
 

 

 98-99ايل ويمسبل ترم ايل  داوشجًیبن رشته  پسشكيدیسپليه روبمه  درس تئًري بيًشيمي ة

سبعت  مذرس  مجحث  تبريخ  ريز  

دوتر اسذ ييسی رايگبوی   متبثًليسم ورثًَيذراتُب   20/8/98دي شىجٍ  

شىبه 
12

-
10 

،ديشىبه 
12

-
10

  

  " متبثًليسم ورثًَيذراتُب  25/8/98شىجٍ  

دوتر شىيجب متبثًليسم ليپيذَب    27/8/98ديشىجٍ  

 "متبثًليسم ليپيذَب     2/9/98شىجٍ  

دوتر حك وظري متبثًليسم اسيذَبي آميىٍ   4/9/98ديشىجٍ  

 "متبثًليسم اسيذَبي آميىٍ   9/9/98شىجٍ  

دوتر مظفري  اسيذ َبي وًولئيه متبثًليسم  11/9/98دي شىجٍ  

 "سم اسيذ َبي وًولئيه  متبثًلی 16/9/98شىجٍ  

 دوتر وعمبویآوسيم شىبسی ثبليىی   18/9/98ديشىجٍ  

 "آوسيم شىبسی ثبليىی   23/9/98شىجٍ  

دوتر رحيمی  فسفريالسيًن اوسيذاتيً 25/9/98دي  شىجٍ  

 "يىپبرچگی مسيرَبي متبثًليسمی    2/10/98دي شىجٍ   

 "ليسمی   يىپبرچگی مسيرَبي متبثً 7/10/98شىجٍ    

 

 

 

 

 98-99ايل ويمسبل ترم ديم  داوشجًیبن رشته  پسشكيدیسپليه بروبمه  درس تئًري بيًشيمي 

سبعت  مذرس  مجحث  تبريخ  ريز  

دوتر اسذ ييسی رايگبوی   متبثًليسم ورثًَيذراتُب   23/6/98شىجٍ  

شىبه 
10

-8
 

  " متبثًليسم ورثًَيذراتُب  30/6/98 شىجٍ 

دوتر شىيجب متبثًليسم ليپيذَب    6/7/98 شىجٍ 

 "متبثًليسم ليپيذَب     13/7/98 شىجٍ 

  دوتر حك وظريمتبثًليسم اسيذَبي آميىٍ   20/7/98 شىجٍ 

 "متبثًليسم اسيذَبي آميىٍ   4/8/98 شىجٍ 

  دوتر مظفريمتبثًليسم اسيذَبي آميىٍ   11/8/98 شىجٍ 

  "متبثًليسم اسيذَبي آميىٍ   18/8/98 

 "متبثًليسم اسيذ َبي وًولئيه   25/8/98 شىجٍ 

 دوتر وعمبویآوسيم شىبسی ثبليىی   2/9/98 شىجٍ 

 "آوسيم شىبسی ثبليىی   9/9/98 شىجٍ 

دوتر رحيمی  فسفريالسيًن اوسيذاتيً 16/9/98 شىجٍ 

 "يىپبرچگی مسيرَبي متبثًليسمی    23/9/98 شىجٍ 

 "مسيرَبي متبثًليسمی   يىپبرچگی  30/9/98 شىجٍ 

 "يىپبرچگی مسيرَبي متبثًليسمی    7/10/98شىجٍ  

 

 

 

 

 



 

 98-99ايل ويمسبل دوداوپسشكي  داوشجًیبن رشته  بيًشيميبروبمه  

سبعت  مذرس  مجحث  تبريخ  ريز  

دوتر وعمبوی ممذمٍ اي ثر ثيًشيمی   23/6/98شىجٍ 

شىجٍ 
10

-8
 

ي يىشىجٍ 
3-

1 
ي سٍ شىجٍ 

10
-8

 

 " pHآة ي  24/6/98 ن شىجٍي

 "آة يالىتريليت َب   26/6/98 سٍ شىجٍ

 "آة يالىتريليت َب   30/6/98شىجٍ 

دوتر حك وظري سبختمبن ورثًَيذراتُب  31/6/98 يه شىجٍ

 "سبختمبن ورثًَيذراتُب  2/7/98 سٍ شىجٍ

 "سبختمبن ليپيذَب    6/7/98شىجٍ 

 "ا   سبختمبن ليپيذٌ  7/7/98 يه شىجٍ

 "سبختمبن اسيذَبي آميىٍ   9/7/98 سٍ شىجٍ

 " پريتئيه  َب سبختمبن  13/7/98شىجٍ 

 " سبختبر ي عملىرد َمًگلًثيه 14/7/98 يه شىجٍ

دوتر آل  آلب اسيذَبي وًولئيه   16/7/98 سٍ شىجٍ

 حك وظريدوتر آوسيم َب   20/7/98شىجٍ 

 "آوسيم َب  21/7/98يه شىجٍ 

اسذي دوتر َب  ييتبميه  23/7/98 سٍ  شىجٍ

 " َبييتبميه  28/7/98 يه شىجٍ 

اسذي دوتر ثًَيذراتُب  متبثًليسم  ور 30/7/98 سٍ شىجٍ 

 "متبثًليسم  ورثًَيذراتُب   4/8/98 شىجٍ  

 "ثًَيذراتُب  متبثًليسم  ور 11/8/98شىجٍ 

 "متبثًليسم  ورثًَيذراتُب   12/8/98 يه شىجٍ

  دوتر شىيجبمتبثًليسم ليپيذ َب   14/8/98 سٍ شىجٍ

 " متبثًليسم ليپيذ َب  18/8/98شىجٍ 

 " متبثًليسم ليپيذ َب  19/8/98 يه شىجٍ

  آل آلبدوتر   DNAَمبوىذ سبزي  21/8/98 سٍ شىجٍ

 " RNAي سىتس   ريوًيسی 25/8/98شىجٍ 

 "ثيًسىتس پريتئيه   26/8/98 يه شىجٍ

 "ثيًسىتس پريتئيه   28/8/98 ٌسٍ شىت

 "  تىظيم ثيبن شن 2/9/98شىجٍ 

 اسذيدوتر فسفريالسيًن اوسيذاسيًن  3/9/98 يه شىجٍ

َيپً -َبي َيپًفيس ًَرمًنگيروذ ٌ َبي ًَرمًوی ي 5/9/98 سٍ شىجٍ

  تبالمًس 

 دوتر رحيمی 

 "َبي تيريئيذ ًَرمًن  9/998شىجٍ 

 "پبراتيريئيذ ي ثخش مروسي فًق وليٍ  َبيًَرمًن  10/9/98 يه شىجٍ

َبي ثخش لشري فًق وليٍ ي ًَرمًن َبي ًَرمًن  12/9/98 سٍ شىجٍ

جىسی  

" 

 "َبي پبوىراس ًَرمًن  16/9/98شىجٍ 

دوتر حك وظري  متبثًليسم اسيذَبي آميىٍ   17/9/98 يه شىجٍ

 "متبثًليسم اسيذَبي اميىٍ   19/9/98 سٍ شىجٍ 

 "متبثًليسم وًولئًتيذَب  23/9/98 شىجٍ

 

 



 

 

 98-99ايل ويمسبل  ترم ايل پسشكي  اوشجًیبن رشتهد  ملكًل -لبيًشيمي سلًبروبمه  

                               

ريز 

سبعت مدرس مبحث تبریخ 

دوتر وعمبوی  ي تبمپًوُب pHآة ي     23/6/98شىجٍ  

شىبه 
12

-
10 

ي ديشىبه 
12

-
10

 
  

دوتر حك وظري  سبختبر ورثًَيذراتُب  25/6/98ديشىجٍ  

 "سبختبر ورثًَيذراتُب  30/6/98شىجٍ  

 "سبختبر ليپيذ َب   1/7/98ديشىجٍ  

 "سبختبر ليپيذ َب   6/7/98شىجٍ  

 " اسيذ َبي آميىٍ سبختبر 8/7/98ديشىجٍ  

 " سبختبر پريتئيه َب    13/7/98شىجٍ  

 "   رد َمًگلًثيهي عمله سبختبر  15/7/98ديشىجٍ  

 دوتر اسذ ييسی رايگبوی آوسيم َب  20/7/98شىجٍ  

 دوتر اسذ ييسی رايگبوی آوسيم َب  22/7/98ديشىجٍ  

 دوتر رحيمی ييتبميه َب  29/7/98ديشىجٍ  

 دوتر رحيمی  ييتبميه َب 4/8/98شىجٍ  

 دوتر مظفريسبختبراسيذَبي وًولئيه   6/8/98ديشىجٍ  

 دوتر مظفري DNAَمبوىذسبزي  11/8/98شىجٍ  

    

 


