
 بسوه تعالي

 ایران داوشگبٌ علًم پزشكي

 داوشكدٌ پيراپزشكي
 پسشکيبيوتکنولوشي   دانشجوياى رشته          93-94 سال تحصيلي          اول      ليست واحدهاي نيوسال

  سوم ترم                          92ههر  ورودي                                 ارشدکارشناسي  هقطع

 
 
 

 ایبم َفتٍ  

 سبعت

 عصر صبح

 06ـ  07 05ـ  06 04ـ  05 03ـ  04 02ـ  03 01ـ  02 00 ـ 01 01ـ  00 8ـ  01 7ـ 8

 شىبٍ

 
 

 تکنیک های پیشرفته در بیوتکنولوژی

  آزمایشگاه بیوتکنولوژی-)عملی(
تکنیکهای پیشرفته در 

 B1کالس  -بیوتکنولوژی
   

 یك شىبٍ
 

 آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

 آزمایشگاه بیوتکنولوژی
 

 مهندسی ژنتیک

 ارشدکالس 
   

 
 

 

 وبم درس گريٌ ٌ درسشمبر 
 تعداد ياحد

 مسئًل درس مدرس یبمدرسيه
 

 کل عولي نظري 

 اصول ههندسي شنتيک 1 188101950  .1
2 - 2 

دکتر  -دکتر فرج اللهي 

 -دکتر حسيني-صودي

  دکتر نکوئياى

  دکتر صودي

22/10/93 

آزهايشگاه اصول ههندسي  1 188102150 2

 شنتيک
- 2 2 

            اللهيدکتر فرج          

 دکتر نکوئياى -دکتر حسيني 
 - دکتر فرج اللهي

تکنيکهاي پيشرفته در  1 5220011 3

 بيوتکنولوشي
2 - 2 

        -دکتر فرج اللهي

 دکتر افشاري
 29/10/93 دکتر فرج اللهي

تکنيکهاي پيشرفته در  1 5220012 4

 بيوتکنولوشي
- 1 1 

           دکتر فرج اللهي

 دکتر افشاري

 هتعاقبا اعالم خواهد شد  فرج اللهيدکتر 

 2سوينار 1 501881023 5

1 - 1 

             دکتر فرج اللهي         

 دکتر حسيني-دکتر صودي

 دکتر افشاري -دکتر نکوئياى

 - نکوئياىدکتر 

    8 3 5 تعداد كل ياحدَب   

 تبریخ امتحبن  



 بسوه تعالي

 ایران داوشگبٌ علًم پزشكي

 داوشكدٌ پيراپزشكي
 پسشکيبيوتکنولوشي   دانشجوياى رشته          93-94 سال تحصيلي          اول      ليست واحدهاي نيوسال

  اول ترم                          93ههر ورودي                          ارشدکارشناسي  هقطع

 

 ایبم َفتٍ  

 سبعت

 عصر صبح

  05ـ  06 04ـ  05 03ـ  04 02ـ  03 01ـ  02 00 ـ 01 01ـ  00 8ـ  01 7ـ 8

 شىبٍ

 
 

 کشت سلولهای جانوری
  هفته اول A2 ،8کالس 

 ی و مولکولیبیولوژی سلول

    A2کالس 

 ديشىبٍ
         

 کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی سٍ شىبٍ
 سایت کامپیوتر

 
 حیوانات آزمایشگاهی

 C2کالس 
 

 زیست ایمنی و اخالق چُبر شىبٍ

 A2کالس 
        

 

 وبم درس گريٌ شمبرٌ درس 

 تعداد ياحد

 مسئًل درس مدرس یبمدرسيه

 

 تبریخ امتحبن

 
 کل عولي نظري

بيولوشي سلولي هولکولي  1 501881016 1

 پيشرفته
2 - 2 

  –دکتر صودي -دکتر فرج اللهي 

  -دکتر نکوئياى-دکتر حسيني 

دکتر فرج 

 اللهي

21/10 /93 

 زيست ايوني و اخالق 1 501881027 2
1 - 1 

هتعاقبا اعالم خواهد  دکتر اشرفي دکتر اشرفي

 شد . 

 27/10/93 دکتر ناهور هوردکتر نا 1 - 1 حيوانات آزهايشگاهي 1 522003 3

 - دکتر ناهور دکتر ناهور 1 1 - حيوانات آزهايشگاهي 1 522004 4

کاربرد کاهپيوتر در  1 522007 5

 بيوتکنولوشي
1 - 1 

 30/10/93 خانن روشني دکتر حسيني -خانن روشني

کاربرد کاهپيوتر در  1 522008 6

 بيوتکنولوشي
- 1 1 

 30/10/93 شنيخانن رو دکتر حسيني -خانن روشني

 سوينار 1 501881018 7
1 - 1 

 -دکتر صودي -دکتر فرج اللهي

 دکتر نکوئياى  -دکترحسيني

دکتر فرج 

 اللهي

 

 4/11/93 دکتر صودي دکتر صودي 1 - 1 کشت سلولهاي جانوري 1 522009 8

 - دکتر صودي دکتر صودي 1 1 - کشت سلولهاي جانوري 1 522010 9

    10 3 7 تعداد کل واحدها   



 


