
 

 79-89 دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال  دكتری رشته بیوشیمی دورةاختیاری  -تخصصی فهرست دروس
 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

   14-16یکشنبه  دکتر سيدعربی واحد 1 6402081 1درس سمينار 

   14-16یکشنبه  دکتر سيدعربی واحد 1 6402082 2درس سمينار 

     واحد 18 6401091 رساله

       

       

       

 

 97-98 نیمسال دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  كارشناسی ارشد رشته بیوشیمی دورةتخصصی  فهرست دروس
 امتحانتاريخ و ساعت  زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

   8-10شنبه سه  بنائی مقدمدکتر  واحد 2 6401094 زیست شناسی مولکولی پيشرفته

   10-12شنبه سه  دکتر ریاضی -سيدعربیدکتر  واحد 2 6401119 ساختار و عملکرد پروتئين ها

   14-16یکشنبه  دکتر سيدعربی واحد 1 6402071 1درس سمينار 

   14-16یکشنبه  سيدعربیدکتر  واحد 1 6402072 2درس سمينار 

     واحد 6 6420002 پایان نامه

       

       

       

 

 



 

 97-98 نیمسال دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  كارشناسی ارشد و دكتری رشته بیوشیمی اختیاری دورةفهرست دروس 
 اعت امتحانتاريخ و س زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

   10-12دوشنبه  دکتر احمدیان واحد 2 6401019 بيوشيمی غشاء

   14-16چهارشنبه  دکتر بنائی مقدم واحد DNA 6401059 2روشهای نوترکيبی 

   14-16شنبه  دکتر سيدعربی واحد 2 6401157 2مباحثی در کریستالوگرافی ماکروملکولی 

   8-10شنبه دو دکتر یزدان پرست واحد DNA  6402011 2شيمی دارویی: مواد تأثير گذار بر 

   10-12شنبه چهار دکتر داودی -دکتر ربانی واحد 2 6402005 مباحث پيشرفته در بيوشيمی

   10-12یکشنبه  دکتر ربانی واحد 2 6402012 کروماتين و اپی ژنتيک

   14-16دوشنبه  دکتر ریاضی -دکتر داودی -بانیدکتر ر واحد 2 6402013 روشهای استخراج و شناسایی ماکرومولکولهای زیستی

   8-10شنبه یک دکتر یزدان پرست واحد 2 6402014 طيف سنجی جرمی در پزشکی

   8-10چهارشنبه  دکتر ریاضی -دکتر باقری واحد 2 6402015 شيمی معدنی زیستی

   14-16شنبه  دکتر باقری واحد 2 6402016 سنتز شيميائی زیست شناسی

 ناسی گليکوليپوپروتئين ها زیست ش

 دانشجویان دکتری( )مختص

   8-10سه شنبه  دکتر یزدان پرست واحد 2 6401178

       

       

       

       

 

 

 



 

 97-98 نیمسال دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  دكتری رشته بیوفیزيك دورةاختیاری  -تخصصی فهرست دروس
 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد اد واحدتعد شماره درس نام درس

   8-10سه شنبه  دکتر شریعت پناهی واحد 2 6401033 بيوفيزیک پرتوی

   8-10شنبه  دکتر موسوی موحدی واحد 2 6401171 بيوشيمی فيزیک

10-12یکشنبه  دکتر صبوری واحد 2 6401192 سينتيک آنزیمی    

   10-12سه شنبه  دکتر قورچيان واحد 1 6403081 1درس سمينار 

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

     واحد 18 6401091 رساله

       
 

 97-98 نیمسال دومدر  مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك كارشناسی ارشد رشته بیوفیزيك دورةتخصصی  فهرست دروس
 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

   8-10سه شنبه  شریعت پناهیدکتر  واحد 2 6401033 پرتویبيوفيزیک 

   8-10شنبه  دکتر موسوی موحدی واحد 2 6401171 بيوشيمی فيزیک

10-12یکشنبه  دکتر صبوری واحد 2 6401192 سينتيک آنزیمی    

   10-12سه شنبه  دکتر قورچيان واحد 1 6403071 1درس سمينار 

   10-12سه شنبه  دکتر قورچيان واحد 1 6403072 2درس سمينار 

     واحد 6 6420002 پایان نامه

       

 

 



 

 97-98 نیمسال دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  كارشناسی ارشد و دكتری رشته بیوفیزيك اختیاری دورةفهرست دروس 
 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس سنام در

   14-16یکشنبه  مباشریدکتر  واحد 2 6401165 بيوفيزیک سلولی

   10-12دوشنبه  صبوریدکتر  واحد 2 6401176 طيف سنجی زیستی

   8-10دوشنبه  دکتر موسوی موحدی واحد 2 6402017 روش و منطق تحقيق

   8-10یکشنبه  گلياییدکتر  واحد 2 6402018 در زیست شناسی پرتویمباحثی 

   8-10دوشنبه  گلياییدکتر  واحد 2 6401087 پراش پرتو ایکس از ماکروملکولهای زیستی

   10-12چهارشنبه  دکتر شریعت پناهی واحد 2 6402019 بيوفيزیک محاسباتی

   14-16شنبه دو دکتر مباشری واحد 2 6403035 بيوالکترومغناطيس

       

       

 

 نیمسال دومرشته بیوفیزيك مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  و دكتری كارشناسی ارشد دوره )جبرانی( پیش نیاز فهرست دروس

98-97 
 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

       

       

       

 



  

 97-98 نیمسال دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  دكتری رشته بیوانفورماتیك دورةتخصصی هرست دروس ف

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

 و  10-12دوشنبه  دکتر قرقانی – دکتر مسعودی نژاد واحد 3 6404012 بيوانفورماتيک پيشرفته
 10-12شنبه  چهار

  

و  8-10دوشنبه  دکتر نوذری – دکتر کاوسی واحد 3 6404008 الگوریتم های بيوانفورماتيک
 14-16چهارشنبه 

  

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

 

 

 97-98 نیمسال دوممركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  اتیكدكتری رشته بیوانفورم اختیاری دورةفهرست دروس 

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

   10-12سه شنبه  جعفری مییدکتر کر واحد 2 6404005 شبکه های متابوليکمدلسازی 
   8-10یکشنبه  دکتر قرقانی واحد 2 6404003 کموانفورماتيک

   15-17سه شنبه  دکتر منتظری واحد 2 اعالم خواهد شد مدل های گرافيکی احتماالتی در بيوانفورماتيک
       

       
       
       
  


