
 

 

 

 

مکان 

 کالس
 ساعت کالس

روز 

 کالس
 مسئول درس اساتید همکار

تعداد 

 واحد
 مقطع نام درس

2  17- 15 وردي جواد دکتر دکتر شیریان یکشنبه   روشهاي مطالعه بافتی 2 

 دکتري 97

سالن طبقه 

  سوم
12- 10  یکشنبه 

 دکتر آي 

 دکتر ابراهیمی

دکتر اعظمی   

 لطفی نسرین دکتر

 بخشایش
3 

کشت دو بعدي و سه 

 بعدي سلول

2  10- 8  یکشنبه 
 دکتر اسدي

دکتر رجایی   
 2 دکتر نیکنام

مبانی ایمونولوژي و 

 ایمونولوژي پیوند

3  15- 13 اعظمی محمود دکتر دکتر لطفی سه شنبه   مبانی مواد 2 

3  12- 10 آي جعفر دکتر ------ سه شنبه   2 
آناتومی و جنین شناسی 

 عمومی

3  17- 15 اعظمی محمود دکتر ------ سه شنبه   2 
کاربرد نانوتکنولوژي در 

 مهندسی بافت

سالن 

طبقه 

  سوم

10- 8  سه شنبه 

 د کترلطفی

 دکتر ابراهیمی

دکتر برادران   

دکتر نکوفر   

دکتر فنبري   

آي جعفر دکتر  2 
اصول تکوین و ترمیم 

 اندامها

 دکتري 96

خارج از 

  دانشکده
 دکتر نامور  

 لطفی نسرین دکتر

 بخشایش
 مطالعه مدل هاي حیوانی 2

2  15- 13 آي جعفر دکتر دکتر عسگري سه شنبه   سامانه هاي نوین 2 

سالن طبقه 

  سوم
10- 8 اعظمیدکتر محمود  دکتر لطفی دوشنبه   2 

اصول ارزیابی مکانیک 

 بافتها و داربست ها

خارج از 

  دانشکده
  

دکتر شکرگزار و 

 همکاران

 لطفینسرین دکتر 

 بخشایش
2 

بانک هاي سلولی بافتی و 

 اعضا

سالن طبقه 

سوم و 

  سایت
12- 10  

 یکشنبه و 

 دوشنبه
وردي جواد دکتر دکتر  عسگري  بیوانفورماتیک 3 

   مهندسی بافتگروه لیست دروس 

   97 - 98سال تحصیلی اول نیمسال 



 

 

 

مکان 

 کالس
 ساعت کالس

روز 

 کالس
 مسئول درس اساتید همکار

تعداد 

 واحد
درسنام   مقطع 

1  17- 15  ------- دوشنبه 
 دکتر وردي

 
 مبانی فارماکولوژي 2

 دکتري97 

خارج از 

  دانشکده
 دکتر سلیمانی  

ابراهیمیدکتر  

 

2 

(1+1) 
 هماتولوژي

3  12- 10  ------- سه شنبه 
 دکتر آي

 
 جنین شناسی 2

خارج از 

  دانشکده
  ------- 

اسعیدکتر و  

 
 آسیب شناسی عمومی 1

2  10- 8  مبانی ایمنولوژي 1 دکتر نیکنام ------- یکشنبه 

سالن طبقه 

  سوم
12- 10  (2+1)3 دکتر ابراهیمی ------- یکشنبه 

تکنیک هاي پیشرفته 

 سلولی و مولکولی

3  12- 10  شنبه 
 دکتر عزیزي

 دکتر داودي
 (1+2)3 دکتر ابراهیمی

سیگنالینگ سلولی 

 پیشرفته

 دکتري96

سالن طبقه 

  سوم
12- 10 شنبهسه    دکتر آي ------ 

2( 5/0 + 5/

1) 

کاربرد سلول درمانی و 

 بانک هاي سلولی

سالن طبقه 

  سوم
15- 13  سه شنبه 

 دکتر ارجمند

 دکتر آقایان
 2 دکتر آي

اصول استاندارد سازي 

 فراورده ها

1  15- 13  3 دکتر وردي ------ شنبه 
کاربرد نانوزیست فناوري 

 در سلول درمانی

خارج از 

  دانشکده
 حیوانات آزمایشگاهی (1+1)2 دکتر لطفی دکتر نامور  

  علوم سلولی کاربرديلیست دروس گروه 

   97 - 98سال تحصیلی اول نیمسال 




