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مقدمه، شناخت بیوشیمی و ساختمان سلول10-8دکتر دوستیدکتر پاساالربیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی471394شنبه

ساختمان و خواص کربوهیدرات ها10-8دکتر پاساالردکتر پاک نژادبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی571394يک شنبه

ساختمان و خواص کربوهیدرات ها12-10دکتر پاساالردکتر پاک نژادبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی671394دوشنبه

ساختمان و خواص اسیدهاي آمینه و پروتئین ها10-8دکتر پاساالردکتر خاقانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1171394شنبه

ساختمان و خواص اسیدهاي آمینه و پروتئین ها10-8دکتر پاساالردکتر خاقانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1271394يک شنبه

ساختمان و خواص اسیدهاي آمینه و پروتئین ها12-10دکتر پاساالردکتر خاقانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1371394دوشنبه

ساختمان و خواص لیپیدها و لیپو پروتئین ها10-8دکتر دوستیدکتر گل محمديبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1871394شنبه

ساختمان و خواص لیپیدها و لیپو پروتئین ها10-8دکتر دوستیدکتر گل محمديبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1971394يک شنبه

ساختمان نوکلئوتیدها12-10دکتر نوروزيدکتر نوروزيبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2071394دوشنبه

ويتامین ها و کوآنزيم ها10-8دکتر نوروزيدکتر خاقانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2571394شنبه

ويتامین ها و کوآنزيم ها10-8دکتر نوروزيدکتر خاقانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2671394يک شنبه

آنزيم ها12-10دکتر امینیاندکتر گلستانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2771394دوشنبه

آنزيم ها10-8دکتر امینیاندکتر گلستانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی381394يک شنبه

امتحان میان ترم9بیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی981394شنبه

اکسیداسیون بیولوژيک10-8دکتر امینیاندکتر گلستانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1081394يک شنبه

متابولیسم کربوهیدرات ها12-10دکتر پاک نژاددکتر گلستانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1181394دوشنبه

متابولیسم کربوهیدرات ها10-8دکتر پاک نژاددکتر گلستانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1681394شنبه

متابولیسم کربوهیدرات ها10-8دکتر پاک نژاددکتر گلستانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1781394يک شنبه

متابولیسم لیپیدها و لیپو پروتئین ها12-10دکتر دوستیدکتر مشکانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1881394دوشنبه

متابولیسم لیپیدها و لیپو پروتئین ها10-8دکتر دوستیدکتر مشکانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2381394شنبه

متابولیسم لیپیدها و لیپو پروتئین ها10-8دکتر دوستیدکتر مشکانیبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2481394يک شنبه

متابولیسم اسیدهاي آمینه و ترکیبات ازتدار پروتئینی12-10دکتر خاقانیدکتر انصاريبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2581394دوشنبه

متابولیسم اسیدهاي آمینه و ترکیبات ازتدار پروتئینی10-8دکتر خاقانیدکتر انصاريبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی3081394شنبه

متابولیسم ترکیبات ازتدار غیر پروتئینی10-8دکتر خاقانیدکتر انصاريبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی191394يک شنبه

متابولیسم ترکیبات ازتدار غیر پروتئینی12-10دکتر خاقانیدکتر انصاريبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی291394دوشنبه

بیولوژي مولکولی و بیوسنتز پروتئین10-8دکتر دوستیدکتر پاساالربیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی791394 شنبه

بیولوژي مولکولی و بیوسنتز پروتئین10-8دکتر دوستیدکتر پاساالربیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی891394يک شنبه

بیولوژي مولکولی و بیوسنتز پروتئین12-10دکتر دوستیدکتر پاساالربیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی991394دوشنبه

متابولیسم آب و الکترولیت10-8دکتر نوروزيدکتر نوروزيبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1491394 شنبه

متابولیسم آب و الکترولیت10-8دکتر نوروزيدکتر نوروزيبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1591394يک شنبه

کلیات هورمون ها12-10دکتر گل محمديدکتر انصاريبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی1691394دوشنبه

هیپوتاالموس و تیروئیدي- هورمون هاي هیپوفیز10-8دکتر گل محمديدکتر انصاريبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2291394يک شنبه

ساير هورمون ها12-10دکتر گل محمديدکتر انصاريبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2391394دوشنبه

ساير هورمون ها10-8دکتر گل محمديدکتر انصاريبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2891394 شنبه

ساير هورمون ها10-8دکتر گل محمديدکتر انصاريبیوشیمی نظريبیوشیمی94دندانپزشکی2991394يک شنبه
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