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 ویپست:

 شماره:

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران                                                                  

 دانشكده پيراپزشكي

 

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

 ولا ترم       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 اول  8-اخالق زيستي دوشنبه

   C3کالس 

 اصول ژنتيک مولکولي

   C3کالس
 سمینار

-سیستمهای اطالع رسانی پزشکی سه شنبه

 تئوری

 سایت دانشکده

 عملی-سیستمهای اطالع رسانی پزشکی

 

 

 
 

 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 نامور دکتر دکتر نامور 1 5/0 5/0 زمايشگاهيآاصول کار با حيوانات  1 4370002 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  1 4370000 8

    9 2 7 تعداد كل واحدها   
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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

                                     

 

 علوم پزشكي ایران دانشگاه                                                                      

 دانشكده پيراپزشكي

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

 سوم : ترم         95مهر : ورودي        دکتري  : مقطع                                       

 

 ایام هفته  

 ساعت

 عصر صبح

 13-15 11 ـ 12 10ـ  11 10-8

 شنبه
 

 8 -اصول استاندارد سازي و ايمني فرآورده هاي بيولوژي

   هفته دوم عملي 8-هفته اول تئوري

  B5کالس  

 هفته دوم عملي 8 -هفته اول تئوري 8-اقتصاد، نوآوري و مالکيت معنوي

 B5 کالس

 یك شنبه
 

ساني  سيستم هاي اطالع ر

 تئوري-پزشکي

   C3کالس 

سيستم هاي اطالع رساني 

 عملي-پزشکي

 هندسي پروتئينم

 

   B6کالس 

 دوشنبه

 

 کاربرد واکسن و آنتي بادي در زيست فناوري

     هفته دوم عملي 8 -هفته اول تئوري 8

   B6کالس 

 

 بنيادي در زيست فناوريکاربرد سلولهاي 

 هفته دوم عملي 8 -هفته اول تئوري 8

   B6کالس 

 

ف
ردي

 

گروه شماره درس
 درسنام  

 تعداد واحد

 تاريخ امتحان مسئول درس مدرس يامدرسين
 عملي نظري

کارآموز

 ي
 کل

اصول استاندارد سازي و ايمني فرآورده  1 4370041 1

 هاي بيولوژي

1 - 1 

 

 قبل از امتحانات دکتر بختياري دکتر بختياري  2

کاربرد واکسن و آنتي بادي در زيست  1 4370039 2

 فناوري

دکتر فرج  هي لدکترفرج ال    -دکتر طريقي  1 - - 1

 اللهي

 قبل از امتحانات

                  دکتر طريقي –دکتر افشاري  2 - - 2 مهندسي پروتئين 1 4370037 3

 دکتر فرج اللهي

يکشنبه  دکتر افشاري

01/11/96 

دکتر -دکتر صمدي–دکتر نکوئيان  2 - 1 1 کاربرد سلولهاي بنيادي در زيست فناوري 1 4370043 4

 فشاريا

 قبل از امتحانات دکتر صمدي

 قبل از امتحانات دکتر نکوئيان دکتر نکوئيان –دکتر براتي  2 - 1 1 اقتصاد، نوآوري و مالکيت معنوي  1 4370045 5

 قبل از امتحانات دکتر حسيني دکتر حسيني  1 - 5/0 5/0 سيستم هاي اطالع رساني پزشکي  2 4370000 6

   10 1 5/2 5/6 تعداد كل واحدها   
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