
 

 99-00 دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال  بیوشیمیرشته  دكتری دورةاختیاری  -تخصصی فهرست دروس
 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

   14-16یکشنبه  دکتر بنائی مقدم واحد 1 6402081 1درس سمينار 

   14-16یکشنبه  دکتر بنائی مقدم واحد 1 6402082 2درس سمينار 

     واحد 18 6401091 رساله

     واحد 22 6402020 بعد از آن(  و 96)ورودی های      رساله

       

       

 

 99-00 نیمسال دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  بیوشیمیرشته  كارشناسی ارشد دورةتخصصی  فهرست دروس
 تاريخ و ساعت امتحان ن تشکیل كالسزما نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

 12-10 15/04/1400 8-10شنبه سه  بنائی مقدمدکتر  واحد 2 6401094 زیست شناسی مولکولی پيشرفته

 12-10 12/04/1400 14-16 شنبه سيدعربیدکتر  واحد 2 6401119   ساختار و عملکرد پروتئين ها

   14-16نبه یکش دکتر بنائی مقدم واحد 1 6402071 1درس سمينار 

   14-16یکشنبه  دکتر بنائی مقدم واحد 1 6402072 2درس سمينار 

     واحد 6 6420002 پایان نامه

       

       

       

 

 



 

 99-00 نیمسال دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  بیوشیمیرشته  كارشناسی ارشد و دكتری دورة اختیاریفهرست دروس 
 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد رسشماره د نام درس

 12-10 22/04/1400 10-12شنبه سه  دکتر احمدیان واحد 2 6401019 بيوشيمی غشاء

 12-10 19/04/1400 16-18شنبه  دکتر باقری واحد  2 6401149 زیست شيمی پپتيدها

 12-10 13/04/1400 10-12شنبه یک دکتر سيدعربی واحد 2 6401157  2مباحثی در کریستالوگرافی ماکروملکولی 

 12-10 16/04/1400 10-12چهارشنبه  دکتر یزدان پرست واحد DNA  6402011 2شيمی دارویی: مواد تأثير گذار بر 

 12-10 20/04/1400 10-12یکشنبه  دکتر داودی -دکتر ربانی واحد 2 6402005 مباحث پيشرفته در بيوشيمی

 12-10 21/04/1400 10-12دوشنبه  دکتر اصغری -دکتر داودی -دکتر ربانی واحد 2 6402013 راج و شناسایی ماکرومولکولهای زیستیروشهای استخ

 12-10 14/04/1400 14-16سه شنبه  دکتر اصغری واحد 2 6402004 عوامل سرطان زایی

       

       

       

       

       

       

       

 

 



 

 99-00مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال دوم  بیوفیزيكرشته  دكتری دورة اختیاری -تخصصیدروس  فهرست
 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

 12-10 14/04/1400 14-16دوشنبه  دکتر شریعت پناهی واحد 2 6401033 بيوفيزیك پرتوی

 12-10 12/04/1400 8-10شنبه  دکتر موسوی موحدی واحد 2 6401171 می فيزیكبيوشي

10-12یکشنبه  دکتر صبوری واحد 2 6401192 سينتيك آنزیمی  20/04/1400 10-12 

   10-12سه شنبه  دکتر شریعت پناهی واحد 1 6403081 1درس سمينار 

   10-12سه شنبه  دکتر شریعت پناهی واحد 1 6403082 2درس سمينار 

     واحد 18 6401091 رساله

     واحد 22 6403026 و بعد از آن( 96 های )ورودی    رساله
 

 99-00مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال دوم  بیوفیزيكرشته  كارشناسی ارشد دورة تخصصیفهرست دروس 
 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

 12-10 14/04/1400 14-16دوشنبه  دکتر شریعت پناهی واحد 2 6401033 بيوفيزیك پرتوی

 12-10 12/04/1400 8-10شنبه  دکتر موسوی موحدی واحد 2 6401171 بيوشيمی فيزیك

10-12یکشنبه  دکتر صبوری واحد 2 6401192 سينتيك آنزیمی  20/04/1400 10-12 

   10-12سه شنبه  دکتر شریعت پناهی واحد 1 6403071 1درس سمينار 

   10-12سه شنبه  دکتر شریعت پناهی واحد 1 6403072 2رس سمينار د

     واحد 6 6420002 پایان نامه

       

 

 



 

 99-00مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال دوم  بیوفیزيكرشته  كارشناسی ارشد و دكتری دورة اختیاریفهرست دروس 
 تاريخ و ساعت امتحان ن تشکیل كالسزما نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

 12-10 13/04/1400 14-16یکشنبه  دکتر مباشری واحد 2 6401165 بيوفيزیك سلولی

 12-10 16/04/1400 10-12دوشنبه  دکتر صبوری واحد 2 6401176 طيف سنجی زیستی

 12-10 19/04/1400 8-10دوشنبه  دکتر موسوی موحدی واحد 2 6402017 روش و منطق تحقيق

 12-10 21/04/1400 8-10یکشنبه  دکتر گليایی واحد 2 6402018 مباحثی در زیست شناسی پرتوی

 12-10 15/04/1400 8-10سه شنبه  دکتر گليایی واحد 2 6401087 پراش پرتو ایکس از ماکروملکولهای زیستی

 12-10 23/04/1400 10-12چهارشنبه  دکتر شریعت پناهی واحد 2 6403042 مدلسازی سيستم های زیستی

 12-10 22/04/1400 14-16سه شنبه  دکتر مباشری واحد 2 6403035 بيوالکترومغناطيس 

       

       

 
  



 

 99-00مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال دوم  بیوانفورماتیكدكتری رشته  دورة تخصصیفهرست دروس 

 تاريخ و ساعت امتحان شکیل كالسزمان ت نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

 12-10 14/04/1400  10-12دوشنبه و  14-16شنبه  دکتر نوذری – دکتر مسعودی نژاد واحد 3 6404012 بيوانفورماتيك پيشرفته
 و  10-12یکشنبه  دکتر منتظری – دکتر کاوسی واحد 3 6404008 الگوریتم های بيوانفورماتيك

 14-16چهارشنبه 
 حل تمرین() 10-12سه شنبه 

16/04/1400 10-12 

   10-12یکشنبه  دکتر قرقانی -دکتر کریمی جعفری واحد 1 6404014 سمينار
     واحد  18 6401091 رساله

 

 

 99-00مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال دوم  بیوانفورماتیكدكتری رشته  دورة اختیاریفهرست دروس 

 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس ام استادن تعداد واحد شماره درس نام درس

 12-10 12/04/1400 16-18شنبه  دکتر کریمی جعفری واحد 2 6404005 شبکه های متابوليكمدلسازی 
 16-14 20/04/1400 8-10یکشنبه  دکتر قرقانی واحد 2 6404003 کموانفورماتيك

 12-10 22/04/1400 16-18سه شنبه  ریدکتر منتظ واحد 2 6404007 مباحث ویژه در بيوانفورماتيك
       
       
       
       
  

 


