
روزها
 ي هفته

  رشته           
 ساعت

 ارشد-ژنتیک انسانی 2ترم   ارشد-زیست فناوري پزشکی  2ترم  Ph.D-زیست فناوري پزشکی 2ترم  Ph.D-پزشکی ملکولی 2ترم 

  
 شنبه

10-8  
-دکتر امینی-اصول استانداردسازي و ایمنی فرآورده هاي بیولوژي

 1کالس
  2کالس-دکترشهبازي-ژنتیک پزشکی

12-10 
-و بیوتکنولوژي مولکولی  مهندسی ژنتیک

 1کالس -دکتر شهبازي
 2کالس-دکتراوالدنبی- ینژنتیک ایم  کارگاه رایانه-دکتر صفدري-سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی

  2کالس-دکترخواجه نیازي-ایمونوشیمی   16-14

  
 یکشنبه

10-8 
-و بیوتکنولوژي مولکولی مهندسی ژنتیک

 1کالس-دکتر شهبازي
 2کالس-دکترگلعلی پور-ژنتیک مولکولی عملی-دکترخواجه نیازي-ایمونوشیمی 

12-10 
 -دکتر گلعلی پور-ژنتیک مولکولی پزشکی

 سالن کنفرانس

دکتر -کاربردهاي  واکسن ها و آنتی بادها در زیست فناوري پزشکی
 1کالس -صفدري

 2کالس-دکترشهبازي-ژنتیک سرطان 

16-14 
سالن  -خسروي دکتر-کشت سلولهاي جانوري

 کنفرانس

دکتر -اصول و کاربردهاي فرآیندهاي مهندسی در بیوتکنولوژي
 1کالس -کیانمهر

اصول استانداردسازي و ایمنی فرآروده هاي 
 2کالس-دکترامینی-بیولوژي

 

  
 دوشنبه

10-8 
 -دکتر گلعلی پور-ژنتیک مولکولی پزشکی

 سالن کنفرانس

 -دکتر خواجه نیازي-پزشکیکاربرد سلولهاي بنیادي در زیست فناوري 
  1سمینار دکتر صفدري-مهندسی ژنتیک عملی  1کالس

12-10     

  2کالس-دکترعرفانی مقدم-بیوانفورماتیک 1کالس -دکتر کیانمهر-اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک نظري  16-14

  
سه 
 شنبه

  2کالس-دکترامینی-ایمونوشیمی   10-8

12-10 
دکتر -بیولوژي سیستمپیام رسانی سلولی و 
 سالن کنفرانس -خواجه نیازي

دکتر -کاربردهاي  واکسن ها و آنتی بادها در زیست فناوري پزشکی
 1کالس -صفدري

 2کالس-دکترعرفانی مقدم- نانوزیست فناوري
کارگاه -دکترشفیعی-اصول رایانه و اینترنت

 رایانه

16-14 
دکتر -پیام رسانی سلولی و بیولوژي سیستم

 1کالس -خسروي
  2کالس- دکترخواجه نیازي-1سمینار 

  
چهار
 شنبه

10-8 
 –مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولی 

 آزمایشگاه-دکتر فرازمندفر

 -دکتر امینی-اصول استانداردسازي و ایمنی فرآورده هاي بیولوژي
 1کالس

 2کالس-دکترگلعلی پور-ژنتیک جمعیت دکترصفدري-مهندسی ژنتیک عملی

12-10 
 -ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولی مهندسی 

 آزمایشگاه-دکتر فرازمندفر

 -دکتر امینی-اصول استانداردسازي و ایمنی فرآورده هاي بیولوژي
 1کالس

 2کالس-دکترسمایی-ژنتیک رفتاري دکترصفدري-مهندسی ژنتیک عملی

 -مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولی   16-14
 آزمایشگاه-دکتر فرازمندفر

 
-دکترکیانمهر-ایمنی اخالق و حقوقزیست 

 2کالس
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  خرداد 8اردیبهشت تا  9قلب: 

  تیر 11خرداد تا  9کلیه: 

  مرداد 1تیر تا  12ریه: 

  


