
 
 دانشگاه علوم پزشکی تھران  ـ  دانشکده پزشکی

 داروسازي دکترای مقطع ۱۴۰۱-۱۴۰۰سال تحصیلی  برنامھ آموزش نظری نیمسال اول
محل برگزاری :      گروه دانشجوئی :            بالیني نام درس : بیوشیمي

 دانشكده داروسازي
 سالن نیشابوري نام کالس :       بیوشیمی : گروه آموزشی 

ساعت  موضوع درسي ردیف
 کالس

روز 
 ھفتھ

 تاریخ
 

 جانشین مدرس اصلي

مقدمه اي بربیوشیمی بالینی  1
وکاربردآن،اختالالت مربوط به آب 

 و....، تعادل اسید و باز واختالالت آنها

 دکتر دوستی   دکتر پاساالر 22/6/1400 دوشنبه 12-10

10-12 آنزیم شناسی کلینیکی 2  دکتر امینیان پاك نژادر دکت 29/6/1400 دوشنبه 
10-12 تستهاي بیوشیمیائی (کبد) 3  دکتر پاساالر دکتر دوستی 5/7/1400 دوشنبه 
10-12 تستهاي بیوشیمیائی (کلیه) 4  دکتر پاساالر دکتر پاساالر 12/7/1400 دوشنبه 
10-12 هموگلوبین 5  دکتر گلستانی دکتر خلیلی 19/7/1400 دوشنبه 
10-12 هموگلوبین 6  دکتر گلستانی دکتر خلیلی 26/7/1400 نبهدوش 
10-12 متابولیسم عناصرکمیاب 7  دکتر نوروزي دکتر نوروزي 3/8/1400 دوشنبه 
   19/8/98 چهارشنبه 12 امتحان میان ترم 8
10-12 اختالالت متابولیکی (اسیدهاي آمینه) 9  دکتر پاساالر دکتر امینیان 10/8/1400 دوشنبه 
کی (کربوهیدرات ها، اختالالت متابولی 10

 چربی ها)
12-10  دکتر پاساالر دکتر امینیان 17/8/1400 دوشنبه 

10-12 پروتئین هاي پالسما 11  دکتر پاساالر دکتر امینیان 24/8/1400 دوشنبه 
 لیپوپروتئین ها (ساختمان، بیوسنتز و 12

 اختالالت)
12-10 پناهیدکتر  دکتر دوستی 1/9/1400 دوشنبه   

(آپوپروتئین ونقش  لیپوپروتئین ها 13
آنها، آترواسکلروزوبیماریهاي قلبی 

 عروقی)

12-10 پناهیدکتر  دکتر دوستی 8/9/1400 دوشنبه   

10-12 بیماریهاي متابولیکی بارداري و 14  دکتر دوستی   دکتر پاساالر 15/9/1400 دوشنبه 
10-12 شیمی بالینی هورمونها 15  دکتر پاساالر قلی پوردکتر امام 22/9/1400 دوشنبه 
10-12 شیمی بالینی هورمونها 16  دکتر پاساالر دکتر امامقلی پور 29/9/1400 دوشنبه 
10-12 شیمی بالینی هورمونها 17  دکتر پاساالر دکتر امامقلی پور 6/10/1400 دوشنبه 

كارشناس                             خلیلیدکتر  آقای ھیئت علمی مسئول برنامھ :
 خانم علمیسركارئول آموزش: مس

         ساعت۲زمان حضور در کالس : ھرجلسھ 
 تم)فآخرجلسھ ھ (مباحث امتحان تا ۱۲ساعت ۱۹/۸/۱۴۰۰زمان برای امتحان: میان ترم*  

 ۲) بھ ازاي ھر ۶/۳/۸۶و ۲۰/۱۲/۸۵زمان ارائھ سئوال : طبق مصوبات شوراي گروه (
 سئوال ۳باید ساعت درس، اساتید

روز پس ازاتمام ھرمبحث بھ مسئول امتحانات گروه ارائھ  ۱۰ي حداكثر تاگزینھ ا ۴ 
  نمایند.


