
 
 بسمه تعالي 

 
 

 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا
 غيردولتي صبــا  -مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 

 برگ انتخاب واحد 
 

 تاريخ:     نام:
   2ترم -مولکولي کارشناسي پيوسته زيست شناسي سلوليرشته:     نام خانوادگي:

 شماره دانشجويي:
 

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 شهريه متغير نام استــــاد 
 نظري عملي

  خانم فرامرزي 2  )مبدا و معاد(1اندیشه اسالمی   1131 1

  مهندس شامي  3  2ریاضی عمومی   155202 2

  مهندس سنجري 3  2شیمی عمومی 155207 3

  مهندس سنجری   1 2آزمایشگاه شیمی عمومی  155208 4

  دکتر رشیدی  3  1شیمی آلی  155211 5

  مهندس سنجری   1 1مایشگاه شیمی آلی آز 155212 6

  دکتر خانشي  3  مبانی جانور شناسی  155418 7

  دکتر خانشي   1 آزمایشگاه مبانی جانور شناسی 155419 8

  مهندس سنجری  1 1 ایمنی زیستی  155447 

   15 4 جمع کل 
 19   

 
  مبلغ واريزي  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

اينجانب ............................................ مطالب ظهر اين ورقه را بدقت مطالعه نموده و مفاد آن را قبول کرده و  
 در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.

 .............................معدل نيمسال قبــــل به عدد ...................... به حروف ............
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    نام و امضاء دانشجو:
 

 نام و امضا مدير کل آموزش:   نام و امضاء مسئول امور مالي:



 
 

 بسمه تعالي 
 

 
 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا

 غيردولتي صبــا  -مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 
 برگ انتخاب واحد 

 
 تاريخ:     نام:

 4ترم   -زيست شناسي سلولي مولکولي کارشناسي پيوستهرشته:     نام خانوادگي:
 شماره دانشجويي:

 

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 شهريه متغير نام استــــاد 
 نظري عملي

  حاج آقا سيدي  2  2اندیشه اسالمی   1132 1

  دکتر پاک نيا  3  ژنتیک پایه  155414 2

  دکتر محمدزاده   1 آزمایشگاه ژنتیک پایه  155415 3

  مهندس خلیلي  3  زیست شناسی میکروبی  155422 4

  مهندس خلیلي   1 آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی  155423 5

  دکتر خانشي  3  مبانی فیزیولوژی جانوری  155420 6

  دکتر رضازاد   1 آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 155421 7

  دکتر حبیبي 3    بوم شناسی 155430 8

       

   14 3 جمع کل 
 17   

 
  مبلغ واريزي  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

آن را قبول کرده و   اينجانب ............................................ مطالب ظهر اين ورقه را بدقت مطالعه نموده و مفاد 
 در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.

 معدل نيمسال قبــــل به عدد ...................... به حروف .........................................
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    نام و امضاء دانشجو:
 نام و امضا مدير کل آموزش:   نام و امضاء مسئول امور مالي:



 
 

 بسمه تعالي 
 

 
 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا

 غيردولتي صبــا  -مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 
 برگ انتخاب واحد 

 
 تاريخ:     نام:

 6ترم   -زيست شناسي سلولي مولکولي کارشناسي پيوستهرشته:     نام خانوادگي:
 ره دانشجويي:شما

 

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 شهريه متغير نام استــــاد 
 نظري عملي

  خانم فرامرزي 2  عرفان عملی اسالمی  1138 1

  آقاي اسماعيل زاده 2  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  1140 2

  مهندس لطف زاد 2  آمار زیستی  155431 3

  مهندس لطف زاد  1 آمار زیستی  کارگاه 155432 

  دکتر خانشي  3  مبانی زیست شناسی تکوینی  155429 4

  دکتر رضازاد  3  3زیست شناسی سلولی و مولکولی   155436 5

  دکتر رضازاد  2  مبانی مهندسی ژنتیک  155440 6

  مهندس مجرد  3  ویروس شناسی  155504 7

   17 1 جمع کل 
 18   

 
  واريزي مبلغ  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

اينجانب ............................................ مطالب ظهر اين ورقه را بدقت مطالعه نموده و مفاد آن را قبول کرده و  
 در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.

 عدد ...................... به حروف .........................................معدل نيمسال قبــــل به 
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    نام و امضاء دانشجو:
 

نام و امضا مدير کل آموزش:   نام و امضاء مسئول امور مالي:



 
 

 بسمه تعالي 
 

 ت علوم، تحقيقات و فناوري روزا
 غيردولتي صبــا  - مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي

 برگ انتخاب واحد 
 

 تاريخ:     نام:
 8ترم   -زيست شناسي سلولي مولکولي کارشناسي پيوستهرشته:     نام خانوادگي:

 شماره دانشجويي:
 

ف
ردي

 

 نام درس کد درس 
 تعداد واحد

 شهريه متغير نام استــــاد 
 نظري عملي

  حاج آقا سيدي  2  تفسیر موضوعی قرآن  1146 1

  مهندس مجرد  2  ایمنی شناسی 155443 2

  مهندس مجرد   1 آزمایشگاه ایمنی شناسی 155444 3

  مهندس لطف زاد  2  مبانی زیست فناوری  155511 4

  دکتر محمد زاده  2  مباحثی در ژنتیک  155439 5

  مهندس خلیلي  2  مبانی ریز زیست فناوری  155512 6

  سنجری  مهندس 3  بیوشیمی فیزیک  155438 7

  اساتید گروه  2  پروژه  155507 8

   15 1 جمع کل 
 16   

 
  مبلغ واريزي  شهريه ثابت

  شماره فيش   شهريه متغيـــر 
  مالحظات  جمع کـــل

    مبلغ قابل پرداخت 

فاد آن را قبول کرده و  اينجانب ............................................ مطالب ظهر اين ورقه را بدقت مطالعه نموده و م
 در صورت عدم رعايت حق اعتراض ندارم.

 معدل نيمسال قبــــل به عدد ...................... به حروف .........................................
 

 نام و امضاء کارشناس آموزش:    نام و امضاء دانشجو:
 

 کل آموزش:نام و امضا مدير    نام و امضاء مسئول امور مالي:


