
 فارماکوگنوزی  99 ( ورودیدوم)ترم  4111-4114 سال تحصیلی اول  فهرست دروس نیمسال

 ردیف

 

 نام مدرسین نوع درس نام درس کددرس

 عملی نظری

 دکتر افتخاری -دکتر مدرسی* 3/1 3/1 سامانه های اطالع رسانی دارویی 31445 4

دستگاهی روش های تجزیه  31415 2

 پیشرفته

 دکتر ادیبی -دکتر علی آبادی* 4 2

فیتوتراپی و اطالعات داروهای  31424 5

 گیاهی و طبیعی

 دکتر مدرسی -دکتر افتخاری* - 5

  7 جمع  

 

 برنامه درسی هفتگی) کالس شماره.............(

5-41 روز هفنه  42-41  41-41  45-41  

سامانه های اطالع رسانی   شنبه

دکتر مدرسی() دارویی  

  

روش های تجزیه دستگاهی  یکشنبه

 پیشرفته

فیتوتراپی و اطالعات 

داروهای گیاهی و 

)دکتر مدرسی(طبیعی  

  

روش های تجزیه دستگاهی  دوشنبه

 پیشرفته

فیتوتراپی و اطالعات 

 داروهای گیاهی و طبیعی

 )دکتر افتخاری(

  

سامانه های اطالع رسانی   سه شنبه

ی(افتخاردارویی) دکتر   

  

     چهارشنبه

 



 زیست مواد دارویی 111.......( ورودیاول.......)ترم .....114-4111سال تحصیلی ........ اولفهرست دروس نیمسال 

 ردیف

 

 نام مدرسین نوع درس نام درس کددرس

 عملی نظری

سیستم های اطالع رسانی  3311 4

 پزشکی

 -دکتر ایزدی -دکتر خدارحمی -دکتر درخشان خواه* 3/1 3/1

 دکتر لطف آبادی

 دکتر قباد محمدی - 2 فیزیکال فارماسی 3315 2

 -دکتر درخشان خواه -دکتر لطف آبادی -دکتر ایزدی* - 5 سامانه های نوین انتقال دارو 3312 5

 دکتر شهال میرزایی -دکتر جعفری

 -دکتر ایزدی -خواهدکتر درخشان  -دکتر لطف آبادی* - 2 شیمی پلیمر 3317 1

 دکتر جعفری

 دکتر مهکی 4 4 آمار زیستی 3315 3

 -دکتر ایزدی -دکتر لطف آبادی -دکتر درخشان خواه* - 5 زیست شناسی سلولی و مولکولی 3313 1

دکتر  -دکتر یداله بهرامی -دکتر توالیی -دکتر خدارحمی

 دکتر منصوری -راسخیان

  45 جمع  

شماره.............(برنامه درسی هفتگی) کالس   

 41-45 41-41 41-42 5-41 روز هفنه

 فیزیکال فارماسی شنبه
 

   

 یکشنبه
 

سامانه های نوین انتقال  

 دارو

  

 دوشنبه
 

زیست شناسی سلولی و  

 مولکولی

  شیمی پلیمر

 سه شنبه
 

سامانه های نوین انتقال  

 دارو

سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی

 

 چهارشنبه

 

شناسی سلولی و زیست  

 مولکولی

  

 



 زیست مواد دارویی 99 .......( ورودیسوم.......)ترم .....114-4111...دروس نیمسال اول سال تحصیلی ....فهرست 

 ردیف

 

 نام مدرسین نوع درس نام درس کددرس

 عملی نظری

دکتر درخشان  -دکتر ایزدی -دکتر لطف آبادی* 4 2 4زیست مواد دارویی  3319 4

 دکتر شهال میرزایی  -خواه

 دکتر لطف آبادی -دکتر ایزدی -دکتر درخشان خواه* 4 2 مهندسی بافت و زیست داربست ها 3342 2

روش های پیشرفته شناسایی و  3341 5

 آنالیز دستگاهی

 -دکتر لطف آبادی -دکتر ایزدی -دکتر علی آبادی* 4 2

 درخشان خواهدکتر 

 دکتر علیرضا رضایی منش - 2 ایمونولوژی 3322 1

  44 جمع  

 

 برنامه درسی هفتگی) کالس شماره.............(

 41-45 41-41 41-42 5-41 روز هفنه

روش های پیشرفته   شنبه

 شناسایی و آنالیز دستگاهی

  

مهندسی بافت و زیست  یکشنبه

 داربست ها

روش های پیشرفته 

 و آنالیز دستگاهی شناسایی

  

    4زیست مواد دارویی  دوشنبه

مهندسی بافت و زیست  سه شنبه

 داربست ها

   

    4زیست مواد دارویی  چهارشنبه

 

 

 



 نانوفناوری پزشکی 111.......( ورودیاول...)ترم ........114-4111....سال تحصیلی ... اولفهرست دروس نیمسال 

 ردیف

 

 نام مدرسین نوع درس نام درس کددرس

 عملی نظری

 دکتر چهری 3/1 3/1 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 41129 4

 دکتر سهیال محمدی -دکتر راسخیان -دکتر توالیی* 3/1 3/4 زیست شناسی سلولی و مولکولی 31115 2

 دکتر -دکتر شهالیی -دکتر ادیبی -دکتر دادگر* 3/1 3/4 شیمی تجزیه دستگاهی 31111 5

 جایمند

 دکتر صمدیان - 2 پلیمر 31113 1

 دکتر ملکی -*دکتر سهیال محمدی - 2 مقدمه ای بر نانوتکنولوژی 31119 3

 دکتر ارکان 3/1 3/4 شیمی عمومی 31141 1

مبانی سیستم های کلوئیدی و   7

 فصول مشترک

 ملکیدکتر  - 2

  45 جمع  

 

 برنامه درسی هفتگی) کالس شماره.............(

 41-45 41-41 41-42 5-41 روز هفنه

     شنبه

     یکشنبه

     دوشنبه

     سه شنبه

     چهارشنبه

 

 



 نانوفناوری پزشکی 99.......)ترم .....سوم.......( ورودی114-4111...دروس نیمسال اول سال تحصیلی ....فهرست 

 نام مدرسین
 

 ردیف کد درس نام درس نوع درس

 نظری عملی

 4 31149 2نانوبیومدیسین 2 - دکتر صمدیان -دکتر ارکان*

 2 31125 مبانی کسب و کار در نانوفناوری 4 4 ملکیدکتر  -*محمدیدکتر 

 5 31129 ایمنی نانوفناوری 2 - دکتر ملکی -دکتر سهیال محمدی*

کاربردهای نانوفناوری در صنایع  2 - دکتر صمدیان

 غذایی

 1 

 3 31145 سیستم های دارورسانی 4 - دکتر محمدی

 1 31142 کارورزی در صنعت 2 - دکتر ارکان

   جمع 5 

 

 برنامه درسی هفتگی) کالس شماره.............(

 41-45 41-41 41-42 5-41 روز هفنه

     شنبه

     یکشنبه

     دوشنبه

     سه شنبه

     چهارشنبه

 

 

 

 

 


