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91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي48رشته :
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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1فیزیولوژی گیاهی 31112031

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان41112035

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢1فیزیولوژی گیاهی 51112039

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی61112051

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی تنش71112061

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاكسونومی جدید81112103

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اكولوژی پوششهای گیاهی91112104

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی101112105

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای111112108

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب وانتقال121112109

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2هالوفیتها131112111

تشریحی3زیست شناسی تكوینی درگیاهان141112113

تشریحی١2سمینار151112118

تشریحی٢3سمینار161112119

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)171112229

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4بیولوژی وفیزیولوژی جلبكها(آموزش محور)181112238

تشریحی3بیوشیمی گیاهی191112263

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1فتوسنتز201112266

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3متابولیسم دركشت وسلول وبافت211112267

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2رشد ونموپیشرفته گیاهی221112268

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی231112269

تشریحی4زیست شناسی مولكولی و تكامل(آموزش محور)241112343

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658
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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1فیزیولوژی گیاهی 31112031

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان41112035

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢1فیزیولوژی گیاهی 51112039

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی61112051

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی تنش71112061

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاكسونومی جدید81112103

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اكولوژی پوششهای گیاهی91112104

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی101112105

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای111112108

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب وانتقال121112109

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2هالوفیتها131112111

تشریحی3زیست شناسی تكوینی درگیاهان141112113

تشریحی١2سمینار151112118

تشریحی٢3سمینار161112119

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)171112229

تشریحی3بیوشیمی گیاهی181112263

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1فتوسنتز191112266

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2رشد ونموپیشرفته گیاهی201112268

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی211112269

تشریحی3كشت سلول وبافت221112305

تشریحی4مكانیسم انتقال مواد آلی( آموزش محور)231112387

تشریحی4تغذیه معدنی( آموزش محور)241112388

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658
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