
 
  
  

  )    1ترم (مقطع كارشناسي ارشد  علوم تشريحي  95- 96دروس ارائه شده در نيمسال اول 
  

تاريخ  و ساعت برگزاري 

  امتحان
  نام درس  گروه درس  كد درس

  تعداد واحد
  روزها و ساعات  تشكيل كالس  اساتيد 

  عملي  تئوري

 10-12و  8 - 10سه شنبه   دكتر رستم قرباني  5/0  1  )اجباري(عموميبافت شناسي   علوم تشريحي   1800589  متعاقباً اعالم ميگردد

  علوم تشريحي   18024  متعاقباً اعالم ميگردد
كار با حيوانات 

  )اختياري(آزمايشگاهي
   10- 12سه شنبه   دكتر رستم قرباني  1  -

 

  1  3  )اجباري(آناتنومي تنه  علوم تشريحي   18009  متعاقباً اعالم ميگردد
  جوانمرديستاره دكتر 

  دكتر ميترا بختياري
  14- 16و  8-10يكشنبه 

 

 مركز كامپيوتر 13-15دوشنبه   آقاي چهري  5/0  5/0  )جبراني(كامپيوتر و اطالع رساني  --   18018  متعاقباً اعالم ميگردد

   گروه زبان  -  2  )جبراني(زبان تخصصي  --   18017  متعاقباً اعالم ميگردد
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  )   3ترم (مقطع كارشناسي ارشد  علوم تشريحي  95- 96دروس ارائه شده در نيمسال اول 

  
  

تاريخ  و ساعت 

  برگزاري امتحان
  نام درس  گروه درس  كد درس

  تعداد واحد
  روزها و ساعات  تشكيل كالس  اساتيد 

  عملي  تئوري

  علوم تشريحي   1801689  متعاقباً اعالم ميگردد
جنين شناسي 

  )اجباري(عمومي
  10- 12سه شنبه   پروفسور مظفر خزاعي  5/0  1

 15/10 – 15/8دوشنبه   دكتر سيروس جليلي  5/0  5/1  )اجباري(نوروآناتومي  علوم تشريحي   18012  متعاقباً اعالم ميگردد

 10-13يكشنبه   دكتر ايرج رشيدي  5/0  5/1  )اجباري(آناتومي سر و گردن  علوم تشريحي   18003  متعاقباً اعالم ميگردد

  16-18و  14-16شنبه   دكتر ايرج رشيدي  1  -  )اجباري(2كارآموزي   علوم تشريحي   18022  متعاقباً اعالم ميگردد
 15/10-12دوشنبه 

   دكتر منصور رضايي  -  2  )اختياري(آمار و روش تحقيق  گروه آمار  1800879  متعاقباً اعالم ميگردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  

  )    1ترم (مقطع دكتري  علوم تشريحي  95- 96دروس ارائه شده در نيمسال اول 

  
  

تاريخ  و ساعت 

  برگزاري امتحان

كد 

  درس
  نام درس  گروه درس

  تعداد واحد
  اساتيد 

روزها و ساعات  تشكيل 

  عملي  تئوري  كالس

  دكتر رستم قرباني  5/0  5/1  )اجباري)(1(بافت پيشرفته   علوم تشريحي   17101  متعاقباً اعالم ميگردد
  و سه شنبه  شنبهدو
 15/10 – 15/8   

 

     دكتر سيروس جليلي  1  2  )اجباري(آناتومي باليني و جراحي  علوم تشريحي   17102  متعاقباً اعالم ميگردد
 15/10 –12يكشنبه 

 30/8 –12شنبه يك  پروفسور مظفر خزاعي  1  1  )اختياري(كشت سلول  علوم تشريحي  17103  متعاقباً اعالم ميگردد

 15/8-15/10چهارشنبه   دكتر سيروس جليلي  1  -  )اختياري) (1(كارآموزي   علوم تشريحي  17108  متعاقباً اعالم ميگردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  

  )    4ترم (مقطع دكتري  علوم تشريحي  95- 96دروس ارائه شده در نيمسال اول 
  

تاريخ  و ساعت 

  برگزاري امتحان
  نام درس  گروه درس  كد درس

  تعداد واحد
  روزها و ساعات  تشكيل كالس  اساتيد 

  عملي  تئوري

  17113  متعاقباً اعالم ميگردد
علوم 

  تشريحي 
 15/8 – 15/10سه شنبه   دكتر سيروس جليلي  1  1  )اجباري(آناتومي سطحي

  17114  متعاقباً اعالم ميگردد
علوم 

  تشريحي 
 15/8 – 15/10دوشنبه   خزاعيپروفسور مظفر   1  1  )اجباري(هيستوشيمي

   17115  
علوم 

  تشريحي 
  5    1پايان نامه

   –اساتيد گروه 

  پروفسور مظفر خزاعي

  دكتر سيروس جليلي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  )ترم اول ( رشته بيوشيمي باليني    - مقطع كارشناسي ارشد   95- 96دروس ارائه شده در نيمسال اول 
  

تاريخ  و ساعت برگزاري 

  امتحان
  نام درس  گروه درس  كد درس

  تعداد واحد
  اساتيد 

روزها و ساعات  تشكيل 

  عملي  تئوري  كالس

  بيوشيمي باليني  1601989  متعاقباً اعالم ميگردد
بيوشيمي هورمون و تومور ماركرها 

  )اجباري(
2  -  

  شكيبادكتر 

  دكتر رحيمي
 13 - 15سه شنبه 

  بيوشيمي باليني  161789  متعاقباً اعالم ميگردد
هاي آزمايشگاهي، شناخت و كاربرد  روش

  )اجباري(با دستگا ها 
 8- 12سه شنبه    آقاي بهره مند    1  1

 10 -12يكشنبه   گروه زبان  -  2  )جبراني(زبان تخصصي    بيوشيمي باليني  16027  متعاقباً اعالم ميگردد

  منصور رضاييدكتر   -  2  )اختياري(روش تحقيق  بيوشيمي باليني  16028  متعاقباً اعالم ميگردد

  13-15يكشنبه 

ساختمان  3كالس شماره 

 2شماره 

  آقاي چهري  5/0  5/0  )جبراني(سيستم هاي اطالع رساني پزشكي  بيوشيمي باليني  16029  متعاقباً اعالم ميگردد
   13-15دوشنبه 

 مركز كامپيوتر

  -  2  )اجباري(متابوليسم مواد سه گانه   بيوشيمي باليني  1601689  متعاقباً اعالم ميگردد
   مظفريدكتر 

  حق نظري دكتر  
 10 -12دوشنبه 

  

  

  

 

  



  

  

  

  

  

 )   سوم ترم( رشته بيوشيمي باليني    - مقطع كارشناسي ارشد   95- 96دروس ارائه شده در نيمسال اول 

  
  

تاريخ  و ساعت 

  برگزاري امتحان
  كد درس

گروه 

  درس
  نام درس

  تعداد واحد
  اساتيد 

روزها و ساعات  تشكيل 

  عملي  تئوري  كالس

  16034  متعاقباً اعالم ميگردد
بيوشيمي 

  باليني
   دكتر ويسي  2  -  )اجباري(كارآموزي بيمارستاني

  16022  
بيوشيمي 

  باليني

  پايان نامه

  
   گروه بيوشيمي  8  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  )اول ترم ( مقطع  دكتري رشته بيوشيمي باليني    95- 96دروس ارائه شده در نيمسال اول 
  

تاريخ  و ساعت 

  برگزاري امتحان
  نام درس  گروه درس  كد درس

  تعداد واحد
  اساتيد 

روزها و ساعات  تشكيل 

  عملي  تئوري  كالس

    متعاقباً اعالم ميگردد
بيوشيمي 

  باليني

بيوشيمي مواد معدني 

اصلي و كمياب 

  )اجباري(

2       

    متعاقباً اعالم ميگردد
بيوشيمي 

  باليني

ها و نقش ويتامين 

متابوليكي آنها 

  )اختياري(

2       

    متعاقباً اعالم ميگردد
بيوشيمي 

  باليني

بيوشيمي پيشرفته 

  )اختصاصي(سرطان 
2       

    متعاقباً اعالم ميگردد
بيوشيمي 

  باليني

بيوشيمي هورمون 

  )اجباري(
2       

    متعاقباً اعالم ميگردد
بيوشيمي 

  باليني

كشت سلول و بافت 

  )اختياري(
2       

  
  
  
  
  
  
  
  



  ) 1ترم(رشته ميكروب شناسي  –مقطع كارشناسي ارشد  95- 96روس ارائه شده در نيمسال اول د
  

  

تاريخ  و ساعت 

  برگزاري امتحان

كد 

  درس

گروه 

  درس
  نام درس

  تعداد واحد
  روزها و ساعات  تشكيل كالس  اساتيد 

  عملي  تئوري

    1      )اجباري(ارتباط انگل و ميزبان  1   متعاقباً اعالم ميگردد

  دكتر سهرابي- دكتر عبيري

  دكتر مهاجري - دكتر الوندي

 دكتر اكيا- دكتر نعمان پور

 10  - 12سه شنبه 

  1 18503  متعاقباً اعالم ميگردد
بيولوژي سلولي و مولكولي يوكاريوت ها و 

     )اجباري(پروكايوت ها
2  

 گروه ميكروب شناسي
 8 -10يكشنبه 

  1 18505  متعاقباً اعالم ميگردد
فيزيولوژي ميكروارگانيسم ها ساختمان و 

      )اجباري(
2  

  دكتر سهرابي- دكتر عبيري

  دكتر مهاجري - دكتر الوندي

 دكتر اكيا- دكتر نعمان پور

 10 -12شنبه دو

  1  18508  متعاقباً اعالم ميگردد
اسيب شناسي و آشنايي با تكنيك ها 

   )جبراني(
1 1  

  )عملي( 10-12يكشنبه  شناسي آسيبگروه 

 )تئوري( 8 -10چهارشنبه 

  1      )اجباري(ژنتيك ميكروارگانيسم ها  1 18502  متعاقباً اعالم ميگردد

  دكتر سهرابي- دكتر عبيري

  دكتر مهاجري - دكتر الوندي

 دكتر اكيا- دكتر نعمان پور

 13 -15دوشنبه 

  8 - 10سه شنبه  بيوشيميگروه  1 2 )   جبراني(بيوشيمي كاربردي  1 18517  متعاقباً اعالم ميگردد

  1    متعاقباً اعالم ميگردد
آنتي بيوتيك ها و عوامل ضد 

       )اجباري(ميكروارگانيسم ها
1    

  دكتر سهرابي- دكتر عبيري

  دكتر مهاجري - دكتر الوندي

 دكتر اكيا- دكتر نعمان پور

 14 -16سه شنبه 

  13-15يكشنبه         روش تحقيق      متعاقباً اعالم ميگردد

  



  ) 3ترم (رشته ميكروب شناسي  –مقطع كارشناسي ارشد  95- 96دروس ارائه شده در نيمسال اول 
  

  

تاريخ  و ساعت 

  برگزاري امتحان
  كد درس

گروه 

  درس
  نام درس

  تعداد واحد
  اساتيد 

روزها و ساعات  تشكيل 

  عملي  تئوري  كالس

   18520  متعاقباً اعالم ميگردد
در  كارآموزي

       )اجباري(بيمارستان
-  2  

  گروه ميكروب شناسي

 گروه بيماريهاي عفوني

  شنبه و سه شنبه

 10- 8  ،12-10    

  14-16و  15-13

 

 1       )اجباري(سمينار   18521  متعاقباً اعالم ميگردد
   گروه ميكروب شناسي

 

     زبان انگليسي      متعاقباً اعالم ميگردد
  10-12يكشنبه   

  8-10چهارشنبه 

  13 -15يكشنبه        روش تحقيق      متعاقباً اعالم ميگردد

  10 -12دوشنبه        ايمنولوژي بيماريهاي عفوني      متعاقباً اعالم ميگردد

  
  

  ) 4ترم (رشته ميكروب شناسي  –مقطع كارشناسي ارشد  95- 96دروس ارائه شده در نيمسال اول 
  

  

تاريخ  و ساعت 

  برگزاري امتحان
  نام درس  درسگروه   كد درس

  تعداد واحد
  اساتيد 

روزها و ساعات  تشكيل 

  عملي  تئوري  كالس

   گروه ميكروب شناسي 6 --  پايان نامه  1 18519   

  
  
  
  
  



  
  

  مقطع كارشناسي ارشد  فيزيولوژي  95-96دروس ارائه شده در نيمسال  اول  
  

تاريخ  و ساعت 

  برگزاري امتحان
  نام درس  گروه درس  كد درس

  واحد تعداد
  اساتيد 

روزها و ساعات  

  عملي  تئوري  تشكيل كالس

    -  2  )اختصاصي اجباري( سلولفيزيولوژي   فيزيولوژي    

 فيزيولوژي    
  فيزيولوژي قلب و گردش خون

  )اختصاصي اجباري(
5/2  -    

 فيزيولوژي    
  فيزيولوژي گوارش

  )اختصاصي اجباري(
2  -    

    
    5/0  5/1  )جبراني(بيوشيمي فيزيولوژي

     5/0  5/1  )جبراني(نورآناتومي فيزيولوژي    

    
 سيستم هاي اطالع رساني پزشكي فيزيولوژي

  )جبراني(
  آقاي چهري   5/0  5/0

 13-15دوشنبه 
 مركز كامپيوتر

  فيزيولوژي    
 كار با حيوانات آزمايشگاهي

  )اختصاصي اختياري(
   گروه فيزيولوژي  1  1

  


