
 

مکان 

 کالس
 ساعت کالس

روز 

 کالس
 مسئول درس اساتید همکار

تعداد 

 واحد
 مقطع نام درس

1  12-10 نظري2 دکتر شرمین خرازي دکتر خوئینی مقدم یک شنبه   فیزیک کوانتوم 

کارشناسی 

 ارشد 97 

1  15-13  یک شنبه 

  دکتر قنبري

  دکتر صدرالدینی

  دکتر طاوسی دانا

  دکتر  طباطبایی

دکتر مسعود 

 خسروانی

نظري5/1(2

عملی)5/0-  

-زیست شناسی سلولی

 مولوکولی

1  12-10  ------- دوشنبه 
دکتر رضا فریدي 

 مجیدي
نظري2  شیمی 

1  12-10  ------- چهار شنبه 
 

دکتر رضا فریدي 

 مجیدي

نظري5/1(2

عملی)5/0-  
 شیمی تجزیه دستگاهی

1  
9:30-8  

11:30-10  

 

شنبه سه  

  دکتر طباطبایی

  دکتر آدابی

   ا امانی دکتر

دکتر رضا فریدي 

 مجیدي
نظري2  نانو مواد و نانو ساختار ها 

1  15:30-13:30 شنبه سه   ------- 
دکتر نصرا.. 

  طباطبایی

نظري5/0(1

عملی)5/0-  

سیستم هاي اطالع رسانی 

 پزشکی

1  51-13  دکتر قنبري چهارشنبه 
دکتر مسعود 

 خسروانی
نظري2  مبانی فیزیوپاتولوژي 

نظري2 دکتر مهدي آدابی ------- یکشنبه  10-08:30  1  
کاربرد نانو در صنایع 

 غذایی

کارشناسی 

 ارشد  96

1  15:30-13:30   دکتر رضا صابر دکتر  فریدي مجیدي  شنبه  سه 

2  )

-نظري1,5

 عملی)0,5

 روشهاي و ابزارشناسی

 ساختارها نانو آنالیز

 2بیومدیسین نانو  نظري2 دکتر حسین قنبري دکتر صابر دو شنبه  15-13  1

 سیستمهاي دارو رسانی نظري1 دکتر امیر امانی دکتر طباطبایی شنبه یک 15-13  3

 دوشنبه 12-10  3
  دکتر قنبري

 دکتر طباطبایی
  دکتر مهدي آدابی

نظري5/1(2

 عملی)5/0-
 نانو بیوتکنولوژي

  سه شنبه  12-10  2

  دکتر پرتو آذر

  دکتر موسوي

 دکتر رشیدیان

دکتر سید مهدي 

 رضایت

-نظري1(2

 عملی)1

اصول کار با حیوانات 

 آزمایشگاهی

  سمینار  نظري 1  دکتر مهدي آدابی  دکتر طباطبایی  یکشنبه  10 -12  2

  گروه نانو فناوري پزشکیلیست دروس 

   97 - 98سال تحصیلی اول نیمسال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان 

 کالس
 ساعت کالس

روز 

 کالس
 مسئول درس اساتید همکار

تعداد 

 واحد
 مقطع نام درس

3  
10-8:30  

12-10:30  
 دکترحسین قنبري ------ یکشنبه

-نظري2(3

 عملی)1

کاربرد نانو فناوري در 

 علوم ترمیمی

 دکتري97 

 دوشنبه  12-10  2
 دکتر طاوسی دانا

 دکتر خسروانی

نصرا... دکتر 

 طباطبایی
 نانو بیو مدیسین پیشرفته نظري 2

2  
10-8 

12-10  
  شنبه

  دکتر مرعشی

 دکتر  شجاع
 نظري3 دکتر حسین قنبري

ویروس شناسی و نانو 

 فناوري پزشکی

  مدلسازي در مقیاس نانو  نظري2  دکتر حسین قنبري  دکتر علیزاده شنبه یک  17-15  1

  دو شنبه  15:30-13:30  3
عسگري دکتر  

طباطباییدکتر   
  نظري 2 دکتر مهدي آدابی

روش تحقیق در علم 

  فناوري نانو

  لیست دروس گروه نانو فناوري پزشکی

   97 - 98سال تحصیلی اول نیمسال 




