
1ترم –امتحانی رشته زیست فناوری پزشکی مقطع دکتری  برنامه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت 

 آزمون 

 روز تاریخ نام درس استاد مکان 

دکتر دنیوی -دکتر حسینی آذریان و سلطانی 10 سیستم های اطالع رسانی  

 پزشکی

52/10/1401  یکشنبه 

نکوئیان دکتر  آذریان و سلطانی 10 72/10/1401 نانوبیوتکنولوژی   سه شنبه 

 -دکتر طریقی -دکتر فرج اللهی آذریان و سلطانی 10

دکتر براتی -نکوئیاندکتر   
اصول ژنتیک مولکولی و 

 مهندسی ژنتیک نظری

2/11/1401  یکشنبه 

  -دکتر فرج اللهی آذریان و سلطانی 10

 دکتر محسن زادگان

4/11/1401 ایمونوشیمی  سه شنبه 

دکتر صمدی -دکتر طریقی آذریان و سلطانی 10 11/1401/  5 کشت سلول   چهارشنبه 

دکتر  -افشاریدکتر  آذریان و سلطانی 10

دکتر نکوئیان -حسینی  
روش تحقیق و اصول ارائه 

 مقاله

9 /11/1401  یکشنبه 

11/11/1401 الکتروشیمی دکتر افشاری آذریان و سلطانی 10  سه شنبه 



3ترم–امتحانی رشته زیست فناوری پزشکی مقطع دکتری  مهبرنا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت 

 آزمون 

 روز تاریخ نام درس استاد مکان

دکتر دنیوی -دکتر حسینی آذریان و سلطانی 10 کاربرد ریزآرایه ها و  

میکروفلوئیدیکس در 

 تشخیص

52/10/1401  یکشنبه 

دکتر قلی پور-براتیدکتر  آذریان و سلطانی 10 سازی و اصول استاندارد  

ایمنی فرآورده های 

 بیولوژی

72/10/1401  سه شنبه 

دکتر  -دکتر فرج اللهی آذریان و سلطانی 10

 طریقی

 

 مهندسی پروتئین

2/11/1401  یکشنبه 

دکترفرج -دکتر طریقی  آذریان و سلطانی 10

 الهی

کاربرد واکسن و آنتی بادی 

 در زیست فناوری

4 /11/1401  سه شنبه 

دکتر قلی  -دکتر صمدی آذریان و سلطانی 10

 پور

کاربرد سلولهای بنیادی در 

 زیست فناوری

5/11/1401  چهار شنبه 



 

1ترم–برنامه امتحانی رشته زیست فناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت 

 آزمون 

 روز تاریخ نام درس استاد مکان

دکتر  -دکتر حسینی آذریان و سلطانی 10

 دنیوی
سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی

25/10/1401  یکشنبه 

دکتر  -دکتر افشاری آذریان و سلطانی 10

 نکوئیان

27/10/1401 نانو زیست فناوری مقدماتی  سه شنبه 

  آذریان و سلطانی 10

دکتر –دکتر حسینی 

-دکتر براتی-نکوئیان

 دکتر دنیوی

 

پاتوبیولوژی)میکروبیولوژی 

 و ایمونولوژی(

2/11/1401  یکشنبه 

 -دکتر حسینی آذریان و سلطانی 10

-دکترنکوئیان

 دکترطریقی

 

زیست شناسی سلولی 

 ملکولی

4 /11/1401  سه شنبه 

-دکتر طریقی آذریان و سلطانی 10 دکتر  

 صمدی
5/11/1401 کشت سلولهای جانوری  چهار شنبه 



3ترم–امتحانی رشته زیست فناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد  مهبرنا  

 

ساعت 

 آزمون 

 روز تاریخ نام درس استاد مکان

-اللهیدکتر فرج  آذریان و سلطانی 10

-دکترافشاری  
52/10/1401 بیوشیمی پزشکی  یکشنبه 

دکترقلی پور-دکتربراتی آذریان و سلطانی 10 اصول اقتصاد و مالکیت  

 معنوی
72/10/1401  سه شنبه 

  آذریان و سلطانی 10
 الهیدکتر فرج 

دکتر براتی -ترافشاریدک-  

2/11/1401 ایمنوشیمی و روش آنالیز  یکشنبه 


