
 

 معاونت آموزشي  تحصيالت تكميلي

 رشته: بيوشيمي مقطع کارشناسي ارشد روشهای آزمایشگاهي و شناخت کار با دستگاهها    عنوان درس: 

  10-12و چهارشنبه ساعت   دوشنبه  زمان:                                 نيمسال دوم     98-99سال تحصيلي:

 استاد مسئول درس :خانم دکتر توکلي                      *تاریخ برگزاری امتحان :    

 نام درس 

 تعداد واحد

 کل عملي نظری ساعت  ایام  هفته نام استاد 

1 1 2 

 28/11/98 دکتر فالح   33/0 الکتروفورز  و انواع آن 

30/11/98 

4 

 DNAاستخراج  

روش های محاسباتی بیوشیمیایی و 

 کنترل کیفی

 5/12/98 دکتر طاهری   33/0

7/12/98 

4 

 2 12/12/98 دکتر توکلی   16/0 فلوسایتومتری 

 2 14/12/98 دکتر توکلی   16/0 روش های رادیو ایمنواسی و االیزا 

 PCR 16/0   2 19/12/98 دکتر نجفی 

 real time 
PCR 

 21/12/98 دکتر نجفی   33/0

18/1/99 

4 

25/1/99 دکتر بحرینی   33/0 کروماتوگرافیروشهای تخلیص و انواع    

27/1/99  

4 

 انواع الکتروفورز عمودی 

 و انواع بالتینگ

 1/2/99 دکتر نوربخش   33/0

3/2/99 

4 

 8/2/99 دکتر توکلی   33/0 کلونینگ 

10/2/99 

4 

 NO Analyzer 16/0   2 15/2/99 دکتر شعبانی 

 2 17/2/99 دکتر فالح   16/0 اسپکتروفتومتر 

 2 22/2/99 دکتر فالح   16/0 فلوروسانس 

 

 

 

 

 
 

 



 

 معاونت آموزشي  تحصيالت تكميلي

                  

 رشته: بيوشيمي مقطع کارشناسي ارشد                                         عنوان درس: بيوشيمي و تشخيص مولكولي                 

 8-10زمان: یكشنبه و دوشنبه ساعت   نيمسال دوم                                         98-99سال تحصيلي  :

 *تاریخ برگزاری امتحان :                                                 استاد مسئول درس : خانم دکتر فالح

 نام درس 

 تعداد واحد

 کل عملي نظری ساعت  ایام  هفته نام استاد  

2 - 2 

 2 27/11/98 دکتر نوربخش   0.1 سیکل سلولی 

 2 28/11/98 دکتر فالح   RNA 0.1و  DNAانواع  

شکل گیری کروماتین و ساختمان کروماتین و  

 کروموزوم

 2 4/12/98 دکتر فالح   0.1

و مقایسه آن در دو  DNAهمانند سازی  

سیستم پروکاریوتی و یوکاریوتی و تنظیم 

 فعالیت ژن

 2 5/12/98 دکتر نوربخش   0.1

 2 11/12/98 دکتر نوربخش   DNA 0.1آسیب و ترمیم  

12/12/98 دکتر فالح   0.1 مقایسه ژنوم در پروکاریوتهاو یوکاریوتها   

19/12/98  

4 

17/1/99 دکتر نوربخش   RNA 0.1پردازش    2 

ترجمه در پروکاریوتها و یوکاریوتها و تنظیم و  

 تغییرات پس از ترجمه

 18/1/99 دکتر فالح   0.2

24/1/99 

4 

 2 25/1/99 دکتر فالح   0.2 تنظیم بیان ژن 

 2 31/1/99 دکتر طاهری   0.1 تکنیک های اسید نوکلئیک  

جدا کردن؛ نگهداری و استفاده از سلولهای  

  بنیادین

 2 1/2/99 دکتر توکلی   0.1

برای تشخیص   DNA استفاده از تستهای 

 نمونه های بالینی

 7/2/99 دکتر توکلی   0.1

 

2 

استفاده از روش های تشخیص مولکولی  

 دربیماری های عفونی

 2 8/2/99 دکتر طاهری   0.1

معرفی روشهای مورد استفاده در بیولوژی  

وکتورها و مولکولی شامل مختصری در مورد 

 کلونینگ

 14/2/99 دکتر بحرینی   0.2

15/2/99 

4 

مختصری در مورد فاژها، ویروس ها، قارچ ها و  

 سلول های حیوانی، کشت، جدا کردن 

 2 21/2/99 دکتر نوربخش   0.1



 

 

 

 معاونت آموزشي  تحصيالت تكميلي

  عنوان درس: بيوانفورماتيک                             رشته: بيوشيمي مقطع کارشناسي ارشد                                        

        13-15نيمسال دوم                                       زمان: شنبه  ساعت  98-99سال تحصيلي   : 

 مسئول درس:آقای دکتر نجفي                                             *تاریخ امتحان:               

 نام درس 
نام استاد یا  تعداد واحد

 اساتيد 
 ساعت  ایام  هفته

 کل عملي نظری

 

 

 2 26/11/98 دکتر نجفی    مقدمه ای بر بیوانفورماتیک

 

 

 2 3/12/98 دکتر نجفی    بانکهای اطالعاتی نوشتاری

 

 

 2 10/12/98 دکتر نجفی    راههای بیوشیمیایی

  

 بانکهای اطالعاتی ژنوم

 17/12/98 دکتر نجفی   

24/12/98 

4 

 2 16/1/99 دکتر نجفی    بانکهای اطالعاتی پروتئین ها 

 23/1/99 دکتر نجفی    کاربرد ماتریکس ها 

30/1/99 

4 

 2 6/2/99 دکتر نجفی    Alignmentابزارهای رایج در  

پیش بینی ساختارهای  
Conserve 

 2 13/2/99 دکتر نجفی   

 20/2/99 دکتر نجفی    طراحی پرایمر 

27/2/99 

3/3/99 

10/3/99 

8 

 
 

 

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشي  تحصيالت تكميلي

 دکترا                                       -عنوان درس: کارآفریني و خلق ثروت              رشته: بيوشيمي مقطع کارشناسي ارشد  

                       13-15نيمسال دوم                                زمان: دوشنبه ها  ساعت  98-99سال تحصيلي   : 

 مسئول درس: دکتر طاهری پاک                                       *تاریخ امتحان:    

  

 نام درس 

 تعداد واحد

 کل عملي نظری ساعت  ایام  هفته نام استاد یا اساتيد 

 1 2 

 28/11/98 دکتر برزگر      اصول کارآفرینی و ویژگیهای کارآفرینان 

5/12/98 

4 

استفاده از  خالقیت و نوآوری با رویکرد 

 پتانسیل های علوم های پایه پزشکی

 2 12/12/98 دکتر راشدی     

 19/12/98 دکتر برزگر    ایده پردازی و شناسایی فرصت  

18/1/99 

4 

 2 25/1/99 دکتر برزگر    اصول را اندازی کسب و کار 

 1/2/99 دکتر طاهری پاک    مدلهای کسب و کار 

8/2/99 

4 

کارافرینی جهانیو رویکرد تکنولوژیک در  

 حوزه علوم پایه 

 15/2/99 دکتر طاهری پاک   

22/2/99 

4 

 29/2/99 دکتر مینائیان    مدیریت بازاریابی 

5/3/99 

4 

تجربیات موفق کارارفرینی در حوزه  

 علوم پایه پزشکی

 2 12/3/99 دکتر طاهری پاک   

تدوین طرح تجاری)مرتبط با رشته های  

 علوم پایه پزشکی(

 19/3/99 دکتر طاهری پاک   

26/3/99 

4 

 2/4/99 دکتر طاهری پاک    بازدید از فعالیت کارافرینانه در عرصه 

9/4/99 

4 

 

 


