
  

  

  رشته            روزهاي هفته
 ساعت

 پزشکی ملکولی 1ترم 
Ph.D 

  پزشکی مولکولی 3ترم 
Ph.D 

  زیست فناوري  1ترم 
Ph.D 

  زیست فناوري  3ترم 
Ph.D  

  زیست فناوري  1ترم 
  ارشدکارشناسی 

  ژنتیک انسانی 1ترم 
  ارشدکارشناسی 

  ژنتیک انسانی 3ترم 
 ارشدکارشناسی 

  
 شنبه

 آزمایشگاه  –دکتر کیانمهر –مهندسی ژنتیک عملی  1کالس  –یزدانی  دکتر–ایمونوشیمی  فیزیوپاتولوژي فیزیوپاتولوژي 8- 10
  

 2کالس  - دکتر شهبازي- تازه هاي ژنتیک انسانی

  2کالس  - دکتر گلعلی پور -زیست شناسی مولکولی  آزمایشگاه –دکتر کیانمهر –مهندسی ژنتیک عملی  1کالس  - دکتر شهبازي–سمینار  کنفرانس - دکتر فرازمندفر - ف درمانیهد  10- 12

   آزمایشگاه –دکتر کیانمهر –مهندسی ژنتیک عملی      12-14
 

 1کالس - دکتر کیانمهر–یمنی زیستی ا   14- 16
   آزمایشگاه –دکتر کیانمهر –مهندسی ژنتیک عملی 

 

  
 یکشنبه

  1کالس   - دکتر شیخ عربی- الکتروشیمی فیزیوپاتولوژي فیزیوپاتولوژي 8- 10
  2کالس  - سعیديدکتر-پاتوبیولوژي

 

 کنفرانس - دکتر خسروي - شهاي مولکولیرو  10- 12
- دکتر خواجه نیازي - زیست شناسی سلولی

 1کالس
 

 2کالس  -سماییدکتر-ژنتیک انسانی   
 

دکتر  - سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی  12-14
 کارگاه- عرفانی مقدم

 
دکتر عرفانی  - اي اطالع رسانی پزشکیسیستم ه

 کارگاه- مقدم
 

- مولکولی و مهندسی ژنتیکروش هاي عملی ژنتیک  
 آزمایشگاه- دکتر شفیعی

 

16 -14     
- روش هاي عملی ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 13- 16-دکتر امینی–کار با حیوانات 

 آزمایشگاه- دکتر شفیعی
 

18 -16     
  

 

  
 دوشنبه

 1کالس - دکتر شیخ عربی- اخالق زیستی   فیزیوپاتولوژي فیزیوپاتولوژي 8- 10
  2کالس - دکتر شهبازي- مهندسی ژنتیک   2کالس - دکتر شهبازي- مهندسی ژنتیک

  

12 -10  
  1کالس - دکتر گلعلی پور - اس مولکولی بیماریهااس

 گوارش) (تا پایان دوره
  

  11-9:30- دکتر اوالدنبی-ژنتیک بیوشیمیایی انسان 
  2کالس

 

 - دکتر خواجه نیازي- بیوشیمی پروتئین  12-14
  1کالس 

   
  

 

 1کالس - دکتر امینی–حیوانات  14- 16
  کنفرانس - دکتر خسروي - مولکولی بیماریهااساس 

 گوارش) (تا پایان دوره
  1کالس - دکتر امینی–حیوانات 

  
 

  
 سه شنبه

 فیزیوپاتولوژي 8- 10
  کنفرانس - دکتر شهبازي - مولکولی بیماریهااساس 

 فیزیوپاتولوژي
  1کالس - دکتر فرازمندفر- کشت سلول

دکتر  - اطالع رسانی پزشکیسیستم ها ي 
 کارگاه - صفدري

  -دکتر اوالدنبی–روش  هاي عملی  سیتوژنتیک 
 2کالس- جلسه اول 5

 

12 -10 
  کنفرانس-دکتر گلعلی پور–ژنتیک پزشکی 

 )(تا پایان فیزیوپاتولوژي
 1کالس - دکتر صفدري- مهندسی پروتئین  کارگاه- دکتر عرفانی مقدم-   Computational کارگاه -دکتر کالنی- بیوانفورماتیک

  2کالس - دکتر خواجه نیازي- بیوشیمی پزشکی
 

  کارگاه- دکتر عرفانی مقدم-   Computational کارگاه -دکتر کالنی- بیوانفورماتیک   12-14
  

 

 کنفرانس - دکتر خواجه نیازي- مهندسی پروتئین کارگاه- دکتر عرفانی مقدم-   Computational کارگاه -دکتر کالنی- بیوانفورماتیک 1کالس- دکترمعماریان-ایمونولوژي 14- 16
- دکتر کیانمهر-زیست شناسی سلولی مولکولی

 2کالس

 
 

  
 چهارشنبه

10 -8 
  1کالس -دکتر گلعلی پور–ژنتیک پزشکی 

 فیزیوپاتولوژي

  کنفرانس - دکتر شهبازي - مولکولی بیماریهااساس 
 فیزیوپاتولوژي

  
 2کالس - دکتر اوالدنبی–سیتوژنتیک  2کالس - دکتر یزدانی-پاتوبیولوژي

 

 26/7و  5/7-فیزیوپاتولوژي 10- 12

  آزمایشگاه - دکتر خسروي - روشهاي مولکولی

 26/7و  5/7-فیزیوپاتولوژي
 

دکتر  - اقتصاد، نوآوري و مالکیت معنوي در زیست فناوري
 1السک - عرفانی مقدم

-دکتر اوالدنبی–روش  هاي عملی  سیتوژنتیک  
 2کالس -دکتر گلعلی پور- تازه هاي ژنتیک انسانی کنفرانس

   آزمایشگاه - دکتر خسروي - روشهاي مولکولی   12- 14
  

 2کالس- 2سمینار 

   آزمایشگاه - دکتر خسروي - روشهاي مولکولی   14- 16
- دکتر شفیعی - سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی 

 کارگاه
  


