
 دانشجویان واجد شرایط شرکت در کارگاه دروس عملی مربوطه عنوان کارگاه زمان روز

4/7/44 شنبه  
داربست در مهندسی بافت 

 و مشخصه یابی
 ( 49 ورودیدکترا )مهندسی بافت  زیست داربستها

11/7/44 شنبه  کشت سلولی 

کشت سلول، اصول مهندسی بافت، 

کشت سلولهای جانوری، کاربرد 

 نانوفناوری در علوم ترمیمی

مهندسی بافت  -(49ورودی دکترا) بیوتکنولوژی پزشکی

 ( 49دکترا ورودی )

14/7/44 سه شنبه  کشت سلولی 

کشت سلول، اصول مهندسی بافت، 

کشت سلولهای جانوری، کاربرد 

 نانوفناوری در علوم ترمیمی

بیوتکنولوژی  -( 49دکترا ورودی  ) زشکی مولکولیپ

 (49ارشد ورودی) پزشکی

11/7/44 شنبه  (HPLC) 
 

مهندسی بافت  -(49ورودی دکترا) بیوتکنولوژی پزشکی

 ( 49دکترا ورودی )

52/7/44 شنبه   (44ارشد ورودی ) نانوتکنولوژی پزشکی شیمی تجزیه دستگاهی (HPLC)تجزیه   

51/7/44 سه شنبه   
استخراج و تمایز سلول های 

 بنیادی

کاربرد  اصول سلولهای بنیادی،

سلولهای بنیادی در زیست فناوری 

 پزشکی

بیوتکنولوژی  -( 49دکترا ورودی ) علوم سلولی کاربردی

 (49ورودی دکترا) پزشکی

2/1/44 سه شنبه   
   

 ,شنبه 

 یکشنبه 
4/1/44  

کارگاه کشت باکتری و 

 فرمنتیشن
 ( 49ارشد ورودی )بیوتکنولوژی پزشکی میکروب شناسی عملی

15/1/44 سه شنبه   

داربست در مهندسی بافت  

 و مشخصه یابی
 

 ( 49دکترا ورودی )مهندسی بافت  زیست داربستها

 ,شنبه 

 یکشنبه
11/1/44  

کارگاه کشت باکتری و 

 فرمنتیشن
 (  49دکترا ورودی) بیوتکنولوژی پزشکی میکروب شناسی عملی

14/1/44 سه شنبه   
   

59/1/44 شنبه   

کارگاه کشت باکتری و 

 فرمنتیشن

 
 

 میکروب شناسی عملی
بیوتکنولوژی دکترا -( 49دکترا ورودی ) پزشکی مولکولی

 49ورودی

51/1/44 سه شنبه  

 

داربست در مهندسی بافت 

 و مشخصه یابی

 

 

 

 

 زیست داربستها

 

 

 

 ( 49دکترا ورودی )مهندسی بافت 



9/4/44 سه شنبه   

 
استخراج و تمایز سلول های 

 بنیادی

 

بنیادی، کاربرد اصول سلولهای 

سلولهای بنیادی در زیست فناوری 

 پزشکی

 ( 49دکترا ورودی ) علوم سلولی کاربردی

7/4/44 شنبه  
 

 یکشت سلول

کشت سلول، اصول مهندسی بافت، 

کشت سلولهای جانوری، کاربرد 

 نانوفناوری در علوم ترمیمی

 (44کارشناسی ارشد ورودی ) بیوتکنولوژی 

1/4/44 یکشنبه  

 

 

 سلولیکشت 

 

 

کشت سلول، اصول مهندسی بافت، 

کشت سلولهای جانوری، کاربرد 

 نانوفناوری در علوم ترمیمی

 (44کارشناسی ارشد ورودی ) بیوتکنولوژی     

14/4/44 شنبه   
داربست در مهندسی بافت 

 و مشخصه یابی
 ( 49دکترا ورودی ) مهندسی بافت زیست داربستها

17/4/44 سه شنبه   
مهندسی بافت داربست در 

 و مشخصه یابی
 (  49دکترا ورودی ) مهندسی بافت زیست داربستها

54/4/44 سه شنبه   

 

 (GC)تجزیه  
 

 (44ارشد ورودی ) نانوتکنولوژی پزشکی شیمی تجزیه دستگاهی

1/11/44 سه شنبه   
تجزیه  

Spectrophotometer) 
 (44ارشد ورودی ) نانوتکنولوژی پزشکی شیمی تجزیه دستگاهی

2/11/44 شنبه   DNAکارگاه استخراج  

ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، 

روشهای عملی ژنتیک پزشکی، 

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

 مولکولی، مهندسی ژنتیک عملی 

، علوم سلولی (  49دکترا ورودی ) مهندسی بافت

، بیوتکنولوژی ( ورودی ) ، علوم اعصاب( ورودی )کاربردی

 ( 49دکترا ورودی ) کی مولکولی، پزش(ورودی ) پزشکی

15/11/44 شنبه  Biofluid Obtaining  (49ورودی ) ، مطالعات اعتیاد(  49ورودی)علوم اعصاب 5و1روشهای پژوهش در علوم پایه 



12/11/44 سه شنبه   (  44ورودی)نانوتکنولوژی پزشکی کاربرد نانوفناوری در علوم ترمیمی ساخت داربست های نانویی 

14/11/44 شنبه   DNAکارگاه استخراج  

ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، 

روشهای عملی ژنتیک پزشکی، 

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

 مولکولی، مهندسی ژنتیک عملی 

، علوم سلولی (  49دکترا ورودی ) مهندسی بافت

، ( ورودی ) ، علوم اعصاب( 49ورودی دکترا  )کاربردی

دکترا ) پزشکی مولکولی ،(ورودی ) بیوتکنولوژی پزشکی

 ( 49ورودی 

55/11/44 سه شنبه  یکشت سلول 
 

 (44کارشناسی ارشد ورودی ) بیوتکنولوژی 

51/11/44 شنبه  49(ورودی )، مطالعات اعتیاد( 49ورودی) علوم اعصاب  علوم اعصاب، مطالعات اعتیاد نوروهیستوشیمی   

54/11/44 سه شنبه   
زیست سازگاری و خون 

 سازگاری
 (49ارشد ورودی ) نانوتکنولوژی پزشکی ایمنی نانو فناوری

9/11/44 شنبه   RNAکارگاه استخراج  

ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، 

روشهای عملی ژنتیک پزشکی، 

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

 مولکولی، مهندسی ژنتیک عملی

علوم سلولی ، (  49دکترا ورودی ) مهندسی بافت

، (ورودی ) ، علوم اعصاب( 49ورودی دکترا )کاربردی

دکترا ) ، پزشکی مولکولی( ورودی )بیوتکنولوژی پزشکی

 ( 49ورودی 

1/11/44 سه شنبه   
انواع مدلهای ایجاد آلزایمر 

 در حیوانات
 ( 49ورودی)، مطالعات اعتیاد( 49ورودی) علوم اعصاب 5و1روشهای پژوهش در علوم پایه 

11/11/44 شنبه   RNAکارگاه استخراج  

ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، 

روشهای عملی ژنتیک پزشکی، 

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

 مولکولی، مهندسی ژنتیک عملی

علوم سلولی ، (  49دکترا ورودی ) مهندسی بافت

، (ورودی ) ، علوم اعصاب( 49دکترا ورودی )کاربردی

دکترا ) مولکولی، پزشکی ( ورودی )بیوتکنولوژی پزشکی

 ( 49ورودی 

19/11/44 سه شنبه   
و  RT-PCRآشنایی با اصول

Real time PCR 

ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، 

روشهای عملی ژنتیک پزشکی، 

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

 مولکولی، مهندسی ژنتیک عملی

علوم سلولی ، (  49دکترا ورودی ) مهندسی بافت

، (ورودی ) ، علوم اعصاب( 49دکترا ورودی )کاربردی

دکترا ) ، پزشکی مولکولی( ورودی )بیوتکنولوژی پزشکی

 ( 49ورودی 

17/11/44 شنبه   RNAکارگاه استخراج  

ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، 

روشهای عملی ژنتیک پزشکی، 

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

 مولکولی، مهندسی ژنتیک عملی

علوم سلولی ، (  49دکترا ورودی ) مهندسی بافت

، (ورودی ) ، علوم اعصاب( 49دکترا ورودی )کاربردی

دکترا ) ، پزشکی مولکولی( ورودی )بیوتکنولوژی پزشکی

 ( 49ورودی 

51/11/44 سه شنبه   
و  RT-PCRآشنایی با اصول

Real time PCR 

ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، 

روشهای عملی ژنتیک پزشکی، 

ژنتیک و بیوتکنولوژی مهندسی 

 مولکولی، مهندسی ژنتیک عملی

علوم سلولی ، (  49دکترا ورودی ) مهندسی بافت

، (ورودی ) ، علوم اعصاب( 49دکترا ورودی )کاربردی

دکترا ) ، پزشکی مولکولی( ورودی )بیوتکنولوژی پزشکی

 ( 49ورودی 

57/11/44 سه شنبه   
و  RT-PCRآشنایی با اصول

Real time PCR 

ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، 

روشهای عملی ژنتیک پزشکی، 

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

 مولکولی، مهندسی ژنتیک عملی

علوم سلولی ، (  49دکترا ورودی ) مهندسی بافت

، (ورودی ) ، علوم اعصاب( 49دکترا ورودی )کاربردی

دکترا ) ، پزشکی مولکولی( ورودی )بیوتکنولوژی پزشکی

 ( 49ورودی 

 


