
 

 

 

 ردیف
شماره 

 درس
 ظرفیت میزان واحد کد نام درس

روز و ساعت 

 کالس
 همکاران درس مسئول درس مکان

  دکتر مریم درویش فناوری پزشکیکالس ارشد زیست  8-10سه شنبه  3 واحد نظری 2 09 مهندسی ژنتیک نظری  1

2 
 

 11 اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
 واحد 2

 عملی( 1نظری/  1)
 2-4سه شنبه  3

 کالس ارشد زیست فناوری پزشکی

 حیوان خانه
 دکتر مهدی صادق دکتر مریم درویش

3 
اصول استاندارد سازی و ایمنی  

 فراورده های بیولوژی
  دکتر مهدیه موندنی زاده کالس ارشد زیست فناوری پزشکی 10-12سه شنبه  3 واحد نظری 1 08

4 
 

 12 بیوانفورماتیک
 واحد 2

 عملی( 1نظری/  1)
 دکتر مهدیه موندنی زاده دکتر هادی کرمی کالس ارشد زیست فناوری پزشکی 10-12شنبه چهار 3

5 
 

 04 روش تحقیق
 واحد 1

 عملی( 0.5نظری/  0.5)
 کالس ارشد زیست فناوری پزشکی 2-4چهارشنبه  3

 دکتر هادی کرمی

 
 

6 
 ژنتیک پزشکی 

 
  دکتر مهدیه موندنی زاده کالس ارشد زیست فناوری پزشکی 8-10چهارشنبه  3 واحد نظری 2 15

7 

پاتوبیولوژی )ایمونولوژی و  

 میکروبیولوژی(

 

 فناوری پزشکیکالس ارشد زیست  8-12شنبه  1 واحد نظری 3 02
گروه ایمونولوژی و 

 میکروبیولوژی

گروه ایمونولوژی و 

 میکروبیولوژی

 دکتر مهدیه موندنی زاده دکتر هادی کرمی کالس ارشد زیست فناوری پزشکی 2-4شنبه  1 واحد نظری 2 03 زبان تخصصی  8

 زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی  گروه 1400 – 1401 تحصیلی سال دوم نیمسال دروس برنامه



 دکتر مریم درویش 

 

9 
 

 کالس ارشد زیست فناوری پزشکی 2-4شنبه دو 1 واحد نظری 2 06 زیست شناسی سلولی مولکولی
 دکتر هادی کرمی

 
 

 گروه بیوشیمی گروه بیوشیمی کالس ارشد زیست فناوری پزشکی 8-10شنبه یک 1 واحد نظری 2 07 بیوشیمی پزشکی  10

11 

 

 05 کشت سلول جانوری

 واحد 2

 عملی( 1 /)ا نظری

 

 10-12شنبه دو 1

 کالس ارشد زیست فناوری پزشکی

آزمایشگاه زیست فناوری پزشکی و 

 پزشکی مولکولی

 دکتر مهدیه موندنی زاده

 

 دکتر هادی کرمی

 

  دکتر مهدیه موندنی زاده کالس ارشد زیست فناوری پزشکی 8-10شنبه دو 1 واحد نظری 1 14 1سمینار  12

13 
 

 01 سیستم های اطالع رسانی پزشکی
 واحد 1

 عملی( 0.5نظری/  0.5)
 کالس ارشد زیست فناوری پزشکی 2-4شنبه یک 1

 دکتر مریم درویش

 
 

14 
 

  سیستم های اطالع رسانی پزشکی
 واحد 1

 عملی( 0.5نظری/  0.5)
  دکتر مریم درویش پزشکی فیزیولوژیکالس ارشد  2-4شنبه یک 3

 


