
  برنامه آموزشی گروه بیوشیمی و آزمایشگاه های بالینی

  .الزم به توضیح است که محل تشکیل، روز و زمان تشکیل کالسها ممکن است در نیمسال های مختلف تغییر نماید

  

  بیوشیمی بالینی PhDبرنامه آموزشی مقطع 

  )2ترم (نیمسال اول 

 تعداد واحد نوع درس  نام درس
  )عملی- نظری(

مسئولمدرس یا
  درس

روز و ساعت تشکیل   محل تشکیل کالس
  کالس

  8-10یکشنبه   سالن کنفرانس دکتر رشتچی زاده 2 اجباری  کنترل متابولیک بیماری ها
  8-10چهارشنبه   سالن کنفرانس دکتر نوری 2 اجباری  بیوشیمی هورمون های بالینی

اصلی و  مواد معدنیمتابولیسم مواد 
  کمیاب

  10- 12دوشنبه   سالن کنفرانس دکتر قربانی 2 اجباری

و اتاق  سالن کنفرانس دکتر ضرغامی 1+1 اختیاری  کشت سلول های جانوری
  کشت

  10-13چهارشنبه 

  10-12یکشنبه   کالس بیوانفورماتیک رضازادهدکتر 2 اختیاری  بیوانفورماتیک
  10- 12سه شنبه   کالس دکتر رهبانی دکتر مطاع 1 اجباری  2سمینار 

کمبود یا  مقاله به زبان انگلیسیاصول ارائه
  جبرانی

 8- 10دوشنبه  سالن کنفرانس ضرغامیدکتر 2
 --  --  -- 13 --  مجموع

  



  بیوشیمی بالینی MScبرنامه آموزشی مقطع 

  )1ترم ( اولنیمسال 

مدرس یا مسئول تعداد واحد نوع درس  نام درس
  درس

روز و ساعت تشکیل   محل تشکیل کالس
  کالس

  8-10شنبه و دوشنبه   کالس دکتر رهبانی دکتر خطیبی 5 کمبود یا جبرانی  بیوشیمی عمومی
  10-12 شنبه و دوشنبه

  8-10یکشنبه   آزمایشگاه بیوشیمی دکتر دارابی 1 کمبود یا جبرانی  بیوشیمی عمومی عملی
روش های آزمایشگاهی، 
  شناخت و کار با دستگاه ها

  10-13شنبه   آزمایشگاه بیوشیمی دکتر دارابی 2 اجباری

  8-10چهارشنبه   کالس دکتر رهبانی دکتر دارابی 2 اختیاری  ایمونوشیمی
  12-14یکشنبه   سایت دانشکده دکتر قوجازاده 5/0+5/0 کمبود یا جبرانی  سیستم های اطالع رسانی

  10-12یکشنبه  گروه ایمونولوژی گروه ایمونولوژی 2 کمبود یا جبرانی  ایمونولوژی عمومی
  --   --  -- 13 --  مجموع

  

  )3ترم ( اولنیمسال 

مدرس یا مسئول تعداد واحد نوع درس  نام درس
  درس

    محل تشکیل کالس

  8-10شنبه و یکشنبه   سالن کنفرانس دکتر صمدی 3 اجباری  بیوشیمی بالینی
  10-12چهارشنبه   کالس دکتر رهبانی رحمتیدکتر 2 اجباری  بیوشیمی و تشخیص مولکولی

  14-16شنبه   کالس دکتر رهبانی حسنیدکتر 2 کمبود یا جبرانی  انگلیسیاصول ارائه به زبان 
  14-16چهارشنبه   دانشکده تغذیه دکتر محمد علیزاده 2 اختیاری  بیوشیمی تغذیه

  8- 14دوشنبه   بیمارستانها دکتر ضرغامی 2 اجباری  کارآموزی بیمارستانی
  --   --  -- 11 --  مجموع

  

   



  انسانی ژنتیک MScبرنامه آموزشی مقطع 

  )1ترم ( اولنیمسال 

مدرس یا مسئول تعداد واحد نوع درس  نام درس
  درس

روز و ساعت تشکیل   محل تشکیل کالس
  کالس

  8-10شنبه   کالس ژنتیک دستگیریدکتر 2 اجباری  اپیدمیولوژی
  8- 10دوشنبه   کالس ژنتیک دکتر شکاری 2 اجباری  سیتوژنتیک انسانی
  8-10یکشنبه   کالس ژنتیک محمدیدکتر 2 کمبود یا جبرانی  ژنتیک جمعیت
  10-12یکشنبه   کالس ژنتیک دکتر منصوری 2 اجباری  ژنتیک مولکولی

  10-13شنبه  آزمایشگاه کشت دکتر سلیمانی راد 1+1 اختیاری  کشت سلول و بافت
  10-12چهارشنبه   کالس ژنتیک دکتر سخی نیا 2 اجباری  مهندسی ژنتیک

  14-16یکشنبه   سایت دانشکده دکتر قوجازاده 5/0+5/0 یا جبرانیکمبود  سیستم های اطالع رسانی
  --   --  -- 13 --  مجموع

  

  

  )3ترم ( اولنیمسال 

مدرس یا مسئول تعداد واحد نوع درس  نام درس
  درس

روز و ساعت تشکیل   محل تشکیل کالس
  کالس

  14-16یکشنبه   کالس ژنتیک دکتر منصوری 2 اجباری  ژنتیک بیوشیمیایی
  10- 12سه شنبه   دکتر رهبانیکالس  مطاعدکتر 1 اجباری  2سمینار 

  10-12شنبه   کالس ژنتیک دکتر سخی نیا 2 اجباری  تازه های ژنتیک
  10- 12دوشنبه  آزمایشگاه ژنتیک دکتر شکاری 2 اجباری  روشهای عملی سیتوژنتیک
اصول ارائه مقاله به زبان 

  انگلیسی
  14-16شنبه   دانشکدهسایت  دکتر قوجازاده 2 کمبود یا جبرانی

  --   --  -- 9 --  مجموع
  

  تعداد کالس های موجود در گروه بیوشیمی بالینی •
  نفر 30کالس دکتر رهبانی با ظرفیت  •
  نفر 15سالن کنفرانس گروه بیوشیمی با ظرفیت  •
  )در حد کالس نیست بلکه قسمت کوچکی از آزمایشگاه ژنتیک است(نفر  8کالس ژنتیک با ظرفیت  •


