
 

 

 ارشد ناپیوسته رشته بیوتکنولوژی پزشکی دوره کارشناسی ترم اولدروس  - الفجدول 

برای دانشجویانی که در مقاطع قبلی این درس را نگذرانده اند، به عنوان درس جبرانی،  گذراندن این درس* 

 .الزامی است

 رشته بیوتکنولوژی پزشکیارشد ناپیوسته  دوره کارشناسی ترم اولدروس  - بجدول 

کد 

 درس
 نام درس

 مدرسین ساعات واحدهای درسی تعداد واحد های درسی

 عملی نظری جمع عملی نظری جمع تاریخ امتحان

 11 9 62 5.0 5.0 1 *سیستم اطالع رسانی پزشکی 1

6 
میکروبیولوژی و )پاتوبیولوژی 

 (ایمونولوژی
3 3 - 01 01 - 

دکتر سارا محمد 

دکتر بهمن  -زاده

دکتر یداله  -اکبری

دکتر علی  -بهرامی

 مصطفایی

 

 - 33 33 - 6 6 بان تخصصیز 3
 -دکتر بهمن اکبری

 دکتر یداله بهرامی
 

 -- 33 33 -- 6 6 یست شناسی سلولی ملکولیز 2

دکتر سارا محمد 

دکتر بهمن  -زاده

دکتر یداله  -اکبری

دکرت  -بهرامی

مهسا 

 .راسخیان

 

 -- 33 33 -- 6 6 بیوشیمی پزشکی 1
 -دکتر بهمن اکبری

 دکتر یداله بهرامی
 

 33 11 01 1 1 6 اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی 11

 -دکتر بهمن اکبری

دکتر کامران 

 منصوری

 

 - 11 11 - 1 1 اصول اقتصاد و مالکیت معنوی 18

 -دکتر بهمن اکبری

 دکتر یداله بهرامی
 

  0/1 0/11 31 جمع
 

کد 

 درس
 نام درس

 ساعات واحدهای درسی تعداد واحد های درسی
یش پ   مدرسین

 نیاز
تاریخ 

 امتحان
   عملی نظری جمع عملی نظری جمع



 

 

 یناپیوسته رشته بیوتکنولوژی پزشک ارشد دوره کارشناسی ترم اولدروس برنامه هفتگی  -جدول ج

 15-8 16-15 12-13 

 (ترم اول)پاتوبیولوژی شنبه

 

ترم )زیست شناسی سلولی ملکولی

 (اول

 (ترم سوم)مهندسی ژنتیک عملی

ترم )زیست شناسی سلولی ملکولی (سومترم اول و )زبان تخصصی یکشنبه

 (اول

اصول استانداردسازی و ایمنی 

 (ترم سوم)فراورده های بیولوژی

ترم )نانو زیست فناوری مقدماتی

 (سوم

ترم )سیستم اطالع رسانی پزشکی

 (اول

اصول کار با حیوانات  دوشنبه

 (ترم اول)آزمایشگاهی

ترم )معنویاصول اقتصاد و مالکیت  (ترم اول)پاتوبیولوژی

 (اول

 (ترم اول)بیوشیمی پزشکی (ترم سوم)6سمینار   شنبهسه

    چهارشنبه

 

 

08 
اصول استانداردسازی و ایمنی 

 فراورده های بیولوژی
1 1 5 11 11 5 

دکتر  -دکتر بهمن اکبری

 یداله بهرامی

 

- 

 

 28 - 28 6 - 6 مهندسی ژنتیک عملی 15

دکتر  -دکتر سارا محمد زاده

دکتر یداله  -بهمن اکبری

 بهرامی

و  58

59  

 - 33 33 - 6 6 زبان تخصصی 53
دکتر  -دکتر بهمن اکبری

 یداله بهرامی

- 

 

 - 11 11 5 1 1 نانو زیست فناوری مقدماتی 11
دکتر  -دکتر بهمن اکبری

 یداله بهرامی

- 

 

 - 11 11 5 1 1 6سمینار  

دکتر  -دکتر سارا محمد زاده

دکتر یداله  -بهمن اکبری

 بهرامی

- 

 

         15 پایانامه 12

 اساتید گروه     11 جمع


