
1 
 

 ثؿوِ سؼبلی

 

 

 زاًكگبُ ػلَم دعقکی کطهبًكبُ

 ثْساقززاًكکسُ 

 (:1398-99  لٍاًیوسال )قالب ًگارش طرح درس

 

: ّذف كلي

 آقٌبیی ثب انَل ٍ هجبًی غًشیک ٍ اًشقبل ثیوبضی ّبی اضثی

 آقٌبیی ثب ػالئن ٍ سظبّطار ثیوبضی ّب ٍ ًبٌّدبضی ّبی غًشیک زض کَزکبى

-ٍضؼیز قدطُ ًبهِ ٍ ٍضؼیز ذبًَازگی یک کَزک ثیوبض، ٍالسیي اٍ ضا زض هَضز احشوبل ذطط زض حبهلگی سَاًبیی ایٌکِ ثب سؼییي

 ّبی ثؼسی ثطای زاقشي یک فطظًس هؼلَل آگبُ ًوبیٌس

 

:  شرح درس

آقٌب قسُ ّبی غًشیکی ٍ ًبٌّدبضی ّبی ًبقی اظ آى زض کَزکبى زض ایي زضؼ زاًكدَیبى ثب انَل، هجبًی، ػالئن ٍ سظبّطار ثیوبضی

ّبی ٍ قبزض ذَاٌّس ثَز ثب سؼییي قدطُ ًبهِ ٍ ٍضؼیز ذبًَازُ یک کَزک ثیوبض ٍالسیي اٍ ضا زض هَضز احشوبل ذطط زض حبهلگی

 ثؼسی آهَظـ زٌّس

 بْذاشت عوَهيكارشٌاسي  5ترم داًشجَیاى   :هخاطباى بیواری ّای ارثي ٍ هشاٍرُ ژًتیک: عٌَاى درس 

 آزاد :سَاالت فراگیر ساعت پاسخگَیي بِ                           ٍاحس سئَضی 2 :سؼسازٍاحس

 دكتر ًازًیي جلیلیاى :هذرس 14-16قٌجِ ّب  4:  ظهبى اضائِ زضؼ

  ًساضز :زضؼ دیف ًیبظ
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 :جلساتاّذاف كلي 

 آقٌبیی ثب سبضیرچِ ػلن غًشیک، اؾبؼ کطٍهَظٍهی ٍضاثز، غًشیک هٌسلی، سؼبضیف ٍ انطالحبر-1خلؿِ 

 ی ؾلَلی، هیشَظ ٍ هیَظ، ؾبذشوبى ؾلَل دطٍکبضیَر ٍ یَکبضیَر، گبهشَغًعآقٌبیی ثب چطذِ -2خلؿِ 

 ، کطٍهبسیي، کطٍهَظٍم، ّوبًٌس ؾبظی، ضًٍَیؿی ٍ سطخوDNAِآقٌبیی ثب ؾبذشبض  -3 خلؿِ

 آقٌبیی ثب اًَاع قیَُ ّبی سَاضص، قٌبذز ٍ ضؾن قدطُ ًبهِ -4خلؿِ 

 قیَُ سَاضص اسَظٍهی غبلت ٍ هغلَة آقٌبیی ثب هفبّین ٍ کلیبر  -5خلؿِ 

 ، َّالًسضیک Xآقٌبیی ثب هفبّین ٍ کلیبر قیَُ سَاضص ٍاثؿشِ ثِ   -6خلؿِ 

 آقٌبیی ثب ثیوبضی ّبی قبیغ غًشیکی  -7خلؿِ 

ّبی ّبی خٌؿی ٍ ًبٌّدبضیّب، ؾیشَغًشیک ثبلیٌی، کطٍهَظٍمآقٌبیی ثب ؾبذشوبى کطٍهَظٍم -9ٍ  8خلؿِ 

 کطٍهَظٍم ّبی اسَظٍهی ٍ خٌؿیهطسجط ثب سغییطار 

 آقٌبیی ثب سکبهل خٌیي ٍ ًبٌّدبضی ّبی خٌیٌی -10خلؿِ 

 ٍ ًقف اؾشؼساز زض ثیوبضی ّبی قبیغ ی سَاضص چٌس ػبهلیآقٌبیی ثب قیَُ -11خلؿِ 

 آقٌبیی ثب غًشیک ایوٌی -12خلؿِ 

 ّبی سكریض هَلکَلیآقٌبیی ثب ضٍـ-13خلؿِ 

 ّبی غًشیکیٍ سكریم ثیوبضی ، اضظیبثی ػَاهل ضیؿکهكبٍضُ غًشیکآقٌبیی ثب  -14خلؿِ 

 ّبی غًشیکیغطثبلگطی دیف اظ سَلس، سكریم ٍ زضهبى ثیوبضی-16 ٍ 15 خلؿِ
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 :اّساف ٍیػُ ضفشبضی ثِ سفکیک اّساف کلی ّط خلؿِ

 جلسِ اٍل

 : ّذف كلي

 انطالحبرآقٌبیی ثب سبضیرچِ ػلن غًشیک، اؾبؼ کطٍهَظٍهی ٍضاثز، غًشیک هٌسلی، سؼبضیف ٍ 

 :اّذاف ٍیژُ

 : زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس قبزض ثبقس

 ؾیط سکبهلی زاًف غًشیک ضا ثساًس 

 هطبلؼبر هٌسل ٍ هفَْم غًشیک هٌسلی ضا ػٌَاى کٌس 

 قَاًیي هٌسل ضا ثساًس 

 سَاًبیی حل هؿبئل هطسجط ثب قَاًیي هٌسل ضا زاقشِ ثبقس 

  خلؿبر ثؼسی ذَاٌّس ثَز، سؿلط یبثسثِ سؼبضیف دبیِ ای زاًف غًشیک ، کِ هجٌبی کبض. 

 :جلسِ دٍم

ی ؾلَلی، هیشَظ ٍ هیَظ، ؾبذشوبى ؾلَل دطٍکبضیَر ٍ یَکبضیَر، آقٌبیی ثب چطذِ: ّسف کلی خلؿِ زٍم

 گبهشَغًع

 :اّساف ٍیػُ

 : زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس قبزض ثبقس 

 هطاحل هرشلف چطذِ ؾلَلی ضا ثساًس 

  چطذِ ؾلَلی ضخ هی زّس ضا ثساًسٍقبیؼی کِ زض ّط یک اظ هطاحل 

 ثب هطاحل هیشَظ ٍ هیَظ آقٌب گطزز 
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 ّبی هیشَظ ٍ هیَظ ضا ػٌَاى کٌسّب ٍ سفبٍرقجبّز 

 ؾبذشوبى ؾلَل دطٍکبضیَر؛ سفبٍر ّب ٍ قجبّز ّبی آى ّب ضا ثطقوبضز 

 هطاحل ؾلَلی ٍ هَلکَلی گبهشَغًع زض هطزاى ٍ ظًبى ضا ثساًس 

 

 :سَمجلسِ 

 ، کطٍهبسیي، کطٍهَظٍم، ّوبًٌس ؾبظی، ضًٍَیؿی ٍ سطخوDNAِآقٌبیی ثب ؾبذشبض  :ّذف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 : زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس قبزض ثبقس

 ؾبذشوبًی کلیبر  DNA ٍ  RNA ًوبیس سكطیح ضا 

 قسى هضبػف چگًَگی DNA زّس سَضیح ضا 

 ًوبیس ثیبى ضا غًشیکی اطالػبر سجسیل چگًَگی 

 اظ ثطزاضی ًؿرِ چگًَگی DNA کٌس ثیبى ضا 

 چگًَگی سطخوِ ضا ثیبى کٌس 

  هطاحل هرشلف فكطزُ قسىDNA ضا سكطیح کٌس 

 ؾبذشبض کطٍهبسیي ٍ کطٍهَظٍم ضا سَنیف ًوبیس 

 :چْارمجلسِ 

 آقٌبیی ثب اًَاع قیَُ ّبی سَاضص، قٌبذز ٍ ضؾن قدطُ ًبهِ :ّذف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 :زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس قبزض ثبقس
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 اًَاع قیَُ ّبی سَاضص ضا ًبم ثجطز 

 ػالئن هَضز اؾشفبزُ زض قدطُ ًبهِ ضا ثلس ثبقس 

 ضؾن ٍ سفؿیط قدطُ ًبهِ ضا ثیبهَظز 

 یک قدطُ ًبهِ فطضی ضا ضؾن کٌس 

 :پٌجن ٍ ششنجلسِ 

 ّبآقٌبیی ثب الگَّبی ٍضاثز سک غًی، اؾبؼ هَلکَلی ٍ ثیَقیویبیی ثیوبضی  :ّذف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 :خلؿِ زاًكدَ ثبیس قبزض ثبقسزض دبیبى 

 قیَُ سَاضص اسَظٍهی غبلت ضا ثساًس 

 ُّبیی ثب قیَُ سَاضص اسَظٍهی غبلت ضا سكریم زّسًبهِقدط 

 ضا ثساًسآى غى زضگیط ٍ ّبی غًشیکی ثب قیَُ سَاضص غبلت اسَظٍهی هْوشطیي ثیوبضی 

 قیَُ سَاضص اسَظٍهی هغلَة ضا ثساًس 

 ُاسَظٍهی هغلَة ضا سكریم زّسّبیی ثب قیَُ سَاضص ًبهِقدط 

 ّبی غًشیکی ثب قیَُ سَاضص هغلَة اسَظٍهی غى زضگیط ضا ثساًسهْوشطیي ثیوبضی 

 سَاًبیی سؼییي ضیؿک زض قدطُ ًبهِ ّبیی ثب قیَُ ّبی سَاضص شکط قسُ ضا کؿت کٌس 

  ِقیَُ سَاضص ٍاثؿشِ ثX غبلت ضا ثساًس 

 ُّبیی ثب قیَُ سَاضص ٍاثؿشِ ثِ ًبهِقدطX  ضا سكریم زّسغبلت 

 ّبی غًشیکی ثب قیَُ سَاضص ٍاثؿشِ ثِ هْوشطیي ثیوبضیX غبلت ٍ غى زضگیط ضا ثساًس 

  ِقیَُ سَاضص ٍاثؿشِ ثX هغلَة ضا ثساًس 

 ُّبیی ثب قیَُ سَاضص ٍاثؿشِ ثِ ًبهِقدطX هغلَة ضا سكریم زّس 

 ّبی غًشیکی ثب قیَُ سَاضص ٍاثؿشِ ثِ هْوشطیي ثیوبضیX زض ثیوبضی ضا ثساًس هغلَة ٍ غى زضگیط 

 سَاًبیی سؼییي ضیؿک زض قدطُ ًبهِ ّبیی ثب قیَُ ّبی سَاضص شکط قسُ ضا کؿت کٌس 
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 هفَْم سَاضص َّالًسضیک ٍ قدطُ ًبهِ ّبی هطسجط ضا زضک کٌس 

 :7جلسِ 

 هشبثَلیکّبی ثیوبضیّوَگلَثیٌَدبسی ٍ آقٌبیی ثب  :ّذف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 :زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس

 ؾبذشبض ّوَگلَثیي ضا سكطیح کٌس 

 ؾبذشبض ظًدیطُ گلَثیٌی ضا ثیبى کٌس 

 ؾبذشبض غى گلَثیي ضا سَنیف کٌس 

 ّبی اًؿبًی ضا ثیبى کٌساًَاع هرشلف ّوَگلَثیي 

 اؾبؼ ثیوبضی سبالؾوی آلفب ضا قطح زّس 

 اؾبؼ ثیوبضی سبالؾوی ثشب ضا قطح زّس 

 اؾبؼ ثیوبضی کن ذًَی زاؾی قکل ضا قطح زّس 

  اّویز ثیوبضی ّبی هشبثَلیک آقٌب قَزثب 

 اؾبؼ ثیوبضی فٌیل کشًََضیب ضا قطح زّس 

 اؾبؼ ثیوبضی گبالکشَظهی ضا سَنیف کٌس 
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 :9ٍ  8خلؿِ 

ّبی ّبی خٌؿی ٍ ًبٌّدبضیّب، ؾیشَغًشیک ثبلیٌی، کطٍهَظٍمآقٌبیی ثب ؾبذشوبى کطٍهَظٍم  :اّذاف كلي

 ٍ خٌؿی هطسجط ثب سغییطار کطٍهَظٍم ّبی اسَظٍهی

 :اّذاف ٍیژُ

 زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس قبزض ثبقس 

 سَضیح زّسّبی هرشلف کطٍهَظٍم ضا ّب ٍ قؿوزضیرز قٌبؾی کطٍهَظٍم 

 ػٌَاى کٌسّبی اًؿبًی ضا ًبم گصاضی ٍ سقؿین ثٌسی کطٍهَظٍم 

 ثیبى کٌسّبی هرشلف سدعیِ ٍ سحلیل کطٍهَظٍهی ضا ضٍـ 

 سؼسازی ضا زضک کٌسّبی ؾبذشبضی سوبیع ثیي ًبٌّدبضی ٍ 

 ّبی ؾبذشبضی قبهلهفَْم ّط یک اظ ًبٌّدبضی: 

o ّب، زضٍى دیَؾشگی، ٍاضًٍگی ٍ کطٍهَظٍم حلقَی ٍ هضبػف قسگی/ّب، حصفخبثدبیی

 سَضیح زّس ایعٍکطٍهَظٍم ضا

 ّبی ػسزی کطٍهَظٍهی ضا ًبم ثجطزاًَاع هرشلف ًبٌّدبضی 

 سؼطیف ٍ ػلل ایدبز دلی دلَییسی ضا ثطقوبضز 

 آًیَدلَییسی ضا سؼطیف کٌس 

 ػلل ایدبز آًیَدلَییسی ضا ثیبى کٌس 

 سطیي ػلل ایدبز آى سَضیح زض ذهَل ؾٌسم زاٍى، ؾجت قٌبؾی، ػالئن ثبلیٌی،  کبضیَسبیخ ٍ هْن

 زّس

 سطیي ػلل ایدبز آى سَضیح زض ذهَل ؾٌسم ازٍاضزظ، ؾجت قٌبؾی، ػالئن ثبلیٌی،  کبضیَسبیخ ٍ هْن

 زّس

 سطیي ػلل ایدبز آى سَضیح زّسٍ، ؾجت قٌبؾی، ػالئن ثبلیٌی،  کبضیَسبیخ ٍ هْنزض ذهَل ؾٌسم دبر 

 ّبی خٌؿی ضا ػٌَاى کٌسهْن سطیي اذشالالر سؼسازی کطٍهَظٍم 
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 سطیي ػلل ایدبز آى زض ذهَل ؾٌسم کالیي فلشط، ؾجت قٌبؾی، ػالئن ثبلیٌی،  کبضیَسبیخ ٍ هْن

 سَضیح زّس

 سطیي ػلل ایدبز آى سَضیح زّسئن ثبلیٌی،  کبضیَسبیخ ٍ هْنزض ذهَل ؾٌسم سطًط، ؾجت قٌبؾی، ػال 

 کبیوطا ٍ هَظاییؿن ضا اظ یکسیگط سوبیع زّس 

 

 :10جلسِ 

 آقٌبیی ثب غًشیک سکَیي ٍ ًقبیم ثسٍ سَلس: اّذاف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس قبزض ثبقس

  زّسهفَْم ثسقکلی، زفَضهیشی ٍ گؿیرشگی ضا اظ ّن سوییع 

 ّب ضا ػٌَاى کٌسػلل هحیطی، غًشیکی ٍ غًَهیک ثسقکلی 

 ؾٌسضم ٍ سَالی ضا اظ ّن سوییع زّس 

 زض فطایٌس سکَیي ضا ػٌَاى کٌس  فبکشَضّبی هحیطی زضگیط 

 ّبی ؾلَلی ٍ هَلکَلی زضگیط زض سکَیي ضا سكطیح کٌسهکبًیؿن 

 ثب ًقبیم لَلِ ػهجی آقٌب قَز 

  11جلسِ 

 ی سَاضص چٌس ػبهلیآقٌبیی ثب قیَُ: ّسف کلی

 :اّساف ٍیػُ

 :زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس

 ّبی غًشیکی ضا ثِ ذَثی زضک کٌساّویز سَاضص چٌس ػبهلی زض ًبٌّدبضی 
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 ثب هفَْم سَاضص چٌس غًی آقٌب گطزز 

 دیَؾشِ ضا ثساًس-هفَْم نفبر کوی 

  ُهٌحٌی سَظیغ ًطهبل ضا زض ذهَل نفبر دیچیس 

 ًِثی سكطیح کٌساؾشؼساز ضا ثِ ذَ-الگَی آؾشب 

  ّبی هْن ثب سَاضص چٌسػبهلی ضا ثكٌبؾسثیوبضی 

 ثشَاًس هفَْم ٍاضیبًؽ ضا ثیبى کٌس 

 :12جلسِ 

 ّبی ذَزایوٌیایوًََغًشیک ٍ ثیوبضی : اّذاف كلي

 :اّساف ٍیػُ

 :زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس

 هفبّین ایوٌی شاسی ؾلَلی ٍ ایوٌی شاسی َّهَضال ضا ػٌَاى کٌس 

  هفبّین ٍ اخعای ایوٌی اکشؿبثی اذشهبنی ؾلَلی ٍ َّهَضال ضا ثیبى کٌس 

 ّبی ایدبز سٌَع زض آًشی ثبزی ّب ضا ػٌَاى کٌسضٍـ 

 هَاضز هْن زض غًشیک دیًَس ضا ػٌَاى کٌس 

 ّبی ًقم ایوٌی اضثی ضا شکط کٌسّبی هْن ثیوبضیاًَاع ٍ هثبل 

 ّبی ذَزایوٌی ضا شکط کٌسضیّبی ذَز ایوٌی ٍ هَاضز هْن ثیوبانَل کلی ثیوبضی 

 : 13جلسِ 

 ّبی سكریم هَلکَلیضٍـ: ّسف کلی

 :اّذاف ٍیژُ

 زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس قبزض ثبقس 
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  ثب ضٍـ کلَى ؾبظیDNA آقٌب قَز 

  ثب ضٍـPCR آقٌب قَز 

  کبضثطزّبی ضٍـPCR زض سكریم ضا فطا ثگیطز 

  ثب ضٍـMLPA آقٌب قَز ٍ کبضثطزّبی آى ضا زض سكریم ثساًس 

 ّبی غًشیکی ّبی ًَیي سكریم ثیوبضیثب ضٍـ( هبًٌسNGS )آقٌب قَز 

 

 : 14جلسِ 

 هكبٍضُ غًشیک ٍ اضظیبثی ػَاهل ضیؿک: ّسف کلی

 :زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس

 هفَْم ٍ اّویز هكبٍضُ غًشیک ضا سكطیح کٌس 

  ثطآٍضز ذطط آقٌب گطززثب اّویز سبضیرچِ ذبًَازگی زض 

 ّبی قبیغ هكبٍضُ غًشیک ضا فطا ثگیطزهحسٍزیز 

 ِّبی ضٍاًكٌبذشی هكبٍضُ غًشیک ضا فطا ثگیطزخٌج 

 ثب سؼییي ذطط ٍقَع هدسز آقٌب گطزز 

 هفَْم ذطط ػَز سدطثی ضا سَضیح زّس 

 

 :16ٍ  15جلسِ 

 ّبی غًشیکیغطثبلگطی دیف اظ سَلس، سكریم ٍ زضهبى ثیوبضی: اّذاف كلي

 :اّذاف ٍیژُ

 :زض دبیبى خلؿِ زاًكدَ ثبیس قبزض ثبقس 

 ّبی غًشیکی ضا ػٌَاى کٌسؾطَح هرشلف غطثبلگطی زض ثیوبضی 
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 هْن سطیي هؼیبضّبی یک ثطًبهِ غطثبلگطی ضا ػٌَاى کٌس 

 ٍُّبی هربطت غطثبلگطی ضا ػٌَاى کٌسگط 

 هؼیبضّبی یک ثطًبهِ غطثبلگطی ضا ثِ ذَثی ثساًس 

  ثطًبهِ غطثبلگطی ضا ثطقوبضزهعایب ٍ هؼبیت یک 

 اّویز غطثبلگطی دیف اظ سَلس ضا شکط کٌس 

 غطثبلگطی ؾِ هبِّ اٍل دیف اظ ثبضزاضی ضا سكطیح کٌس 

 ثشَاًس ًشبیح غطثبلگطی ؾِ هبِّ اٍل ضا سفؿیط کٌس 

 غطثبلگطی ؾِ هبِّ زٍم دیف اظ ثبضزاضی ضا سكطیح کٌس 

  ثبضزاضی ضا سفؿیط کٌسثشَاًس ًشبیح غطثبلگطی ؾِ هبِّ زٍم دیف اظ 

 ّبی سكریم دیف اظ سَلس ضا ػٌَاى کٌساًَاع ضٍـ 

 هعایب ٍ هؼبیت ّط یک اظ ضٍـ ّبی سكریم دیف اظ سَلس ضا ثیبى کٌس 

 ّبی غًشیکی ضا سَضیح زّسضٍـ ّبی هرشلف زضهبى ثیوبضی 

 خسیسسطیي زؾشبٍضزّب زض ظهیٌِ زضهبى ثیوبضی ّبی غًشیکی ضا سَضیح زّس 

 

 :هٌبثغ

 ٍیطایف ّفشن-زض دعقکی سبهذؿَى غًشیک

 غًشیک دعقکی ایوطی، ٍیطایف چْبضزّن
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 :ضٍـ سسضیؽ

 ؾرٌطاًی، دطؾف ٍ دبؾد کالؾی

 :ٍؾبیل آهَظقی

 اؾالیسّبی آهَظقی، ٍیسیَ دطٍغکشَض، ٍایز ثطز

 :ؾٌدف ٍ اضقیبثی

سبضید ؾْن اظ ًوطُ کل ضٍـ       آظهَى 

 کالؼ هكرم ذَاّس قس یي خلؿِاٍلزض  5 چٌس گعیٌِ ای  مضر ىایم ىٍمظآ

حضَض فؼبل زض 

کالؼ، قطکز 

-هؤثط زض فؼبلیز

 ّبی کالؾی

اضظیبثی زض ّط 

 خلؿِ

 ثِ طَض هؿشوط زض طَل ًیوؿبل سحهیلی 1

 خؼاح ٍ ـؼضح

ی ؼالک

 یازرةا ضز

ُ ؼلجضُ

ثِ طَض هؿشوط زض طَل ًیوؿبل سحهیلی  1

 ثطًبهِ اػالم قسُ سَؾط آهَظـطجق  13 چٌس گعیٌِ ایآظهَى دبیبى سطم 
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 :خسٍل ظهبى ثٌسی زضؼ

 1398-99 لٍا ًیوؿبل ،دطؾشبضی ٍ هبهبیی زاًكکسُ دعقکی، غًشیک: زضؼ ًبم

 14-16ّب ضقٌجِاچِ:  سسضیؽ ؾبػبر        2:ٍاحس سؼساز

 خلیلیبى ًبظًیي زکشط: زضؼ هؿئَل

 موضوع استاد تاریخ جلسه

27/06/1398 ُبىشراُچ 1 جلیلیاىدكتر   آضٌایی تا تاریخچِ علن شًتیک، اساس كرٍهَزٍهی ٍراثت، شًتیک هٌذلی، تعاریف ٍ  

 اصطالحات

03/07/1398چْارضٌثِ  2 جلیلیاىدكتر   ی سلَلی، هیتَز ٍ هیَز، ساختواى سلَل پرٍكاریَت ٍ یَكاریَت، آضٌایی تا چرخِ 

 گاهتَشًس

10/07/1398چْارضٌثِ  3 جلیلیاىدكتر    ، كرٍهاتیي، كرٍهَزٍم، ّواًٌذ سازی، رًٍَیسی ٍ ترجوDNAِآضٌایی تا ساختار  

17/07/1398چْارضٌثِ  4 جلیلیاىدكتر    آضٌایی تا اًَاع ضیَُ ّای تَارث، ضٌاخت ٍ رسن ضجرُ ًاهِ 

24/07/1398چْارضٌثِ  5 جلیلیاىدكتر    آضٌایی تا هفاّین ٍ كلیات ضیَُ تَارث اتَزٍهی غالة ٍ هغلَب 

01/08/1398چْارضٌثِ  6 جلیلیاىدكتر   Xآضٌایی تا هفاّین ٍ كلیات ضیَُ تَارث ٍاتستِ تِ   ، َّالًذریک   

08/08/1398چْارضٌثِ  7 جلیلیاىدكتر    آضٌایی تا تیواری ّای ضایع شًتیکی 

15/08/1398چْارضٌثِ   جلیلیاىدكتر   یمسر لیطعت   

22/08/1398چْارضٌثِ  8 جلیلیاىدكتر   -ّای جٌسی ٍ ًاٌّجاریّا، سیتَشًتیک تالیٌی، كرٍهَزٍمآضٌایی تا ساختواى كرٍهَزٍم 

 ّای هرتثط تا تغییرات كرٍهَزٍم ّای اتَزٍهی ٍ جٌسی

29/08/1398چْارضٌثِ  9 جلیلیاىدكتر   -ّای جٌسی ٍ ًاٌّجاریّا، سیتَشًتیک تالیٌی، كرٍهَزٍمآضٌایی تا ساختواى كرٍهَزٍم 

كرٍهَزٍم ّای اتَزٍهی ٍ جٌسیّای هرتثط تا تغییرات   
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 1398  /06/09چْارضٌثِ  10

 یزاجم تروص هب سالک

دوش یم رازگرب  

جلیلیاىدكتر  ًاٌّجاری ّای جٌیٌیآضٌایی تا تکاهل جٌیي ٍ    

13/09/1398چْارضٌثِ  11 جلیلیاىدكتر   ی تَارث چٌذ عاهلی ٍ ًقص استعذاد در تیواری ّای ضایعآضٌایی تا ضیَُ   

20/09/1398چْارضٌثِ  12 جلیلیاىدكتر    آضٌایی تا شًتیک ایوٌی 

27/09/1398چْارضٌثِ  13 جلیلیاىدكتر   ّای تطخیص هَلکَلیآضٌایی تا رٍش   

04/10/1398چْارضٌثِ  14 جلیلیاىدكتر   ّای شًتیکیآضٌایی تا هطاٍرُ شًتیک، ارزیاتی عَاهل ریسک ٍ تطخیص تیواری   

11/10/1398چْارضٌثِ   15 جلیلیاىدكتر   ّای شًتیکیغرتالگری پیص از تَلذ، تطخیص ٍ درهاى تیواری   

ّای شًتیکیغرتالگری پیص از تَلذ، تطخیص ٍ درهاى تیواری  18/10/1398 ُبىشراُچ 16  

 


