
 

 79-89مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال اول  دكتری رشته بیوشیمی دورةاختیاری  -تخصصی فهرست دروس

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

 12-10 23/10/97 10-12 بهشنیک دكتر ربانی     واحد 2 6401015 بیوشیمی پیشرفته پروتئینها و اسیدهاي نوكلئیك

 12-10 22/10/97 13-15شنبه چهار پرستدكتر یزدان واحد 2 6401144  مکانیسم عمل آنزیمها

   13-15یکشنبه  دكتر باقري واحد 1 6402081 1درس سمینار 

   13-15یکشنبه  دكتر باقري واحد 1 6402082 2درس سمینار 

     واحد 18 6401091 رساله

       
 

 97-98نیمسال اول مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  كارشناسی ارشد رشته بیوشیمی دورةتخصصی  رست دروسفه

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

 12-10 24/10/97 8-10دوشنبه  دكتر داودي واحد 2 6401005 آنزیمولوژي

 12-10 01/11/97 10-12شنبه دو پرست دكتر یزدان واحد 2 6401170 كنترل متابولیسم

 12-10 25/10/97 8-10شنبه سه  دكتر ربانی واحد 2 6401099 بیوشیمی اسیدهاي نوكلئیك

 12-10 03/11/97 15-17سه شنبه  دكتر ریاضی –دكتر سیدعربی  واحد 2 6401119 ساختار و عملکرد پروتئین ها

   13-15یکشنبه  دكتر باقري واحد 1 6402071 1درس سمینار 

   13-15یکشنبه  دكتر باقري واحد 1 6402072 2درس سمینار 

     واحد 6 6420002 پایان نامه

       
 



 

 97-98مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال اول  كارشناسی ارشد و دكتری رشته بیوشیمی فهرست دروس اختیاری دورة

 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد درسشماره  نام درس

   13-15شنبه چهار دكتر یزدان پرست واحد 2 6401231 )به درخواست استاد درس حذف شد( بیوشیمی عالئم سلولی

 12-10 25/10/97 10-12 شنبهسه  دكتر احمدیان واحد 2 6401159 اصول و كاربرد میکروسکوپ هاي الکترونی 

 12-10 26/10/97 8-10شنبه چهار دكتر باقري واحد 2 6401149 زیست شیمی پپتیدها

 12-10 03/11/97 10-12چهارشنبه  دكتر سیدعربی واحد 2 6401154 مباحثی در كریستالوگرافی ماكروملکولی مقدماتی

 12-10 29/10/97 13-15شنبه دو دكتر ربانی واحد 2 6402003 چاپرون ها

 12-10 02/11/97 13-15 سه شنبه  دكتر داودي واحد 2 6402001 پروتئومیکس

 15-13 24/10/97 13-15دوشنبه  دكتر سید عربی واحد 2 6401074 ساختار و عملکرد پروتئینها در سالمت و بیماري

 12-10 30/10/97 8-10شنبه یک دكتر بنائی مقدم واحد 2 6404088 و تنظیم ژنیژنومیك 

 12-10 29/10/97 13-15شنبه  دكتر بنائی مقدم واحد DNA 6401059 2روشهاي نوتركیبی 

       

       

       

       

       

       
 

 

 



 97-98نیمسال اول مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  دكتری رشته بیوفیزيك دورةاختیاری  -تخصصی فهرست دروس

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

 12-10 24/10/97 8-10دوشنبه  دكتر موسوي موحدي  واحد 2 6403021 شیمی فیزیك پروتئین ها

 15-13 24/10/97 8-10دوشنبه  دكتر گلیایی  واحد 2 6401164 بیوفیزیك مولکولی

 12-10 26/10/97 10-12چهارشنبه  دكتر قورچیان واحد 2 6401166 روشهاي بیوفیزیك

13-15سه شنبه  دكتر مباشري واحد 2 6401037 بیوفیزیك غشاء  25/10/97 13-15 

   10-12سه شنبه  دكتر قورچیان واحد 1 6403081 1درس سمینار 

   10-12سه شنبه  دكتر قورچیان واحد 1 6403082 2درس سمینار 

     واحد 18 6401091 رساله

       
 

 97-98نیمسال اول در  مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك ناسی ارشد رشته بیوفیزيككارش دورةتخصصی  فهرست دروس

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

 15-13 24/10/97 8-10دوشنبه  دكتر گلیایی  واحد 2 6401164 بیوفیزیك مولکولی

 12-10 26/10/97 10-12چهارشنبه  دكتر قورچیان واحد 2 6401166 روشهاي بیوفیزیك

13-15سه شنبه  دكتر مباشري واحد 2 6401037 بیوفیزیك غشاء  25/10/97 13-15 

   10-12سه شنبه  دكتر قورچیان واحد 1 6403071 1درس سمینار 

   10-12سه شنبه  دكتر قورچیان واحد 1 6403072 2درس سمینار 

     واحد 6 6420002 پایان نامه

       
 



 

 97-98مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال اول  كارشناسی ارشد و دكتری رشته بیوفیزيك فهرست دروس اختیاری دورة

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

 12-10 23/10/97 8-10یکشنبه  دكتر گلیائی واحد 2 6401155 مباحثی در بیوفیزیك

 12-10 02/11/97 8-10سه شنبه  دكتر قورچیان واحد 2 6403003 زیست حسگرها

 12-10 22/10/97 8-10شنبه  دكتر موسوي موحدي واحد 2 6403002 بیوترمودینامیك

 12-10 03/11/97 8-10چهارشنبه  دكتر شریعت پناهی واحد 2 6403042 زیستیمدلسازي سیستم هاي 

 12-10 30/10/97 13-15یکشنبه  دكتر مباشري واحد 2 6401165 ك سلولیبیوفیزی

       

       

       

       
 

 97-98نیمسال اول مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  رشته بیوفیزيك و دكتری كارشناسی ارشد دوره )جبرانی( پیش نیاز فهرست دروس

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

 15-17یکشنبه  دكتر صبوري واحد 4 6403010 بیوشیمی فیزیك مقدماتی
 10-12دوشنبه 

01/11/97 10-12 

 10-12یکشنبه  دكتر صبوري و  دكتر شریعت پناهی واحد 4 6401097 مدرنفیزیك 
 10-12سه شنبه 

29/10/97 10-12 

 



  97-98نیمسال اول مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  بیوانفورماتیكه دكتری رشت دورة فهرست دروس 

 (1397دانشجويان جديدالورود )ورودی 

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

      دروس جبرانی

 12-10 26/10/97 10-12چهارشنبه  پرستدكتر یزدان واحد 2 6401132 مبانی بیوشیمی
 12-10 24/10/97 10-12دوشنبه  دكتر مسعودي نژاد واحد 2 6404027 بیوانفورماتیك

 12-10 01/11/97 8-10دوشنبه  دكتر بنایی مقدم واحد 2 6401055 مباحث پیشرفته در زیست شناسی ملکولی
 12-10 22/10/97 8-10شنبه و دوشنبه  مهندس مشایخی واحد 2 6401210 *ساختمان داده و الگوریتم

واحد 2 6404028 اتیمبانی تركیب  12-10 23/10/97 13-15یکشنبه   كاوسیدكتر  
       
       

 )پرديس علوم دانشگاه تهران( برگزار می گردد.  ، آمار و علوم كامپیوتر* كالس اين درس در دانشکده رياضی

 



 

 97-98تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال اول  مركز دكتری رشته بیوانفورماتیك دورةتخصصی فهرست دروس 

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

 یکشنبه و سه شنبه  جعفري دكتر كاوسی و دكتر كریمی واحد 3 6404013 داده پایگاههاي بیولوژیکی
14:30-13 

22/10/97 10-12 

      واحد 18 6401091 رساله
       
       

 

 

 97-98مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال اول  دكتری رشته بیوانفورماتیك اختیاری دورةفهرست دروس 

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

 15-13 25/10/97 15-17شنبه ه س جعفري دكتر كریمی واحد 2 6404009 بیوانفورماتیك ساختاري
 12-10 30/10/97 15-17دوشنبه  دكتر قرقانی واحد 2 6404011 *طراحی محاسباتی دارو 

یکشنبه و سه شنبه  دكتر اعرابی واحد 2 6404004 ** یادگیري ماشین
10:30-12 

23/10/97 10-12 

       
       
       
       

 بعنوان درس اختیاری اخذ نمايند. 6401151توانند اين درس را با كد رشته بیوشیمی در صورت لزوم میری كارشناسی ارشد و دكت* دانشجويان 

 برگزار می گردد.  "شناسايی الگو"** كالس اين درس در دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر )پرديس فنی دانشگاه تهران( تحت عنوان 


