
دکتری: مقطع بیوانفورماتیک:     رشته تحصیلی

ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحانمدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

9جمعه97/04/08مسعودی نژاد3بیوانفورماتیک پیشرفته2250306601دکتریبیوانفورماتیک

9شنبه97/04/09کاوسی3الگوریتم های بیوانفورماتیک2250306701دکتریبیوانفورماتیک

9پنجشنبه97/03/31قرقانی2طراحی محاسباتی دارو2250306801دکتریبیوانفورماتیک

9جمعه97/04/01عطار2بیوشیمی عالئم سلولی2250303701دکتریبیوانفورماتیک

4دکتریبیوانفورماتیک

5دکتریبیوانفورماتیک

18رساله8250226801و7و6دکتریبیوانفورماتیک

علوم پایه: گروه 

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع سلولی مولکولی- زیست شناسی :     رشته تحصیلی

ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحانمدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

9شنبه 97/04/09امینی نسب2روشهای تعیین ساختار ماکرومولکولها2250307101دکتریزیست شناسی

9جمعه97/04/08فرازمند2اپی ژنتیک در زیست شناسی و پزشکی2250307301دکتریزیست شناسی

9جمعه97/04/08امینی نسب2بیوانفورماتیک پیشرفته2250307701دکتریزیست شناسی

 ایمنی در آزمایشگاه22503111دکتریزیست شناسی

4و3دکتریزیست شناسی

5دکتریزیست شناسی

22رساله8250309401و7و6دکتریزیست شناسی

را  حداکثر تا نیمسال چهارم  "ایمنی در آزمایشگاه  "دانشجو الزامی است دوره 

طی کرده و گواهی موفقیت در آزمون این دوره را دریافت کند و به اداره آموزش و 

.تحصیالت تکمیلی ارائه نماید

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



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

ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحانمدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

9جمعه97/04/08رشیدی رنجبر3پیشرفته 2250310401NMRدکترینانوشیمی 

فامیل فرنیا

سلیمان نژاد

فروتن

امیری

آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه22503109دکترینانوشیمی 

4و3دکترینانوشیمی 

5دکترینانوشیمی 

24رساله8250306101و7و6دکترینانوشیمی

22رساله8250309401و7و6دکترینانوشیمی 

9جمعه225031050197/04/01دکترینانوشیمی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

3مباحثی در نانوشیمی و نانوفناوری

را  حداکثر تا  "آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه "دانشجو الزامی است دوره 

نیمسال چهارم طی کرده و گواهی موفقیت در آزمون این دوره را دریافت کند و به 

.اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی ارائه نماید

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع شیمی پلیمر- شیمی :     رشته تحصیلی

ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحانمدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

9جمعه97/04/01شاکری3شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها2250309701دکتریپلیمر-شیمی 

9جمعه97/04/08مهدوی3سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها2250309801دکتریپلیمر-شیمی 

4و3دکتریپلیمر -شیمی 

5دکتریپلیمر -شیمی 

24رساله8250306101و7و6دکتریپلیمر-شیمی 

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

22503109دکتریپلیمر-شیمی 
را  حداکثر تا  "آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه "دانشجو الزامی است دوره 

نیمسال چهارم طی کرده و گواهی موفقیت در آزمون این دوره را دریافت کند و به 

.اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی ارائه نماید

آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله


