
 دانشگاه علوم پزشكي ایران                                   

 دانشكده پيراپزشكي
رم ت   95رودي مهر و    يدکتر  قطعم   پزشکي دانشجويان رشته بيوتکنولوژي    96-97سال تحصيلي   اول   :  ليست واحدهاي نيمسال

 ومس

 
ايام   

 هفته

 ساعت

 عصر صبح

 13ـ  15 11 ـ 12 10ـ  11 9ـ  10 8ـ 9

 شنبه

 

اصول استاندارد سازی و ایمنی فرآورده های 

--هفته دوم عملی 8هفته اول تئوری و  8بیولوژی

 B5کالس  -

هفته  8 -اقتصاد، نوآوری و مالکیت معنوی

 B5هفته دوم عملی کالس  8اول تئوری و 

 يك شنبه
 B 6مهندسی پروتئین   کالس   

 دوشنبه
 8 یوتکنولوژیدر ب یمهندس یندهایفرآ یاصول و کاربردها

 C3 کالس ---هفته دوم عملی 8هفته اول تئوری و 

 8-کاربرد واکسن و آنتی بادی در زیست فناوری

 B6 کالس -هفته دوم عملی 8هفته اول تئوری و 

 8-کاربرد سلولهای بنیادی در زیست فناوری

 کالس -هفته دوم عملی 8هفته اول تئوری و 

B 6 
 سه شنبه

 

 

 

 
 سایت –سیستم های اطالع رسانی پزشکی 

 

ردي

 ف

شماره 

 درس
 نام درس

 تعداد واحد
 درس مسئول مدرس يامدرسين

تاريخ 

 کل کارآموزي عملي نظري امتحان

اصول استاندارد سازی و ایمنی  4370041 1

 فرآورده های بیولوژی

  دکتر بختیاری دکتر بختیاری  2 1 - 1

کاربرد واکسن و آنتی بادی در  4370039 2

 زیست فناوری

  دکتر فرج اللهی دکتر طریقی دکترفرج الهی  1 - - 1

یکشنبه  دکتر افشاری دکتر طریقی –دکتر افشاری  2 --  2 مهندسی پروتئین 4370037 3

01/11/96 

کاربرد سلولهای بنیادی در  4370043 4

 زیست فناوری

  دکتر صمدی دکتر افشاری-دکتر صمدی–دکتر نکوئیان  2 -- 1 1

اقتصاد، نوآوری و مالکیت  4370045 5

 معنوی 

  دکتر نکوئیان دکتر نکوئیان –دکتر براتی  2 -- 1 1

  دکتر حسینی دکتر حسینی  1 -- 5/0 5/0 سیستم های اطالع رسانی پزشکی  4370000 6

اصول و کاربردهای فرآیندهای  4370038 7

 مهندسی در بیوتکنولوژی

  دکتر افشاری یفشارادکتر  -انیدکتر نکوئ -یمیدکتر افضل کر 2 -- 1 1

    12 1 5/3 5/7 تعداد كل واحدها   
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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران                                                                  

 دانشكده پيراپزشكي

                پزشکي بيوتکنولوژي : دانشجويان رشته   96- 97 : سال تحصيلي   اول :  ليست واحدهاي نيمسال

 ولرم ات   96مهر : رودي ي  ودکتر : مقطع

 

 ایام هفته  

 ساعت

 عصر صبح

 14ـ  15 13ـ  14 10ـ  12 9ـ  10 8ـ 9

 ) تئوري(-کشت سلول شنبه

   B6کالس 

 

 کشت سلول)عملي(

 

 

هفته  8روش تحقيق و اصول ارائه مقاله) 

   B6کالس          اول(

 

 تئوری -ایمونوشیمی

   B6کالس 

 

 عملی -ایمونوشیمی

 

 

 تئوري-حيوانات آزکار با  یك شنبه

 هفته دوم 8

 -عملي -کار با حيوانات آزمايشگاهي

 هفته دوم 8

 

 هفته دوم( 8الکتروشيمي)

 A3کالس 
 

 هفته اول  8-اخالق زيستي دوشنبه

   C3کالس 

 اصول ژنتيک مولکولي

   C3کالس
 سمینار

-سیستمهای اطالع رسانی پزشکی سه شنبه

 تئوری

 سایت دانشکده

 عملی-رسانی پزشکیسیستمهای اطالع 

 

 

 
 

 

 نام درس گروه شماره درس ردیف
 تعداد واحد

 مسئول درس مدرس یامدرسین
 تاریخ امتحان

 كل عملی نظری

 قبل از امتحانات دکتر نکوئيان کوئيانندکتر  -دکتر حسيني -دکتر افشاري 1 - 1 روش تحقيق و اصول ارائه مقاله 1 4370026 1

 قبل از امتحانات دکتر طريقي دکتر طريقي 1 5/0 5/0 کشت سلول 1 4370030 2

 قبل از امتحانات دکتر نامور ناموردکتر  1 5/0 5/0 زمايشگاهيآاصول کار با حيوانات  1 4370031 3

 قبل از امتحانات دکتر فرج اللهي دکترمحسن زادگان -دکتر فرج اللهي 1 5/0 5/0 ايمونوشيمي 1 4370028 4

اصول ژنتيک مولکولي و مهندسي  1 4370032 5

 ژنتيک نظري
 يکشنبه24/10/96 دکتر طريقي کوئيانندکتر  -دکتر طريقي -دکتر فرج اللهي 2 - 2

 قبل از امتحانات دکتر افشاري دکتر افشاري -دکتر اشرفي 1 - 1 اخالق زيستي 1 4370033 6

 قبل از امتحانات دکتر حسینی اعضاي هيئت علمي گروه 1  1 سمينار 1 4370034 7

 قبل از امتحانات دکتر حسینی دکتر حسيني  1 5/0 5/0 سيستم هاي اطالع رساني پزشکي  2 4370000 8

 قبل از امتحانات دکتر افشاری دکتر افشاري 1 - 1 الکتروشيمي 1 4370027 9

    10 2 8 تعداد كل واحدها   
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