
  ـ  دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران 

  داروسازيمقطع دکتراي  1401-1402سال تحصیلی  دوم برنامه آموزش نظري نیمسال

  دانشکده داروسازيمحل برگزاري:    گروه دانشجوئی:        پایه بیوشیمینام درس: 

   صفريشهید  کالس:  نام                    3تعداد واحد:                   بیوشیمی گروه آموزشی: 

  مدرس  تاریخ روز هفته   کالس ساعت  موضوع درسی  ردیف

مان ساخت مقدمه، شناخت بیوشیمی و  1

بافرهاي بیولوژیک آب و -سلول  

18/11/1401  سه شنبه  8 -10  دکتر امینیان 

25/11/1401 سه شنبه  8 -10 خواص کربوهیدرات ها ساختمان و 2  دکتر امینیان 

2/12/1401 سه شنبه  8 -10  ي آمینه و پروتئین ساختمان اسید ها  3 سید ابراهیمی دکتر   

6/12/1401 شنبه  8 -10 ساختمان اسید هاي آمینه و پروتئین  4 سید ابراهیمی دکتر   

9/12/1401 سه شنبه  8 -10 ویتامین ها  5 امینیان دکتر   

13/12/1401 شنبه  8 -10 ویتامین ها  6 امینیان دکتر   

16/12/1401 سه شنبه  8 -10 آنزیم ها  7   سید ابراهیمی دکتر 

20/12/1401 شنبه  8 -10  آنزیم ها  8  ابراهیمی سید دکتر 

15/1/1402 سه شنبه  8 -10  خواص لیپیدها ساختمان و  9 دوستی دکتر   

19/1/1402 شنبه  8 -10  خواص لیپیدها ساختمان و  10 دوستی دکتر   

هشنبسه    9 -10  امتحان میان ترم  11  29/1/4021   

8-10  اکسیداسیون بیولوژیک بیوانرژتیک و  12 5/2/1402 شنبه سه    گلستانی دکتر 

9/2/1402 شنبه  8 -10  متابولیسم کربوهیدرات ها  13  گلستانی دکتر 

12/2/1402 سه شنبه  8 -10 متابولیسم کربوهیدرات ها  14  گلستانی دکتر 

8 -10 متابولیسم کربوهیدرات ها 15 16/2/1402  شنبه   گلستانی تردک 

ترکیبات  متابولیسم اسیدهاي آمینه و 16

 غیر پروتئینیازت دار 

19/2/1402 سه شنبه 10- 8   دکتر پناهی 

ترکیبات  متابولیسم اسیدهاي آمینه و 17

 غیر پروتئینیازت دار 

23/2/1402  شنبه 10- 8   دکتر پناهی 

ترکیبات  متابولیسم اسیدهاي آمینه و 18

 غیر پروتئینیازت دار 

30/2/1402  شنبه 10- 8   دکتر پناهی 

2/3/1402 شنبهسه   8 -10 متابولیسم لیپیدها 19 مشکانی دکتر   

6/3/1402  شنبه  8 -10 متابولیسم لیپیدها 20 مشکانی دکتر   

9/3/1402 سه شنبه  8 -10 متابولیسم لیپیدها 21 مشکانی دکتر   

16/3/4021 شنبهسه   8 -10 ساختمان هورمون ها (کلیات) 22   امامقلی پور دکتر 

-(هیپوفیز ساختمان هورمون ها 23

 هیپوتاالموس و.......)

20/3/1402  شنبه  8 -10  امامقلی پور دکتر 

23/3/1402  شنبه سه  8 -10 سایر هورمون ها 24  امامقلی پور دکتر 

27/3/1402  شنبه  8 -10 سایر هورمون ها 25  امامقلی پور دکتر 
  علمیخانم سرکارکارشناس مسئول آموزش:                        ملیحه پاك نژاددکتر :  برنامه می مسئولهیئت عل                

   ساعت2هرجلسه زمان حضور در کالس :                 

  تعطیل رسمی است. 26/2/1402و  2/2/1402 و  29/11/1401و  22/11/1401و  15/11/1401 روزهاي*   

  تشکیل نمی شود.جهت هماهنگی کالسها  13/3/1402و  22/1/1402 و  23/12/1401  روزهاي* 

امتحان به هیچ وجه قابل تغییر نبوده و در صورت عدم برگزاري  تاریخ  )01تا انتهاي ردیف( 9 - ساعت92/1/1402شنبهسه  :ترممیان  امتحان تاریخ *               

          متحان گرفته می شود.             ا از کل درس در پایان ترم امتحان میان ترم در این تاریخ،

  روز 10گزینه اي حداکثر تا4سئوال  3ساعت درس، اساتیدباید 2) به ازاي هر 6/3/86و 20/12/85طبق مصوبات شوراي گروه ( زمان ارائه سئوال :               

  پس ازاتمام هرمبحث به مسئول امتحانات گروه ارائه نمایند.               


