
 فارماکوگنوزی 99.......( ورودی.......سوم.......)ترم .....401-1400سال تحصیلی ........ دومفهرست دروس نیمسال 

 ردیف

 

 نام مدرسین نوع درس نام درس کددرس

 عملی نظری

استخراج، جداسازی و شناسایی  56120 1

 ترکیبات طبیعی

 دکتر افتخاری -دکتر مجرب -دکتر مدرسی* 2 4

  6 جمع  

 

 ( 10برنامه درسی هفتگی) کالس شماره

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز هفنه

استخراج، جداسازی و  شنبه

 شناسایی ترکیبات طبیعی

 )عملی(

استخراج، جداسازی و 

 شناسایی ترکیبات طبیعی

 )عملی(

  

استخراج، جداسازی و  یکشنبه

 شناسایی ترکیبات طبیعی

 )نظری(

   

     دوشنبه

استخراج، جداسازی و  شنبهسه 

شناسایی ترکیبات طبیعی 

 )نظری(

   

     چهارشنبه

 

 

 

 

 



 زیست مواد دارویی400.......( ورودی....دوم.......)ترم .....401-1400سال تحصیلی ........ دومفهرست دروس نیمسال 

 ردیف

 

 نام مدرسین نوع درس نام درس کددرس

 عملی نظری

 دکتر درخشان خواه -دکتر ایزدی -دکتر لطف آبادی* 1 2 1داروییزیست مواد  5509 1

مهندسی بافت و زیست داربست  5512 2

 ها

 دکتر لطف آبادی -دکتر ایزدی -دکتر درخشان خواه* 1 2

روش های پیشرفته شناسایی و  5514 3

 آنالیز دستگاهی

دکتر  -دکتر لطف آبادی -دکتر ایزدی -دکتر علی آبادی* 1 2

 خواهدرخشان 

 دکتر گرگین -دکتر علیرضا رضایی منش-*دکتر تارخیان - 2 ایمونولوژی 5522 4

  11 جمع  

( 10برنامه درسی هفتگی) کالس شماره  

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز هفته

  شنبه

 

روش های پیشرفته 

 شناسایی و آنالیز دستگاهی

  

 یکشنبه
 

مهندسی بافت و زیست 

 داربست ها

   

 دوشنبه
 

1زیست مواد دارویی روش های پیشرفته  

 شناسایی و آنالیز دستگاهی

  

 سه شنبه
 

مهندسی بافت و زیست 

 داربست ها

   ایمونولوژی

 چهارشنبه
 

1زیست مواد دارویی     

 

 

 

 

 

 



 داروییزیست مواد 99.......( ورودی.......سوم.......)ترم .....401-1400سال تحصیلی ....... دومفهرست دروس نیمسال 

 ردیف

 

 نام مدرسین نوع درس نام درس کددرس

 عملی نظری

 دکتر درخشان خواه 1 2 2زیست مواد دارویی 5510 1

تکنیک های پیشرفته سلولی و  5511 2

 مولکولی

 دکتر ژیال ایزدی 1 2

اصول استاندارد سازی و ایمنی  5515 3

 زیست مواد

 دکتر لطف آبادی - 1

 دکتر درخشان خواه - 2 پروتئینشیمی پپتید و  5521 4

  - 1 سمینار 5513 5

  10 جمع  

 

( 10برنامه درسی هفتگی) کالس شماره  

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز هفنه

  شنبه

 

اصول استاندارد سازی و 

 ایمنی زیست مواد

  شیمی پپتید و پروتئین

  یکشنبه

 

   2زیست مواد دارویی

  دوشنبه
 

تکنیک های پیشرفته 

 سلولی و مولکولی

  

  سه شنبه

 

   2زیست مواد دارویی

  چهارشنبه
 

تکنیک های پیشرفته 

 سلولی و مولکولی

  

 

 

 

 

 



 نانوفناوری پزشکی400.......( ورودی.......دوم......)ترم .....401-1400سال تحصیلی ....... دومفهرست دروس نیمسال 

 ردیف

 

 نام مدرسین نوع درس نام درس کددرس

 عملی نظری

ابزارشناسی و روشهای آنالیز  54016 1

 نانوساختارها

 دکتر ملکی 5/0 5/1

 دکترسهیال محمدی 5/0 5/1 نانوبیوتکنولوژی 54017 2

 دکتر ملکی -دکتر سهیال محمدی* - 2 نانومواد و نانوساختارها 54020 3

روش های ساخت نانو در  54021 4

 نانوساختارها

 دکتر ارکان 1 1

 دکتر سجاد مرادی -دکتر شهالیی* 1 1 مدل سازی در مقیاس نانو 54022 5

 دکتر ارکان -دکتر ملکی* - 2 1نانوبیومدیسین  54026 6

  12 جمع  

 

(8برنامه درسی هفتگی) کالس شماره  

 16-18 14-16 10-12 8-10 هتروز هفن

  شنبه
 

   

 نانومواد و نانوساختارها یکشنبه
 

در روش های ساخت نانو 

 نانوساختارها

  

ابزارشناسی و روشهای آنالیز  مدل سازی در مقیاس نانو دوشنبه

 نانوساختارها

  

   1نانوبیومدیسین  نانوبیوتکنولوژی سه شنبه

  چهارشنبه
 

   

 

 

 

 

 



نانوفناوری 99ورودی..............( چهارم.......)ترم .....401-1400سال تحصیلی ....... دومفهرست دروس نیمسال 

 پزشکی

 ردیف

 

 نام مدرسین نوع درس نام درس کددرس

 عملی نظری

  - 1 سمینار 54024 1

  - 6 پایان نامه 54025 2

  7 جمع  

 

(8برنامه درسی هفتگی) کالس شماره  

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز هفنه

  شنبه
 

   

  یکشنبه
 

   

  دوشنبه

 

   

  سه شنبه

 

   

  چهارشنبه
 

   

 

 

 

 


