
 

 

 

 برنبمه هفتگی

  (95 – 96یتحصیل اول نیمسبل) بیوتکنولوشی ونبنوفنبوری پسشکی گروه 

 05 - 07 02 - 05 01 - 01 8  - 01 برنبمه هفتگی

     شنبه

 یکشنبه
 Dگروه  )کالس گروه(  شورنبل کالةشورنبل کالة  جلسه شورای گروهجلسه شورای گروه

 مهندسی پروتئین 

 ()دکتر تارمچی
- 

  سمینبرهبی دانشجوییسمینبرهبی دانشجویی

 دوشنبه

 C( گريٌساله رازی)

روش تحقیق واصول ارائه 

 مقبله 
 )دکتر مظلًم زادٌ(

 Dگريٌ  )کالس گريٌ(

اصول شنتیک مولکولی اصول شنتیک مولکولی 

  ومهندسی شنتیک ومهندسی شنتیک 
 )دکتر رکىی زادٌ(

  CCيي  EEگريٌگريٌ

کبربب حیوانبت آزمبیشگبهی کبربب حیوانبت آزمبیشگبهی 
 )دکتر مصطفًی(

 B)کالس گريٌ( گريٌ 

 شیمی تجسیه دستگبهی 
 )دکتر کاظمی(

 D ( گريٌکالس گريٌ)

 الکترو شیمی 
 )دکتر رسًلی فرد(

 CCيي  BBگريٌ گريٌ   (202)کالس 

زیست شنبسی سلولی زیست شنبسی سلولی 

  ومولکولی ومولکولی 
 )دکتر تارمچی(

 

 DDگريٌ گريٌ   ( 202)کالس 

ایمنی زیستی واصول کبر در ایمنی زیستی واصول کبر در 

  آزمبیشگبه آزمبیشگبه 
 )دکتر تارمچی( 

 E( گريٌ 202)کالس 

ابسارشنبسی وروشهبی 

 آنبلیس نبنو سبختبرهب
 )دکتر وذری يَمکاران( 

 B)کالس گريٌ( گريٌ 

  فیسیولوشیفیسیولوشی

 )دکتر مصطفًی( 

 سه شنبه

 C)کالس گريٌ ( گريٌ

اصول استبندارد سبزی اصول استبندارد سبزی 

وایمنی فراورده هبی وایمنی فراورده هبی 

  بیولوشیبیولوشی
  CC(گريٌ(گري202202ٌ)کالس )کالس  )دکتر حسه ()دکتر حسه (

  نبنوبیوتکنولوشینبنوبیوتکنولوشی
 )دکتر وذری(

  CC( گريٌ 200کالس )

  بیوشیمیبیوشیمی
 (()دکتر فتحی)دکتر فتحی

 Dي Aگريٌ  (202)کالس 

 ایمنوشیمی
 اسماعیل زادٌ()دکتر 

 B(گريٌ (گريٌ 202202)کالس )کالس 

مقدمه ای بر نبنو 

  تکنولوشی
 )دکتر وذری( 

 

 DDگريٌ گريٌ   ( 202)کالس 

 کشت سلولی
 )دکتر وذری(

 Cي B(گريٌ 202)کالس 

 اطالع رسبنی پسشکی 
 )مُىذس میاوذاری(

 B)کالس گريٌ ( گريٌ 

 فیسیک کوانتوم 
 )دکتر عابذیىی(

 

  E)کالس گريٌ (گريٌ

 تکنولوشینبنو بیو 
 )دکتر خیری(

 چهبرشنبه

 E)کالس گريٌ( گريٌ 

روش هبی سبخت 

 نبنوسبختبر
 )دکتر وذری يَمکاران(

  Aگريٌ 

  مهندسی شنتیک عملی مهندسی شنتیک عملی 
 )دکتر تارمچی()دکتر تارمچی(

  Aگريٌ 

  مهندسی شنتیک عملی مهندسی شنتیک عملی 
 )دکتر تارمچی()دکتر تارمچی(

  C)کالس گريٌ( گريٌ

 شنتیک پسشکی
 )دکتر بیگلری(

 E)کالس گريٌ( گريٌ 

  1نبنو بیو مدیسین 
 )دکتر وذری يدکتر کاظمی(

  DD(گريٌ 200)کالس 

  نبنو بیوتکنولوشینبنو بیوتکنولوشی
 )دکتر وذری(

     پنجشنبه

A 49کارشىاسی ارشذ بیًتکىًلًشی يريدی   B  42کارشىاسی ارشذ واوًفىايری يريدی 

C  42کارشىاسی ارشذ بیًتکىًلًشی يريدی   E  49ارشذ واوً فىايری پسشکی يريدی  کارشىاسی 

D  49دکترای بیًتکىًلًشی پسشکی يريدی 

 
  میباشذ.میباشذ.  السامیالسامیَای داوشجًیی ي سخىراوان مذعً َای داوشجًیی ي سخىراوان مذعً   وامٍ، سمیىاروامٍ، سمیىار  شرکت داوشجًیان در جلسات دفاع از پایانشرکت داوشجًیان در جلسات دفاع از پایان

      ق العادٌ ي یا جبراوی خًدداری شًد.ق العادٌ ي یا جبراوی خًدداری شًد.َای درسی فًَای درسی فً  ، بذين کسب مجًز ي َماَىگی با مذیریت گريٌ، اکیذاً از تشکیل کالس، بذين کسب مجًز ي َماَىگی با مذیریت گريٌ، اکیذاً از تشکیل کالسیکشىبٍیکشىبٍصبح ريزَای صبح ريزَای 


