
ساعت کالس روز تعداد واحد نام درس نام استاد

8:30-10:30 چهارشنبه 2 جنبه هاي روانی اجتماعی دکتر حسینی 

10:30-12:30 چهارشنبه 2 آزمایشگاه دکتر محمدزاده

12-14 چهارشنبه 2 سمینار دکتر محمدزاده +دکتر حسینی

8:30-10:30 پنجشبه 2 یادگیري حرکتی پیشرفته دکتر محمد زاده

10:30-12:30 پنجشبه 2 آمار کاربردي پیشرفته دکتر احمدي

12-14 پنجشبه 2 مبانی عصب شناسی حرکتی دکتر مدعو

14-18 چهارشنبه 4 هندسه دیفرانسیل پیشرفته دکتر رضایی

14-18 چهارشنبه 4 جبر استینرود دکتر اسدي

14-18 چهارشنبه 4 توپولوزي جبري پیشرفته دکتر جانفدا

14-18 پنجشبه 4 جبر جابجایی دکتر سزیده

14-18 پنجشبه 4 نظریه نمایش حلقه ها دکتر سزیده

8:30-10:30 چهارشنبه 2 تحقیق در آموزش زبان دکتر سرخوش

10:30-12:30 چهارشنبه 2 نقد وبررسی مسایل زبان دکتر غالمی

14-16 چهارشنبه 2 مطالعات یادگیري زبان دوم دکتر علوي نیا

8:30-10:30 یکشنبه 2 دستور تاریخی و تطبیقی فارسی دکتر طلوعی آذر

14-16 یکشنبه 2 تحقیق در متون عرفانی و حکمی دکتر مدرسی

16-18 یکشنبه 2 تحقیق در متون فارسی نظم دکتر مظفري

8:30-11:30 یکشنبه 3 سنتز دکتر خلفی

11:30-14:30 یکشنبه 3 هتروسیکل دکتر برادرانی

14:30-17:30 یکشنبه 3 پلیمر دکتر نجفی

8:30-10:30 شنبه 3 اجزاء محدود پیشرفته(غیر خطی) دکتر غیرتمند

10:30-12:30 شنبه 3 اجزاء محدود پیشرفته(غیر خطی) دکتر قلی زاده

14-16 سه شنبه 3 دینامیک غیرخطی سازه ها دکتر سعید منیر

16-18 سه شنبه 3 دینامیک غیرخطی سازه ها دکتر شیدایی

8:30-10:30 سه شنبه 3 طراحی لرزه اي سازه ها بر اساس عملکرد دکتر علیرضا مناف پور 

10:30-12:30 سه شنبه 3 طراحی لرزه اي سازه ها بر اساس عملکرد دکتر زمانی

16-18 پنجشبه 2 فقه استداللی2 دکتر جعفرزاده

14-16 پنجشبه 2 حقوق مدنی دکتر علیپور

16-19 سه شنبه 3 ابر رسانایی پیشرفته دکتر صدقی

10-13 پنجشبه 3 الیپسومتري 1 دکتر صدقی

8:30-10:30 سه شنبه 2 بیوشیمی گیاهی2 دکتر جامعی

10:30-12:30 سه شنبه 2 فیزیولوژي جذب دکتر عباسپور

16-18 سه شنبه 2 مکانیسم عمل تنظیم کننده هاي رشد دکتر خارا

8:30-10:30 چهارشنبه 2 ژنتیک مولکولی گیاهی دکتر رحمانی

16-18 چهارشنبه 2 جنبه-هاي متابولیک فعالیت ورزشی دکتر توفیقی ـ  دکتر طلوعی آذر

دکتري رفتار حرکتی 951

دکتري ریاضی

دکتري زبان انگلیسی 951

دکتري زبان و ادبیات فارسی

دکتري شیمی آلی

دکتري عمران سازه

دکتري فقه و حقوق اسالمی

دکتري فیزیولوژي(گیاهی)

دکتري فیزیک

دکتري فیزیولوژي ورزشی ـ گرایش قلب، عروق و تنفس 961



14-16 چهارشنبه 2 سازگاري سلولی با فعالیت ورزشی دکتر توفیقی ـ  دکتر طلوعی آذر

8:30-10:30 پنجشبه 2 فیزیولوژي پیشرفته قلب، عروق و تنفس دکتر ذوالفقاري

10:30-12:30 پنجشبه 2 آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژي ورزشی *

10:30-12:30 چهارشنبه 2 فیزیولوژي ورزشی پیشرفته تنفس دکتر توفیقی 

8:30-10:30 چهارشنبه 2 روش هاي آزمایشگاهی سنجش عملکرد قلب، عروق و تنفس دکتر ذوالفقاري ـ دکتر توفیقی

14-16 چهارشنبه 2 فیزیولوژي پیشرفته حشرات دکتر مهرخو

10:30-12:30 چهارشنبه 2 بیماري شناسی حشرات دکتر ارمیده

8:30-10:15 چهارشنبه 2 آفت کش ها و محیط زیست دکتر ولیزادگان

فیزیولوژي ورزشی ـ گرایش قلب، عروق و تنفس951

دکتري حشره شناسی 961




