
دکتری:مقطع بیوانفورماتیک:  رشته تحصیلی  

مکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9چهارشنبه98/03/29هفته زوجآزمایشگاه13-9پنجشنبهدکتر حمیدرضا مال صالحی20بیوشیمی عالئم سلولی2250303701دکتریبیوانفورماتیک

9جمعه98/03/31هفته زوجآزمایشگاه20-14پنجشنبهدکتر علی مسعودی نژاد21بیوانفورماتیک پیشرفته2250306601دکتریبیوانفورماتیک

9یکشنبه98/04/02هفته زوجآزمایشگاه15-9جمعهدکتر کاوه کاوسی30الگوریتم های بیوانفورماتیک2250306701دکتریبیوانفورماتیک

9سه شنبه98/04/04هفته زوجآزمایشگاه20-16جمعهدکترسجاد قرقانی20طراحی محاسباتی دارو2250306801دکتریبیوانفورماتیک

4دکتریبیوانفورماتیک

5دکتریبیوانفورماتیک

18رساله8250226801و7و6دکتریبیوانفورماتیک

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

1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم 

(است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5و4    استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.مربوطه 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



دکتری:مقطع سلولی مولکولی- زیست شناسی :  رشته تحصیلی   

مکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز 

امتحان

ساعت 

امتحان

پنجشنبهدکتر امینی نسب20روشهای تعیین ساختار ماکرومولکولها2250307101دکتریزیست شناسی
9-11

14-16
9جمعه98/03/31هفته زوج220

دکتر منتصرکوهساری20زیست فناوری مولکولی2250307201دکتریزیست شناسی
پنجشنبه

جمعه

16-18

14-18

220

216
9یکشنبه98/03/26هفته زوج

2250308301دکتریزیست شناسی
گیرنده های درون سلولی در تکثیر و 

تمایز
9چهارشنبه98/03/29هفته زوج13216-9جمعهدکتر نسرین معتمد20

22503111دکتریزیست شناسی

4و3دکتریزیست شناسی

5دکتریزیست شناسی

22رساله8250309401و7و6دکتریزیست شناسی

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

6پایان نامه5252003101ارشدزیست شناسی

8پایان نامه6252003201ارشدزیست شناسی

1397-98برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 

.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 

۱۳۹5مختص ورودی  

1394مختص ورودی  

1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

.مربوطه انجام می گیرد 

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

شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم 

(است

. 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

را  حداکثر تا نیمسال سوم طی کرده و گواهی موفقیت در آزمون این دوره را  "ایمنی در آزمایشگاه  "دانشجو الزامی است دوره 

.دریافت کند و به اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی ارائه نماید
 ایمنی در آزمایشگاه



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

مکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9سه شنبه98/03/28هفته فرد15255-9چهارشنبهدکترپرویز رشیدی رنجبر30 پیشرفته2250310401NMRدکترینانوشیمی 

9جمعه98/03/31هفته فرد15266-9پنجشنبهدکتر فامیل فرنیا30مباحثی در نانوشیمی و نانوفناوری2250310501دکترینانوشیمی 

22503109دکترینانوشیمی 

4و3دکترینانوشیمی 

5دکترینانوشیمی 

22رساله8250309401و7و6دکترینانوشیمی 

24رساله9250306101و7و6دکترینانوشیمی 

. 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

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم 

(است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5 و 4 و 3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 و به بعد۱۳۹5مختص ورودی  

1394  و ۱۳۹۳مختص ورودی  

آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه
را  حداکثر تا نیمسال سوم طی کرده و گواهی موفقیت در آزمون این  "آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه "دانشجو الزامی است دوره 

.دوره را دریافت کند و به اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی ارائه نماید



دکتری: مقطع شیمی پلیمر- شیمی :   رشته تحصیلی  

مکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9سه شنبه98/03/28هفته فرد15254-9چهارشنبهدکتر علیرضا شاکری30شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها2250309701دکتریپلیمر -شیمی 

9جمعه98/03/31هفته فرد15247-9پنجشنبهدکترحسین مهدوی30سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها2250309801دکتریپلیمر -شیمی 

22503109دکتریپلیمر -شیمی 

4و3دکتریپلیمر -شیمی 

5دکتریپلیمر -شیمی 

24رساله8250306101و7و6دکتریپلیمر-شیمی 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

. 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

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

شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم 

(است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4 و 3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه
را  حداکثر تا نیمسال سوم طی کرده و گواهی موفقیت در  "آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه "دانشجو الزامی است دوره 

.آزمون این دوره را دریافت کند و به اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی ارائه نماید


