
 فعالیتهای پژوهشی و آموزشی دکتر فرهاد ذاکر

 فعالیتهای آموزشی و تدریس : -

  -هماتولوژی PhDمقطع  –پیشرفت های هماتولوژی  -1

  -هماتولوژی MScمقطع  -کشت سلول -2

  -هماتولوژی MSc( مقطع 1هماتولوژی ) -3

  -هماتولوژی MSc( مقطع 3هماتولوژی ) -4

  -( ناپیوسته کارشناسی علوم1هماتولوژی ) -5

  –هماتولوژی  Mcکارآموزی هماتولوژی مقطع  -6

  -هماتولوژی PhDکارآموزی بالینی هماتولوژی مقطع  -7

             

 فعالیتهای پژوهشی : )تز + طرح ( -

  کارشناسی ارشد هماتولوژی -که تز هم می باشد 25851 طرحاستاد راهنما  -1

 کارشناسی ارشد هماتولوژی   -که تز هم می باشد 25836 طرح استاد راهنما -2

 هماتولوژی  PhDدکتری  -که تز هم می باشد 28754 طرحاستاد راهنما  -3

  کارشناسی ارشد هماتولوژی  -باشد که تز هم می  27412 طرحاستاد راهنما  -4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      هماتولوژی PhDدکتری  -که تز هم می باشد   26053 طرحاستاد راهنما  -5

 هماتولوژی  PhDدکتری  -طرح که تز هم هستند 2استاد راهنمای دوم  -(6و7)

 طرح که تز هم هستند  6( استاد مشاور 8-13)

 

 فعالیتهای اجرایی : -

    نفر   5هماتولوژی          PhDو  MScاستاد مشاور آموزشی دانشجویان  -1

   ( ارشد1هماتولوژی ) – PhDپیشرفتهای هماتولوژی  -(MScدرس )کشت سلولی  3مسئول  -2

 مدیر گروه هماتولوژی دانشکده -3

         عضو کمیته ارتقاء دانشکده -4



        عضو شورای آموزشی و پزشکی دانشکده -5

        تحصیالت تکمیلی دانشکدهعضو شورای  -6

 (مجله علوم آزمایشگاهی گلستان -مجله بیمار و سالمتدومجله فارسی وانگلیسی )عضوهیئت تحریریه  -7

     عضو هیئت ممتحنه بورد هماتولوژی و بانک خون وزارت بهداشت -8

 عضو علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه -5

 هماتولوژی PhDآزمون کتبی و شفاهی امتحان جامع دانشجویان شرکت در  -10

 گروه مهندسی بافت و سلول -عضو کمیته علمی دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه ایران -11

        شرکت در جلسه ژورنال کالب گروه -12

        شرکت در جلسه شورای آموزشی گروه -13

            

 

 فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دکتر مینو شهیدی 

 راهنمایی پایان نامه

رشد فرشته پرهیزکاری )ا –) بررسی تأثیر سیلیمارین ورزوراترول بر فیبرینولیز و انعقاد(  5413264001کد  -1  7ردیف 

 هماتولوژی( 

ش .....( محمدسعید غالمی )ارشد )تعیین الگوی گروههای خونی در جنوب شرق ایران با رو 5411264005کد  -2 7ردیف 

 هماتولوژی( 

 مشاور پایان نامه

 )ارزیابی القای آپوپتوزیس حاصل از .............( زهرا باالوندی )ارشد رادیوبیولوژی(  5311581001کد  -1 8ردیف 

)بررسی و مقایسه متیالسیون ژنهای چرخه سلولی در لوکمیا( سوده نامجو )دکتری هماتولوژی(     25836کد  -2 2ردیف 

  -21ردیف 

 عضویت در کمیته اعتباربخشی دانشکده     -27ردیف 

 هماتولوژی    PhDطراحی سوال امتحان جامع دانشجویان  -25ردیف 



 معاون پژوهشی گروه هماتولوژی   -30ردیف 

 و ایمونولوژی پیشرفته )ارشد(     (PhD)مسئول دو درس ایمونوهماتولوژی پیشرفته  -32ردیف 

 مشارکت در آزمون شفاهی جامع دکترای تخصصی هماتولوژی     -33ردیف 

 مشاوره تحصیلی    -34ردیف 

 تدوین آئین نامه   (HSR) 25273کد  -43ردیف 

 ....(   8بر آزادسازی فاکتور )بررسی تأثیر سیلیمارین  25807کد  -43ردیف 

 )تعیین الگوی گروههای خونی .....(   27556کد  -43ردیف 

 مسئول آموزش مجازی   (EDO)همکاری با دفتر توسعه آموزش دانشکده  -40ردیف 

 مسئول برگزاری جلسات ژورنال کالب گروه هماتولوژی   -22ردیف 

    69دروس ترم دوم سال تحصیلی 

     فته کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پیشر -1

     (PhD)ایمونوهماتولوژی پیشرفته دکتری هماتولوژی  -2

    (PhD)پیشرفتهای نوین در هماتولوژی دکتری هماتولوژی  -3

   مبانی کشت سلول و سلولهای مغز استخوان کارشناسی ارشد -4

        سمینار کارشناسی -5

       کارآموزی هماتولوژی -6

      (PhD)ژی کارآموزی بالینی دکتری هماتولو -7

 

  



 
          

          


