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آخرین کارهای تحقیقاتی و به روز در رابطه با مبحث کالس را بدانند و در غالب مقاله اورجینال و یا مقاله  .5
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 دکتر فتاحی  8-70 78/1/91شنبه چهار 7
Drug Targeting 

 سیستم های کنترل رهش و مکانیسم رهایش از زیست مواد دکتر فتاحی  8-70 42/1/91شنبه سه  

 سیستم های کنترل رهش و مکانیسم رهایش از زیست مواد دکتر فتاحی 8-70 42/1/91شنبه چهار 4

 در دارو رسانی مواد مورد استفاده دکتر فتاحی 8-70 7/8/91شنبه سه  

 در دارو رسانی مورد استفادهمواد  دکتر فتاحی 8-70 4/8/91شنبه چهار 3

 تعطیل ---------  ---- 8/8/91شنبه سه  

 هیدروژل ها در دارو رسانی دکتر فتاحی 8-70 9/8/91شنبه چهار 2

 سامانه های دارورسانی مایسالر و پلیمریزوم ها  دکتر فتاحی 8-70 72/8/91شنبه سه  

 تعطیل ---------- ---- 71/8/91شنبه چهار 2

 نانودارو رسانی دکتر درخشان خواه 8-70 44/8/91 شنبهسه  

 دکتر درخشان خواه 8-70 43/8/91شنبه چهار 1
 لیپوزوم ها در دارو رسانی

 )انکپسوالسیون ( ونانو میکرو های پوشش درخشان خواهدکتر  8-70 49/8/91شنبه سه  

 )نکپسوالسیونا ( ونانو میکرو های پوشش دکتر درخشان خواه 8-70 30/8/91شنبه چهار 1

 کاربردها و هدفدار ذرات نانو دکتر درخشان خواه 8-70 1/9/91شنبه سه  

 داروهای پروتئینی دکتر درخشان خواه 8-70 1/9/91شنبه چهار 8

 -------- 8-70 73/9/91شنبه سه  
 امتحان میام ترم



 ( پلیمری ذرات ، جامد یدیلیپ ذرات ( ساخت روشهای و نانوکپسول دکتر فتاحی 8-70 72/9/91شنبه چهار 9

 و طبیعی(، قلزی و مغناطیسی سنتتیک

 سامانه های دارورسانی ریوی دکتر فتاحی 8-70 40/9/91شنبه سه  

 سامانه های زیر جلدی تخریب پذیر دکتر فتاحی 8-70 47/9/91شنبه چهار 70

 سیستم انتقال داروی پوستی دکتر درخشان خواه 8-70 41/9/91شنبه سه  

 سیستم انتقال دارو چشمی دکتر درخشان خواه 8-70 48/9/91شنبه هارچ 77

 دارورسانی از راه بینی های سامانه دکتر درخشان خواه 8-70 2/70/91شنبه سه  

 سیستم دارو رسانی خوراکی دکتر درخشان خواه 8-70 2/70/91شنبه چهار 74

 استخوان در دارو رهایش دکتر درخشان خواه 8-70 77/70/91شنبه سه  

 مغز درشبکه های عصبی و دارو  رهایش دکتر درخشان خواه 8-70 74/70/91شنبه چهار 73

 هوشمند های سامانه دکتر فتاحی 8-70 78/70/91شنبه سه  

 سامانه های ژن رسانی دکتر فتاحی 8-70 79/70/91شنبه چهار 72

 ختصاصی برای اندامک های سلولیاسامانه های کنترل رهایش  دکتر فتاحی 8-70 42/70/91شنبه سه  

 درمان سرطانسامانه های کنترل رهایش برای  دکتر فتاحی 8-70 41/70/91شنبه چهار 72

 امتحان پایان ترم ----- ---- 42/70/91شنبه سه  

    41/70/91شنبه چهار 71

    4/77/91شنبه سه  71

    3/77/91شنبه چهار 
 

 

 

 

 

 

 


