسبی 384821 41 1 11-11-443 ژنتیک پروکاریوت ها 0

 14-11 11/14/71   1/1-1/3    دکتر حاتم نیا 384810 41 1 11-11-434 آنتی بیوتیک ها و سازو کار عمل 1

 

 


