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 مقدمه 

 ،1326 سال در پزشکي دانشکده تاسيس بدو از باليني آزمايشگاههاي و بيوشيمي گروه 

 هاي بيمارستان نياز افزايش با سپس .است کرده بکار آغاز بيولوژي-شيمي بخش نام با

 ينيبال آزمايشگاههاي و بيوشيمي گروه باليني آزمايشگاهي خدمات به درماني-آموزشي

 رخشاند و ارزشمند پيشينه بااين گروه شد.  تشکيل پزشکي دانشکده در 1348 سال در

 گروه هاي علوم پايه پزشکياز  همواره پيراپزشکي و پزشکي مختلف هاي رشته آموزش در

 آموزش برترين سازي فراهمماموريت اصلي اين گروه  است. بوده پيشگام و سرآمد

 دانشجويان ايبرو ژنتيک پزشکي  باليني بيوشيمي زمينه در باليني کارآموزي و دانشگاهي

 اجراي و عمومي خدمات ارائه در خالق متخصصين تربيت تخصصي، و عمومي هاي دوره

 اي حرفه اخالق مبناي بر و جهاني استانداردهاي با مطابق علمي هاي پژوهش
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 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 دانشکده پزشکی

 گروه بیوشیمی و آزمایشگاه های بالینی

 

 بالینی های آزمایشگاه و بیوشیمی توانمندی های گروه

 پزشکي بيوشيمي رشته مختلف هاي زمينه در متخصص علمي هيات اعضاء 

 کارآموزي جهت دانشگاه به وابسته هاي بيمارستان در باليني هاي آزمايشگاه وجود 

 آموزش و درمان بهداشت وزارت تخصصي بوردهاي در گروه علمي هيئت اعضاء عضويت 

 پزشکي

 گروه در تحقيقاتي هاي آزمايشگاه به دسترسي  

 تخصصي فوق و تخصصي هاي دوره گسترش براي بستر بودن فراهم 

 بهداشت وزارت و دانشگاه دانشکده، در گروه علمي هيئت اعضاي اجرايي مسئوليت 

 گروه تکميلي تحصيالت دانشجويان شدگان پذيرفته نرخ بودن باال 

 
o گروه پژوهشی های زمینه 

Clinical Enzymology 

Metabolic Biomarkers 

Molecular Biomarkers 

Molecular Endocrinology 

Reproductive Gynaecology 

Trace elements-Electrolytes 
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o گروه تخصصی تجهیزات و ها آزمایشگاه 

 

 

  

Laboratory Equipments 
Research Laboratories of the 

Department 

UV-Visible Spectrophotometer 

Electrophoresis Lab. 
Electrophoresis Systems 

ELISA Microplate Reader 

Lab Scale 

Laboratory Oven 

Refrigerated Microcentrifuge 

Molecular Biology Lab. 

PCR Thermal cycler 

Sonicator 

Autoclave 

UV Gel Documnentation system 

Digital Laboratory Scale, 0.001 G 

Centrifuge 

NanoDrop UV-Vis Spectrophotometer 

Genomics Lab. PCR Thermal cycler 

Laboratory Refrigerator/Freezer 

Flameless atomic absorption spectrophotometer 
Trace Elements Lab. 

Lab. Water Distiller 

Gas-Liquid Chromatograph 

Chromatography Lab. 

ELISA microplate reader 

Chromatography Fraction Collector 

Multichannel Pipettes 

Laboratory Refrigerator/Freezer 

Mini-PROTEAN Systems 

Proteomics Lab. pH meter 

Laboratory Water Deionizer 

HPLC Biochemistry Lab at Drug Research 
center 

Ultracentrifuge 

Freez Dryer 
Faculty of Advanced Medical 

Sciences 
Homogenizer 
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 بالینی هایآزمایشگاه و بیوشیمی گروه هایفعالیت

o آموزشی های فعالیت 

 آموزشي سمينارها و کارگاه هاي و بازآموزي هاي دوره برگزاري 

 آموزش تخصصي رشته هاي بيوشيمي باليني و ژنتيک 

o پژوهشی های فعالیت 

 پزشکي دانشکده هاي گروه بين در  پژوهشي برتر رتبه کسب 

  مورد پايان نامه تحصيالت تکميلي در حوزه علم بيوشيمي باليني 30اجراي بيش از 

  مقاله معتبر پژوهشي توسط اعضاي هيئت گروه به صورت ساليانه 50چاپ بيش از 

 کتاب تخصصي رشته بيوشيمي باليني توسط اعضاي هيئت علمي گروه تدوين چندين 

 


