
 

 بسمه تعالي

 99-00نیمسال دوم در  بیوشیمي  برنامه هفتگي دروس دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد

 لرن مي باشد(-بصورت الکترونیکي در سامانه ايكالس )

 18-16ساعت  16-14ساعت  10 -12ساعت  8 -10ساعت  زمان /ايام هفته
 18-20ساعت 

   شنبه
 ساختار و عملکرد پروتئین ها

 عربي()دكتر سید

 زيست شیمي پپتیدها

 )دكتر باقري(

 

  يکشنبه

 مباحث پیشرفته در بیوشیمي

 بیوشیمي  2و  1سمینار  دكتر داودي( -) دكتر رباني

 )دكتر بنائي مقدم(
 

 

 2مباحثي در كريستالوگرافي ماكروملکولي 

 )دكتر سید عربي(

  دوشنبه
روشهاي شناسايي و استخراج 

 ماكرومولکولهاي زيستي
 دكتر اصغري( -دكتر داودي -دكتر رباني)

   

 

 سه شنبه

 زيست شناسي مولکولي پیشرفته

 )دكتر بنائي مقدم(

 بیوشیمي غشاء

 )دكتر احمديان(

 عوامل سرطان زايي

 )دكتر اصغري(

 

 

  چهارشنبه
 DNA شیمي دارويي: مواد تاثیر گذار بر

 )دكتر يزدان پرست(

 
 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالي

 99-00نیمسال دوم در  بیوفیزيکدانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد  برنامه هفتگي دروس
 لرن مي باشد(-بصورت الکترونیکي در سامانه ايكالس )

 18-20ساعت  18-16ساعت  16-14ساعت  10 -12ساعت  8 -10ساعت  زمان ايام هفته /

 شنبه

 بیوشیمي فیزيک

 )دكتر موسوي موحدي(

   

 

 يکشنبه

 پرتويمباحثي در زيست شناسي 

 )دكتر گلیايي(

 سینتیک آنزيمها 

 )دكتر صبوري(

 بیوفیزيک سلولي

 )دكتر مباشري(
  

 

 

 دوشنبه

 روش و منطق تحقیق

 )دكتر موسوي موحدي(

 طیف سنجي زيستي

 )دكتر صبوري(

 بیوفیزيک پرتوي

 )دكتر شريعت پناهي(
 

 

 سه شنبه

از ماكرومولکولهاي  xپراش پرتو 

 زيستي

 )دكتر گلیايي(

 بیوفیزيک 2و  1سمینار 

 )دكتر شريعت پناهي(

 بیوالکترومغناطیس 

 )دكتر مباشري(

 
 

  چهارشنبه
 مدلسازي سیستم هاي زيستي

 )دكتر شريعت پناهي(
 

 

 

 

 

  

 

 



 بسمه تعالي

 99-00مركز تحقیقات در نیمسال دوم  بیوانفورماتیکبرنامه هفتگي دروس دانشجويان دكتري 

 (لرن مي باشد-در سامانه ايكالس بصورت الکترونیکي ) 
 18-20ساعت  16-18ساعت  14-16ساعت  10 -12ساعت  8 -10ساعت  ايام هفته    زمان

 شنبه

 

 

 
 

 بیوانفورماتیک پیشرفته
 دكتر نوذري( -)دكتر مسعودي نژاد

مدلسازي شبکه هاي 

 متابولیک

 )دكتر كريمي جعفري(

 

 يکشنبه
 كموانفورماتیک

 )دكتر قرقاني(

 نفورماتیکسمینار بیوا

دكتر  -)دكتر كريمي جعفري

   قرقاني(

 

 الگوريتم هاي بیوانفورماتیک

 دكتر منتظري( -)دكتر كاوسي

  دوشنبه
 بیوانفورماتیک پیشرفته

 دكتر نوذري( -)دكتر مسعودي نژاد
   

 

  سه شنبه
 الگوريتم هاي بیوانفورماتیک

  دكتر منتظري( -)دكتر كاوسي

مباحث ويژه در 

 ماتیکبیوانفور

 )دكتر منتظري(

 

   چهارشنبه
 الگوريتم هاي بیوانفورماتیک

 دكتر منتظري( -)دكتر كاوسي
 

 

 


