
 

 98-99مركز 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

   13-15یکشنبه  دکتر داودی واحد 1 6402081 1درس سمينار 

   13-15یکشنبه  دکتر داودی واحد 1 6402082 2درس سمينار 

     واحد 18 6401091 لهرسا

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

       

       
 

 98-99نیمسال اول مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  كارشناسی ارشد رشته بیوشیمی دورةتخصصی  فهرست دروس

 تاريخ و ساعت امتحان زمان تشکیل كالس نام استاد داد واحدتع شماره درس نام درس

 12-10 23/10/98 8-10دوشنبه  دکتر داودی واحد 2 6401005 آنزیمولوژی

 12-10 21/10/98 10-12دوشنبه  پرست دکتر یزدان واحد 2 6401170 کنترل متابوليسم

 12-10 29/10/98 10-12شنبه یک دکتر رباني واحد 2 6401099 بيوشيمي اسيدهای نوکلئيك

 12-10 01/11/98 13-15دوشنبه  سيدعربيدکتر  واحد 2 6401119 ساختار و عملکرد پروتئين ها

   13-15یکشنبه  دکتر داودی واحد 1 6402071 1درس سمينار 

   13-15یکشنبه  دکتر داودی واحد 1 6402072 2درس سمينار 

     واحد 6 6420002 پایان نامه

       
 



 

 98-99مركز 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 شماره درس نام درس

 15-13 25/10/98 8-10چهارشنبه  دکتر باقری واحد 2 6401149 زیست شيمي پپتيدها

 12-10 30/10/98 10-12سه شنبه  دکتر احمدیان واحد 2 6401159 اصول و کاربرد ميکروسکوپ های الکتروني 

 12-10 25/10/98 10-12چهارشنبه  دکتر سيدعربي واحد 2 6401154 مباحثي در کریستالوگرافي ماکروملکولي مقدماتي

 12-10 02/11/98 13-15شنبه چهار دکتر رباني واحد 2 6402003 چاپرون ها 

 12-10 24/10/98 13-15سه شنبه   دکتر داودی واحد 2 6402001 پروتئوميکس

 12-10 22/10/98 8-10یکشنبه  دکتر بنائي مقدم واحد 2 6404088 ژنوميك و تنظيم ژني

 12-10 28/10/98 8-10سه شنبه  دکتر بنائي مقدم واحد DNA 6401059 2روشهای نوترکيبي 

 15-13 29/10/98 13-15شنبه  پرستدکتر یزدان واحد 2 6401144 )مختص دانشجویان دکتری( یمهامکانيسم عمل آنز

 بيوشيمي پيشرفته پروتئينها و اسيدهای نوکلئيك

 )مختص دانشجویان دکتری(

 15-13 23/10/98 13-15شنبه دو دکتر رباني     واحد 2 6401015

       

       

       

       

       
 

 

 



 98-99نیمسال اول مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  دكتری رشته بیوفیزيك دورةاختیاری  -تخصصی فهرست دروس

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

 12-10 23/10/98 8-10دوشنبه  دکتر موسوی موحدی  واحد 2 6403021 شيمي فيزیك پروتئين ها

 12-10 01/11/98 8-10دوشنبه  دکتر گليایي  واحد 2 6401164 بيوفيزیك مولکولي

 12-10 25/10/98 10-12چهارشنبه  دکتر قورچيان واحد 2 6401166 روشهای بيوفيزیك

 12-10 22/10/98 13-15شنبه یک دکتر مباشری واحد 2 6401037 بيوفيزیك غشاء

   10-12سه شنبه  مباشریدکتر  واحد 1 6403081 1درس سمينار 

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

     واحد 18 6401091 رساله

     واحد 22 6403026 رساله
 

 98-99نیمسال اول در  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

 12-10 01/11/98 8-10دوشنبه  دکتر گليایي  واحد 2 6401164 بيوفيزیك مولکولي

 12-10 25/10/98 10-12چهارشنبه  دکتر قورچيان واحد 2 6401166 روشهای بيوفيزیك

 12-10 22/10/98 13-15شنبه یک دکتر مباشری واحد 2 6401037 بيوفيزیك غشاء

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

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

     واحد 6 6420002 پایان نامه

       
 



 

 98-99بیوفیزيك در نیمسال اول  مركز تحقیقات بیوشیمی 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 29/10/98 8-10یکشنبه  دکتر گليائي واحد 2 6401155 مباحثي در بيوفيزیك

 12-10 24/10/98 8-10سه شنبه  دکتر قورچيان واحد 2 6403003 زیست حسگرها

 12-10 28/10/98 8-10شنبه  دکتر موسوی موحدی واحد 2 6403002 دیناميكبيوترمو

 12-10 02/11/98 8-10چهارشنبه  دکتر شریعت پناهي واحد 2 6403042 مدلسازی سيستم های زیستي

       

       

       

       

       
 

 98-99نیمسال اول مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  وفیزيكرشته بی 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  دکتر صبوری واحد 4 6403010 بيوشيمي فيزیك مقدماتي
 10-12دوشنبه 

30/10/98 10-12 

 10-12یکشنبه  وری و  دکتر شریعت پناهيدکتر صب واحد 4 6401097 فيزیك مدرن
 10-12سه شنبه 

21/10/98 10-12 

 



  98-99نیمسال اول مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در  بیوانفورماتیكدكتری رشته  دورة فهرست دروس 

 (8139دانشجويان جديدالورود )ورودی 

 خ و ساعت امتحانتاري زمان تشکیل كالس نام استاد تعداد واحد شماره درس نام درس

      دروس جبرانی

 12-10 22/10/98 10-12یکشنبه  پرستدکتر یزدان واحد 2 6401132 مبانی بیوشیمی
 -دکتر نوذری -دکتر مسعودی نژاد واحد 2 6404027 بیوانفورماتیک

 دکتر منتظری

 12-10 25/10/98 10-12دوشنبه 

 12-10 30/10/98 8-10دوشنبه  دکتر بنایی مقدم حدوا 2 6401055 مباحث پیشرفته در زیست شناسی ملکولی
       

       
       
       

 



 

 98-99مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال اول  دكتری رشته بیوانفورماتیك دورةتخصصی فهرست دروس 

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

 15-16:30یکشنبه  دکتر کاوسی و دکتر کریمی جعفری واحد 3 6404013 داده پایگاههای بیولوژیکی
 10-12و سه شنبه 

24/10/98 10-12 

     واحد  18 6401091 رساله
       
       

 

 

 98-99ل مركز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزيك در نیمسال او دكتری رشته بیوانفورماتیك اختیاری دورةفهرست دروس 

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

 12-10 29/10/98 8-10یکشنبه  دکتر قرقانی واحد 2 6404011 طراحی محاسباتی دارو 
یکشنبه و سه شنبه  دکتر کاوسی -دکتر منتظری واحد 2 6404004 یادگیری ماشین

10-12 
01/11/98 10-12 

 12-10 21/10/98 15-17سه شنبه  دکتر کریمی جعفری واحد 2 6404007 ث ویژه در بیوانفورماتیکمباح
       

       
       
       
 

 


