
دکتری:مقطع بیوانفورماتیک:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان

9یکشنبه97/10/23هفته فرد17222-13پنجشنبهدکتر علی نجفی20مباحث پیشرفته در زیست شناسی مولکولی1250306201دکتریبیوانفورماتیک

9سه شنبه97/10/25هفته فرد12222-8پنجشنبهدکتر علی مسعودی نژاد20بیوانفورماتیک1250306301دکتریبیوانفورماتیک

9پنجشنبه97/10/27هفته فرد17215-13جمعهدکتر فرنوش عطار20مبانی بیوشیمی1250306401دکتریبیوانفورماتیک

9یکشنبه97/10/30هفته فرد12215-8جمعهدکتر رضا ابراهیم پور20داده کاوی در سیستم سالمت1250310001دکتریبیوانفورماتیک

9سه شنبه97/10/25هفته فرد12216-8جمعهدکتر کاوه کاوسی21داده پایگاه های بیولوژیکی3250309501دکتریبیوانفورماتیک

9جمعه97/10/28هفته فرد12236-8پنجشنبهدکتر صادق عظیم زاده جمالکندی20ساز و کارهای مولکولی سرطان3250306901دکتریبیوانفورماتیک

3250304801دکتریبیوانفورماتیک
فقط دانشجویانی که ترم قبل )ژنومیک و تنظیم بیان ژن

یک درس اختیاری پاس نشده دارند مجاز به گرفتن این درس 

(هستند

9یکشنبه97/10/30هفته فرد17216-13جمعهدکتر علی مسعودی نژاد11

9پنجشنبه97/10/27دکتر علی مسعودی نژاد10سمینار بیوانفورماتیک3250309601دکتریبیوانفورماتیک

4دکتریبیوانفورماتیک

5دکتریبیوانفورماتیک

18رساله8250226801و7و6دکتریبیوانفورماتیک

.برنامه کالسی و امتحانات رشته خود را از جداول زیر مشاهده نمایید: دانشجویان گرامی

1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

. دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 5و4    استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



کارشناسی ارشد:مقطع علوم سلولی مولکولی- زیست شناسی :    رشته تحصیلی

مکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان

6پایان نامه 3252003101ارشدزیست شناسی

8پایان نامه 5۲۵۲۰۰۳۲01و4ارشدزیست شناسی

8پایان نامه6250301301ارشدزیست شناسی

دکتری:مقطع سلولی مولکولی- زیست شناسی :     رشته تحصیلی

مکانساعتروزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان

9یکشنبه97/10/23هفته زوج17215-9پنجشنبهدکترنسرین معتمد- دکترعلی فرازمند 30ژنومیکس و پروتئومیکس1250305801دکتریزیست شناسی

9سه شنبه97/10/25هفته زوج17236-9جمعهدکترنسرین معتمد- دکترعلی فرازمند 30فرآیندهای سلولی و مولکولی دریوکاریوتها1250305901دکتریزیست شناسی

1250306001دکتریزیست شناسی
مباحث ویژه در زمینه روش های پیشرفته زیست 

شناسی سلولی و مولکولی
9جمعه97/10/28هفته زوج12200-9پنجشنبهدکتر بهمن زینلی11

4و3دکتریزیست شناسی

5دکتریزیست شناسی

22رساله8250309401و7و6دکتریزیست شناسی

1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

۱۳۹۵مختص ورودی  

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می 5و4و3    استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.گیرد 

.دانشجو مقطع کارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع  نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند و حداکثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

مهلت و سنوات مجاز برای شرکت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع نانو سوپوامولکول- نانوشیمی- علوم و فناوری نانو:     رشته تحصیلی

مکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان

9یکشنبه97/10/30هفته زوج17221-9جمعهدکترپرویز رشیدی رنجبر 30نانوداروها و سامانه های انتقال دارو1250310601دکترینانوشیمی 

9چهارشنبه97/10/26هفته زوج17236-9پنجشنبهدکترفاطمه رهنمای-دکترعلیرضا عباسی30مباحثی در نانوشیمی1250310701دکترینانوشیمی 

9جمعه97/10/28هفته زوج17251-9چهارشنبهدکترکامران اخباری- دکتر فامیل فرنیا 30روش های سنتز نانومواد1250310801دکترینانوشیمی 

4و3دکترینانوشیمی 

5دکترینانوشیمی 

24رساله8250306101و7و6دکترینانوشیمی

22رساله8250309401و7و6دکترینانوشیمی 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز برای شرکت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

  و به بعد۱۳۹۵مختص ورودی  

1394  و ۱۳۹۳مختص ورودی  



دکتری: مقطع شیمی پلیمر- شیمی :     رشته تحصیلی

مکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان

9پنجشنبه97/10/27هفته زوج17250-9چهارشنبهخانم دکترسپیده خوئی30شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون1250310301دکتریپلیمر -شیمی 

9یکشنبه97/10/30هفته زوج17221-9جمعهدکترپرویز رشیدی رنجبر 30نانوداروها و سامانه های انتقال دارو1250310601دکتریپلیمر -شیمی 

9هفته زوجپنجشنبهدکتر رضایان30چسب ها و پوشش های پیشرفته پلیمری1250421701دکتریپلیمر -شیمی 

4و3دکتریپلیمر -شیمی 

5دکتریپلیمر -شیمی 

24رساله8250306101و7و6دکتریپلیمر-شیمی 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز برای شرکت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه


