دوشنبه 69/4/21

تالوت آيبتي از قرآن كريم سبعت  8 : 51ـ 8 :00
سخنراني جنبة آقبی دكتر شیذفر ريبست محترم دانشكذه سبعت  8 : 00ـ 8 : 51

ایمونولوژی
هیئترئیسه :خاوم قزه گشلو – خاوم دکتز محسه سادگان و آقای دکتز واصزی
نبم دانشجو

استبد راهنمب

هحوذ رضا

عنوان سمینبر

برجی

خاًن قرُ گسلَ

بْرام

جالل زادُ

آقای دکتر ًاصری

ظَلواز

جلیلی

علی اکبر

حیذریاى

آقای دکتر ًاصری

درزی

خاًن قرُ گسلَ

طاّری

خاًن دکتر هحعي زادگاى

طاّرُ
الِْ

8:00 – 8::1

خَى هصٌَعی

خاًن دکتر هحعي زادگاى

سبعت

ایوًََلَشی پالکت

8::1 – 9

هاکرٍفاشّای ّوراُ تَهَر در تَهَرزایی

9 - 9:51

خَى بٌذ ًاف ظلَلْای بٌیادی ٍ رٍغ ّای تکثیر آزهایؽگاّی

9:51 – 9:00

ایوًََلَشی ًارکَپعی

9:00 –9::1

ًقػ  toll-likeرظپتَرّا در بیواریْای اتَایویَى

9::1 – 50

« پزسش و پاسخ و پذیزایی  50:51ـ »50

قارچ شناسی
هیئترئیسه :آقای دکتز ووروسی و آقای دکتز یشدان پزست
نبم دانشجو

لیال

بکتَظاى

استبد راهنمب

آقای دکتر ًَرٍزی

عنوان سمینبر

سبعت

بررظی ٍضعیت ظیٌَزیت قارچی

50:51 – 50:00

هرتضی پیؽگر

آقای دکتر یسداى پرظت

قارچْای ظاپرٍفیتی کِ کوتر گسارغ ؼذُ اًذ

50:00 -50::1

فرؼیذ رٍهیاًی

آقای دکتر یسداى پرظت

عفًَت قارچی بالظتَهایکَزیط ٍ عالئن هختلف بالیٌی آى

50::1- 55

آقای دکتر ًَرٍزی

اثر هالتًَیي بر اًذاهْای هختلف بذى اًعاى ٍ ًحَُ تیترکردى آى در اًعاى

55 - 55:51

اهیرُ

فرکیػ

1

میکروب شناسی
هیئترئیسه :خاوم دکتز عشاقی
نبم دانشجو

عنوان سمینبر

استبد راهنمب

سبعت

فرؼتِ ایسدیار

خاًن دکتر عؽاقی

Flesh eating bacteria

55:51 -55:00

هرجاى عبذالْی

خاًن دکتر عؽاقی

ًقػ کالهیذیاپٌَهًَیِ در آترٍ اظکلرٍزیط

55:00 -55::1

سلولی وملکولی

نبم دانشجو

علی اکبر جاهِ بسرگ

استبد راهنمب

آقای دکتر هَظَی

عنوان سمینبر
تکٌیک  ٍ PCRاًَاع آى

سبعت
55::1 -51

هیئترئیسه :آقای دکتز موسوی

هٌصَر کریوی

//

//

ظلَل بٌیادی درهاًی ٍ کاربردّای آى

2

51 -51:51

بیوشیمی
هیئترئیسه :آقای دکتز احمدوود – دکتز شزیفی
نبم دانشجو

عنوان سمینبر

استبد راهنمب

سبعت

هحوذ

اظذ زادُ

خاًن دکتر ؼریفی

ًیتریک اکعیذ ٍ بیواریْای قلبی ٍ عرٍقی

عباض

اٍلیایی

آقای دکتر احوذًٍذ

تاالظوی ٍ رٍغ ّای تؽخیص آى

50::1 – 5:

علی

رصاف

خاًن دکتر ؼریفی

آدیپًَکتیي ٍ هقاٍهت بِ اًعَلیي

5: -5::51

رضا

یعقَبیاى

آقای دکتر احوذًٍذ

ًازایی ٍ پٌل َّرهًَی بیواراى

50:00 – 50::1

5::51 -5::00

انگل شناسی
هیئترئیسه :آقای دکتز غزوی و خاوم دکتز ملکی
نبم دانشجو

عنوان سمینبر

استبد راهنمب

اکرم

حعٌی

خاًن دکتر هلکی

اًتقال خَى ٍ بیواریْای اًگلی

فائسُ

خذایار

خاًن دکتر هلکی

حؽرات هساحن ٍ ًاقل بیواریْا ٍ طرق پیؽگیری اًْا ٍ اًَاع حؽرُ کػ ّا

غالهحعیي احوذی

آقای دکتر غرٍی

هحعي

ٍالیی

آقای دکتر غرٍی

اپیذهیَلَشی ،راّْای اظتراتصیک ٍ برًاهِ ّای ریؽِ کٌی هاالریا در ایراى ٍ
بررظی ًوًَِ جذیذ در اظالهؽْر
هاالریا هٌتقلِ از خَى

سبعت
5::00 -5:::1
5:::1 – 51
51 -51:51
51:51 -51:00

« پزسش و پاسخ »51:00 – 51::1
مراسم اختتبمیه

3

