
  

  1399- 1400جدید سال تحصیلی دانشجویان ورودي  کالسیبرنامه 
  کارشناسی: مقطع تحصیلی )1گروه (گیاهی زیست شناسی : رشته تحصیلی  علوم :دانشکده

   .هستند 1باشد جزو گروه  می 813الی  101ی که سه رقم آخر شماره دانشجویی آنها از دانشجویان

  017- 32221686 و 38736666: شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده

 شماره دانشجویی:کلمه عبورشماره دانشجویی:شناسه کاربريir.ac.gu.ves://https: سامانه آموزش مجازي دانشگاه به آدرس :ها محل تشکیل کالس

  ساعت برگزاري کالس  روز هفته
10-08  12-10  15-13  17 -15  19-17  

  
  شنبه

  
  

  1ریاضی عمومی
01-1112117  

  محسن اصغري
  

  شیمی عمومی
02-1112118  

  علی اکبر دهنوخلجی

  شیمی عمومی
02-1112118  

  علی اکبر دهنوخلجی
  

  یکشنبه
  

    
  ریخت شناسی و تشریح گیاهی

01-1112127  
  فاطمیمهناز اقدسی، سیدمحمد 

  زبان خارجی
03-1055011  

  مریم نجاتی

  )زوج(زبان خارجی
03-1055011  

  مریم نجاتی
  

  دوشنبه
  

  شیمی عمومی
02-1112118  

  علی اکبر دهنوخلجی

  1ریاضی عمومی
01-1112117  

  محسن اصغري
  

  زبان خارجی
03-1055011  

  مریم نجاتی

  )فرد(زبان خارجی
03-1055011  

  مریم نجاتی
  

  سه شنبه
  

  1عمومیریاضی 
01-1112117  

  محسن اصغري

  ریخت شناسی و تشریح گیاهی
01-1112127  

  مهناز اقدسی، سیدمحمد فاطمی
  

  1آزشیمی عمومی
02-11112119  

  محمدرضا طاهري

  1آزشیمی عمومی
02-11112119  

  محمدرضا طاهري
  

  چهارشنبه
  

  ریخت شناسی و تشریح گیاهی
01-1112127  

  مهناز اقدسی، سیدمحمد فاطمی

  شناسی و تشریح گیاهیریخت آز 
01-1112128  

  مهناز اقدسی، سیدمحمد فاطمی
  

  ریخت شناسی و تشریح گیاهیآز 
01-1112128  

  مهناز اقدسی، سیدمحمد فاطمی
  



  

  1399- 1400جدید سال تحصیلی دانشجویان ورودي  کالسیبرنامه 
  کارشناسی: مقطع تحصیلی )2گروه ( گیاهیزیست شناسی : رشته تحصیلی  علوم :دانشکده

   .هستند 2باشد جزو گروه  می 518الی  139دانشجویانی که سه رقم آخر شماره دانشجویی آنها از 

  017- 32221686 و 38736666: شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده

 شماره دانشجویی:کلمه عبورشماره دانشجویی:ريشناسه کاربir.ac.gu.ves://https: سامانه آموزش مجازي دانشگاه به آدرس :ها محل تشکیل کالس

  ساعت برگزاري کالس  روز هفته
10-08  12-10  15-13  17 -15  19-17  

  
  شنبه

  
  

  1ریاضی عمومی
01-1112117  

  محسن اصغري
  

  شیمی عمومی
02-1112118  

  خلجیعلی اکبر دهنو

  شیمی عمومی
02-1112118  

  علی اکبر دهنوخلجی
  

  یکشنبه
  

    
  ریخت شناسی و تشریح گیاهی

01-1112127  
  مهناز اقدسی، سیدمحمد فاطمی

  زبان خارجی
03-1055011  

  مریم نجاتی

  )زوج(زبان خارجی
03-1055011  

  مریم نجاتی
  

  دوشنبه
  

  شیمی عمومی
02-1112118  

  علی اکبر دهنوخلجی

  1ریاضی عمومی
01-1112117  

  محسن اصغري
  

  زبان خارجی
03-1055011  

  مریم نجاتی

  )فرد(زبان خارجی
03-1055011  

  مریم نجاتی
  

  سه شنبه
  

  1ریاضی عمومی
01-1112117  

  محسن اصغري

  ریخت شناسی و تشریح گیاهی
01-1112127  

  مهناز اقدسی، سیدمحمد فاطمی
      

  
  چهارشنبه

  

  ریخت شناسی و تشریح گیاهی
01-1112127  

  مهناز اقدسی، سیدمحمد فاطمی

  تشریح گیاهیریخت شناسی و آز 
01-1112128  

  مهناز اقدسی، سیدمحمد فاطمی

  1آزشیمی عمومی
04-11112119  

  محمدرضا طاهري

  ریخت شناسی و تشریح گیاهیآز 
01-1112128  

  مهناز اقدسی، سیدمحمد فاطمی

  1آزشیمی عمومی
04-11112119  

  محمدرضا طاهري
 


