
 پزسشٌبهِ

  1358  تاسیس گشيٌ بیًشیمی دس آن داوشگاٌ دس چٍ سالی است؟     -1

اس ابتذای  آیا گشيٌ اص ابتذای تاسیس مستقل بًدٌ است ي یا بٍ صًست مشتشک با گشيٌ َای دیگش ششيع بٍ فعالیت کشدٌ است؟     -2

 .تبسیس بصَرت هستمل بَدُ است

چىاوچٍ مذسسیه بیًشیمی اص اعضای دیگش داوشگاٌ َا ي گشيٌ َای آمًصشی )ساوی بًدوذ ايلیه اعضای َیات علمی گشيٌ چٍ ک     -3

 دکتز حویذ راّی ؟(بًدوذ اسامی آوان مشخص شًد

دکتز حویذ  ؟(مشبًط بٍ سشتٍ بیًشیمی ي یا دیگش سشتٍ َا) اسامی وخستیه اساتیذی کٍ بٍ صًست سسمی جزب گشيٌ شذوذ      -4

 پزٍفسَر ّبدی خزاسی -راّی

  اسامی مذیشان آمًصشی گشيٌ اص ابتذا تاکىًن سا با رکش سالُای مذیشیت رکش بفشماییذ؟     -5

 ( 1366-1358) دکتز حویذ راّی

 (1371-1366) ّبدی خزاسی پزٍفسَر

 ( 1385-1371) حویذ ًؼوبًی پزٍفسَر

 (1388-1385) ّبدی خزاسی پزٍفسَر

 (1395-1388) اسذ ٍیسی رایگبًی پزٍفسَر

 (-1395) سّزُ رحیوی پزٍفسَر 

ثبت  کتاب تالیفی ي تشجمٍ مشبًط بٍ سشتٍ بیًشیمی، طيسوال،)کىًن ثیشگزاس گشيٌ اص ابتذای تاسیس تادستايسدَای علمی ي تا      -6

 سا رکش وماییذ؟( اختشاع ي سایش مًاسد

 ISIپضٍّشی در هجالت ػوذتب اًگلیسی سببى ٍ -همبلِ ػلوی 250چبپ *

 20ببالتز اس  h-indexدارای اسبتیذ بب 

 تبلیف کتبة هحبسببت در بیَشیوی تَسط پزٍفسَر ّبدی خزاسی *

 تبلیف کتبة بیَشیوی خَى تَسط پزٍفسَر حویذ ًؼوبًی* 

 تبلیف کتبة بیَشیوی ببلیٌی در تشخیص بیوبریْب تَسط پزٍفسَر حویذ ًؼوبًی* 

 تبلیف کتبة َّرهَى شٌبسی تَسط پزٍفسَر سّزُ رحیوی* 

 ة بیوبریْبی ٍراثتی ّوَگلَبیي تَسط پزٍفسَر سّزُ رحیویتبلیف کتب* 

 ٍ کبرشٌبسی ارشذ خبرجی(  PhD)داًشجَیبى دکتزای تخصصی بیَشیوی ببلیٌی پذیزش   *

 راُ اًذاسی آسهبیشگبُ بیَشیوی کلیٌیک ٍیضُ داًشگبُ ػلَم پششکی کزهبًشبُ* 

 کزهبًشبُهشبرکت در کٌتزل کیفی آسهبیشگبّْبی دٍلتی ٍ خصَصی استبى * 



 هشبرکت در دٍرُ ّبی ببس آهَسی تشکیل شذُ در آسهبیشگبُ رفزاًس کزهبًشبُ* 

اهب دٍ دٍرُ ببس آهَسی . خیز المللی بیًشیمی بشگضاس کشدٌ است؟ دس چٍ تاسیخی؟آمًصشی کىگشٌ ملی ي بیه آیا گشيٌ     -7

 .بزگشار کزدُ استبیَشیوی را بزای پششکبى ، پبتَلَصیست ّب ٍ دکتزای ػلَم آسهبیشگبّی 

پزٍفسَر حویذ  (-بیَشیوی ببلیٌی استبد)پزٍفسَر سّزُ رحیوی  .اسامی َیات علمی گشيٌ سا با مشتبٍ علمی بىًیسیذ     -8

داًشیبر )دکتز لیذا حك ًظزی  (-بیَشیوی ببلیٌیداًشیبر )دکتز ابزاّین شکیبب  (-بیَشیوی ببلیٌی استبد)ًؼوبًی 

(-بیَشیوی ببلیٌیاستبدیبر )دکتز سْیال اسذی  (-بیَشیوی ببلیٌیاستبدیبر )هظفزی  دکتز ّبدی (-بیَشیوی ببلیٌی

دکتز ًبسًیي  (-استبدیبر ػلَم سیست پششکی)دکتز فزیبزس بْزُ هٌذ (-داًشیبرصًتیک پششکی) دکتز رضب ػلی بخشی 

 (استبدیبر پششکی هَلکَلی)دکتز ًبیبؼلی رضَاًی  (-استبدیبر صًتیک پششکی)جلیلیبى 

آهَسشی ٍ  بب گزٍُ ّوکبری اهبکِ ببسًشستِ ّستٌذ ( بیَشیوی ببلیٌیاستبد )ضوي پزٍفسَر اسذ ٍیسی رایگبًی  در

. اس داًشکذُ دارٍسبسی ًیش بب گزٍُ ّوکبری دارًذ( استبد بیَشیوی)دارًذ ٍ پزٍفسَر رضب خذارحوی  پضٍّشی

آلبی حسیي بٌی ػبهزیبى، خبًن هْزاًگیش شفیؼی ٍ خبًن رٍشٌک حیذری : کاسشىاسان اسشذ گشيٌ

 خبًن رلیِ بصیزی: مىشی گشيٌ

دس صًست مثبت بًدن پاسخ وحًٌ )آیا اعضای َیات علمی گشيٌ با بیماسستان َای داوشگاٌ َمکاسی ي مشاسکت داشتٍ اوذ       -9

داًشگبُ ٍ کلیٌیک ٍیضُ ( رفزاًس)سهبیشگبُ هزکشی اػضبی ّیئت ػلوی گزٍُ فمط بب آ. خیز ؟(َمکاسی بیان شًد

 .داًشگبُ ّوکبری دارًذ

داًشجَیبى پششکی در همطغ  .مقطع ي سشتٍ تحصیلی داوشجًیان تحت آمًصش گشيٌ دس بذي تاسیس سا اعالم وماییذ -10

 دکتزای ػوَهی ٍ ػلَم آسهبیشگبّی در همطغ کبرداًی

 .يصش گشيٌ دس حال حاضش سا اعالم وماییذمقطع ي سشتٍ تحصیلی داوشجًیان تحت آم -11

 داخلی ( PhD)داًشجَیبى دکتزای تخصصی بیَشیوی ببلیٌی 

 خبرجی( PhD)داًشجَیبى دکتزای تخصصی بیَشیوی ببلیٌی 

 داًشجَیبى کبرشٌبسی ارشذ بیَشیوی ببلیٌی داخلی 

 داًشجَیبى کبرشٌبسی ارشذ بیَشیوی ببلیٌی خبرجی

 داخلی سیَلَصی ، ایوٌَلَصی، هیکزٍبیَلَصی، بیَتکٌَلَصی ٍ ًبًَ تکٌَلَصیداًشجَیبى کبرشٌبسی ارشذ فی

 داخلی داًشجَیبى پششکی ٍ دًذاًپششکی ٍ دارٍسبسی در همطغ دکتزای ػوَهی

 داًشجَیبى پششکی ٍ دًذاًپششکی ٍ دارٍسبسی در همطغ دکتزای ػوَهی خبرجی

 ، اتبق ػول ، َّشبزی، تغذیِ ٍ صٌبیغ غذایی داًشجَیبى کبرشٌبسی ػلَم آسهبیشگبّی ، هبهبیی ، پزستبری

دس صًست مثبت بًدن پاسخ، تاسیخ ششيع بٍ فعالیت )آیا دس حال حاضش گشيٌ داسای ديسٌ َای تحصیالت تکمیلی می باشذ؟  -12

 (.تحصیالت تکمیلی گشيٌ بیًشیمی رکش شًد



کٌَى در همبطغ کبرشٌبسی ارشذ ٍ هی ببشذ ٍ ّن ا 1378شزٍع پذیزش داًشجَیبى کبرشٌبسی ارشذ در سبل . بلِ

 .ایزاًی ٍ خبرجی هی ببشذ اىدارای داًشجَی( PhD)دکتزای تخصصی 

 داًشگبُ ػلَم پششکی کزهبًشبُ -داًشکذُ پششکی .مکان فیضیکی گشيٌ دس بذي تاسیس سا ششح دَیذ -13

 کی کزهبًشبُداًشگبُ ػلَم پشش -داًشکذُ پششکی .مکان فیضیکی گشيٌ دس حال حاضش سا ششح دَیذ -14

در حذ بزگشاری آسهبیشگبّْبی ػوَهی رشتِ ّبی پششکی  .امکاوات ي تجُیضات گشيٌ دس بذي تاسیس سا ششح دَیذ -15

 ػوَهی ٍ ػلَم آسهبیشگبّی

 :گزٍُ در حبل حبضز دارای اهکبًبت ٍتجْیشات .امکاوات ي تجُیضات گشيٌ دس حال حاضش سا ششح دَیذ  -16

Thermal Cycler- Real Time PCR- Gel Documentation- HPLC- Atomic Absorption- 
Nanodrop- Cell Culture- Electrophoresis   

دس صًست امکان عکسی اص اعضای گشيٌ ي تجُیضات دس گزشتٍ ي حال حاضش ي ویض یک عکس دستٍ جمعی اص اعضای فعلی  -17

 .ضمیمٍ شًد  گشيٌ،

 

 

 

 

 



 

 

شجَیبى تحصیالت تکویلی گزٍُ بیَشیوی ببلیٌی داًشگبُ ػلَم پششکی اػضب ّیئت ػلوی ٍ داىدستِ جوؼی ػکس 

 (1397اردیبْشت )کزهبًشبُ در رٍسهؼلن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (1397)بزخی تجْیشات آسهبیشگبُ تخصصی گزٍُ بیَشیوی ببلیٌی داًشگبُ ػلَم پششکی کزهبًشبُ 

  

  

 


