
 معبيوت آمًزشي  تحصيالت تكميلي

 ريشُبی وًیه تشخيص ملكًلي بيمبریُب 

 98-99ويمسبل ديم سبل تحصيلي          .Ph.Dرشتٍ بيًشيمي مقطع  

 مكبن : سبله کىفراوس گريٌ      8-01زمبن :یكشىبٍ ي سٍ شىبٍ سبعت 

 *تبریخ برگساری امتحبن :مسئًل درس: دکتر تًکلي                                         

ردی

 وبم درس ف
 تعذاد ياحذ

 سبعت ایبم  َفتٍ وبم استبد 
 کل عملي وظری

 7 77/00/98 دوتر تَولی    High-techاظبض تىٌیىْبی  1

 7 79/00/98 دوتر روری    اظیذّبی ًَولئیه پالظوب 2

 7 4/07/98 دوتر روری    تغییرات شًَهی ٍ اظیذّبی ًَولئیه -ظتبزّوَ 3

    جذاظبزی اظیذّبی ًَولئیه  4

 دوتر طبّری پبن
6/07/98 

00/07/98 

4 

 03/07/98 دوتر طبلجی    اظبض هلىَلی تؽخیص ثیوبریْبی عفًَی 5

71/07/98 

4 

 7 75/07/98 دوتر ًجفی    ثذخیوی ّبی ظیعتن خًَعبز 6

 هلىَلی ثیوبریْبی هرتجط ثب اظتخَاى تؽخیص 7

 

 7 07/0/99 دوتر تَولی   

همبیعِ آزهبیػ ّبی هلىَلی ثب رٍؼْبی  8

 تؽخیصی دیگر

 7 09/0/99 دوتر تَولی   

هرٍری ثر پبظخ ّبی ظیعتن ایوٌی در  9

 همبثل عَاهل ثیگبًِ

 7 74/0/99 دوتر خَغ هیرصفب   

پیًَذ اعضبء: ًحَُ اًتخبة دٌّذُ ٍ گیرًذُ  10

پیًَذ ٍ هرٍری ثر هَلىَل ّبی درگیر در 

 پبظخ ّبی ایوٌی آلَشًیه

 7 76/0/99 دوتر فله   

رٍغ ّبی آزهبیؽگبّی ضرٍری ثرای لجل  

از پیًَذ ٍ ثیَهبرورّبی ًؽبى دٌّذُ رد 

 پیًَذ

 7 30/0/99 دوتر دلجٌذی   

 7 7/7/99 دوتر طبّری    پسؼىی هلىَلی لبًًَی 11

 7 7/7/99 گرٍُ فٌبٍریْبی ًَیي    تؽخیص ثیوبریْبًبًَثیَتىٌَلَشی در  12

 9/7/99 دوتر ؼعجبًی    در پبتَلَشی ثیوبریْب NOًمػ  13

04/7/99 

4 



 

 معبيوت آمًزشي  تحصيالت تكميلي

 2بيًشيمي ببليىي 

 98-99ويمسبل ديم سبل تحصيلي          .Ph.Dرشتٍ بيًشيمي مقطع  

 مكبن : سبله کىفراوس گريٌ        01-07زمبن :یكشىبٍ ي سٍ شىبٍ سبعت 

 مسئًل درس: وًربخش                                         *تبریخ برگساری امتحبن :

 ردیف
 وبم درس

 تعذاد ياحذ
 سبعت ایبم  َفتٍ وبم استبد 

 کل عملي وظری

 77/00/98 داخلي    ٍ هبیعبت ثذى  فیسیَپبتَلَشی ولیِ 1

79/00/98 

4 

 دوتر فالح    الىترٍلیتْب ٍ اختالالت اظیذٍثبز 2

 
4/07/98 

6/07/98 

4 

تعتْب ٍ آزهبیؽبت ثررظی عولىردولیِ  3

 هبورٍظىَپی ٍ هیىرٍظىَپی

 دوتر ثحریٌی   

 

00/07/98 7 

 7 03/07/98 دوتر طبّری

ظٌگْبی ادراری )طجمِ ثٌذی، هىبًیعن  4

 ایجبد، آًبلیس(

 7 71/07/98 دوتر طبّری   

 7 75/07/98 دوتر ؼعجبًی    دیبلیس ولیِ 5

 7 07/0/99 دوتر فالح    تعتْب ٍ آزهبیؽبت ثررظی هبیعبت ثذى  6

 7 09/0/99 دوتر ًَرثخػ    فیسیَپبتلَشی آدرًبل 7

 74/0/99 دوتر ًَرثخػ    تعتْب ٍ آزهبیؽبت ثررظی آدرًبل  8

76/0/99 

4 

 30/0/99 داخلي    فیسیَپبتَلَشی للت ٍ عرٍق 9

7/7/99 

4 

 دوتر فالح    تعتْب ٍ آزهبیؽبت ثررظی  للت ٍ عرٍق 10

 
7/7/99 7 

 7 9/7/99 ٍاّبًط هرادیبًط    پبتَفیسیَلَشی ریِ 11

 7 04/7/99 دوتر تَولی    ریِ  تعتْب ٍ آزهبیؽبت ثررظی 12

 



 

 معبيوت آمًزشي  تحصيالت تكميلي

 مذیریت آزمبیشگبٌ بيًشيمي ببليىي ي کىترل کيفي

 98-99ويمسبل ديم سبل تحصيلي          .Ph.Dرشتٍ بيًشيمي مقطع  

 مكبن : سبله کىفراوس گريٌ                             01-07زمبن :ديشىبٍ سبعت 

 دکتر وجفي                                       *تبریخ برگساری امتحبن :   مسئًل درس:

ردی

 وبم درس ف
 تعذاد ياحذ

 سبعت ایبم  َفتٍ وبم استبد 
 کل عملي وظری

 7 78/00/98 دوتر طبّری پبن    مببوي مذیریت کيفيت 1

 2 5/07/98 دوتر ًجفی    هجبًی وٌترل ویفی  داخلی ٍ خبرجی  2

 07/07/98 دوتر ًجفی    اثسارّبی وٌترل ویفیت ووی 3

09/07/98 

08/0/99 

6 

 75/0/99 دوتر طبّری پبن    اثسارّبی وٌترل ویفیت تجْیسات 4

0/7/99 

4 

آهبر در آزهبیؽگبُ ٍ ًحَُ ترظین  5

 ًوَدارّبی وٌترل ویفی

  دوتر ًجفی   

8/7/99 

2 

اًَاع خطبّب )هٌبثع ایجبد خطب ٍ ًحَُ  6

 (ؼٌبظبیی ٍ رفع آًْب

 2 05/7/99 دوتر ًجفی   

 2 77/7/99 دوتر ثحریٌی    تضویي ویفیت ٍ وٌترل 7

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معبيوت آمًزشي  تحصيالت تكميلي

 دکترا                                       -عىًان درس: کبرآفریىي ي خلق ثريت              رشتٍ: بيًشيمي مقطع کبرشىبسي ارشذ  

                       03-05ويمسبل ديم                                زمبن: ديشىبٍ َب  سبعت  98-99سبل تحصيلي   : 

 *تبریخ امتحبن:                                           مسئًل درس: دکتر طبَری پبک

 

 وبم درس 

 تعذاد ياحذ

 کل عملي وظری سبعت  ایبم  َفتٍ وبم استبد یب اسبتيذ 

 1 2 

 78/00/98 دّمبىدوتر       اصَل وبرآفریٌی ٍ ٍیصگیْبی وبرآفریٌبى 

5/07/98 

4 

خاللیت ٍ ًَآٍری ثب رٍیىرد اظتفبدُ از  

 پتبًعیل ّبی علَم ّبی پبیِ پسؼىی

 2 07/07/98 دوتر ثرزگر     

 09/07/98 دوتر ثرزگر    ایذُ پردازی ٍ ؼٌبظبیی فرصت  

08/0/99 

4 

 2 75/0/99 دوتر ثرزگر    اصَل را اًذازی وعت ٍ وبر 

 0/7/99 دوتر طبّری پبن    هذلْبی وعت ٍ وبر 

8/7/99 

4 

وبرافریٌی جْبًی ٍ رٍیىرد تىٌَلَشیه  

 در حَزُ علَم پبیِ 

 05/7/99 دوتر دّمبى   

77/7/99 

4 

 79/7/99 دوتر دّمبى    هذیریت ثبزاریبثی 

5/3/99 

4 

تجرثیبت هَفك وبرارفریٌی در حَزُ  

 علَم پبیِ پسؼىی

 2 07/3/99 دوتر طبّری پبن   

تذٍیي طرح تجبری)هرتجط ثب رؼتِ ّبی  

 علَم پبیِ پسؼىی(

-دوتر ثرزگر   

 دوترطبّری پبن 

09/3/99 

76/3/99 

4 

 7/4/99 دوتر طبّری پبن    ثبزدیذ از فعبلیت وبرافریٌبًِ در عرصِ 

9/4/99 

4 

 

 



 

 

  


