
 بسمه تعالی

پژوهشی و مجهز به تقریبا تمامی امکانات  -با دارا بودن کادر مجرب علمی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کارگاه های عملی مهارت آموزی آزمایشگاهی در حوضه های سلولی، مولکولی و آنالیز مجموعه  در نظر داردآزمایشگاهی پیشرفته 

برای دانشجویان رشته های فرصتی مناسب  مدرسه تابستانه ی را برگزار نماید. این مجموعه کارگاه ها تحت عنوانپزشک -زیست شناسی

کند تا در فرصت تعطیلی تابستان شت، فناوری و غیره فراهم می متعدد زیست شناسی، پزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، بهدا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حداکثر تسهیالت را برای  تحقیقات و فناورینت توانمندی های عملی خود را ارتقا بخشند. معاو

مهارت های آزمایشگاهی در دو سطح مقدماتی و تکمیلی با شرایط زیر  برگزاری هرچه بهتر و ارزان تر این کارگاه ها فراهم می نماید.

 .شودمی برگزار 

 آزاد است. عالقمندان شرکت برای عموم 

 تخفیف داده می شود. %20گروه ویی یا نامه مدیرهر دانشگاهی که باشند( با ارائه کارت دانشج به دانشجویان ) از 

  ثبت نام در کلیه کارگاه ها بصورت یک جا برای دانشجویان و محققان رشته های زیست شناسی پزشکی توصیه می شود و در

 تخفیف اضافی اعطا می شود. %20کارگاه ها  صورت ثبت نام در کلیه

 کارگاه ها توسط استادان و کارشناسان متخصص و بصورت عملی برگزار می شود. کلیه 

 .کارگاه مقدماتی شامل آموزش و انجام مراحل آزمایشگاهی توسط مدرس کارگاه می باشد 

 ط دانشجویان و محققین شرکت کننده در کارگاه می باشد.کارگاه تکمیلی شامل انجام مراحل آزمایشگاهی توس 

 ی توانند در کارگاه های تکمیلی شرکت کنند که در کارگاه مقدماتی شرکت کرده باشند.صرفا افرادی م 

 .برنامه کارگاه ها به صورتی است که شرکت در بیش از یک کارگاه امکان پذیر است 

 .برای افرادی که بطور منظم و فعال شرکت نمایند گواهی به زبان فارسی یا انگلیسی صادر خواهد شد 

 باشد. ینفر م ۱0ر هر کارگاه د تیحداکثر ظرف 

  صبح  می باشد.  8: 30زمان  شروع کارگاه ها از ساعت 

  اطالعات بیشتر را در سامانه آزمایشگاه جامع به آدرسhttp://crf.mui.ac.ir  099۱0624702شماره  یا واتس آپ باو تماس 

 دریافت نمایید. ۱5الی  8از ساعت 

 880۱30۱00002۱383۱0276004شبا شماره  یا و 2۱383۱0276004ساب جهت شرکت مبلغ ثبت نام  را به شماره حIR-  بانک

 099۱0624702به شماره  یزیوار شیو ف زیسپرده قرض الحسنه جارى دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واربه نام  رفاه کارگران

 .دییواتس آپ فرما

. 

  

 

 



 (تومان)هزینه کل ساعت -تعداد روز سطح کارگاه عنوان کارگاه ردیف

 )قبل از تخفیف(

 تاریخ برگزاری

نمونه های  ازRNA و DNAاستخراج  ۱

 انسانی

ساعت( 6) ۱ مقدماتی  تیر ۱2 200،000 

ساعت( 6) ۱ تکمیلی  تیر ۱3 200،000 

ساعت( 6) ۱ مقدماتی (PCR) مرازیپل یا رهیواکنش زنج  2  تیر ۱4 200،000 

ساعت( 6) ۱ تکمیلی  تیر ۱5 200،000 

و  PCR ،Cloningطراحی پرایمر برای  3

 بیان ژن

ساعت( 6) ۱ مقدماتی   تیر 20 200،000 

ساعت( 6) ۱ مقدماتی کاربرد نانوفناوری در علوم پزشکی 4  تیر 22 200،000 

*5 Real- time PCR و 
Reverse transcription real time 

PCR 

ساعت( 6) ۱ مقدماتی  تیر 25 200،000 

ساعت( 6) ۱ تکمیلی  تیر 26 200،000 

*6 Sanger Sequencing ساعت( 6) ۱ مقدماتی  تیر 28 200،000 

ساعت( 6) ۱ تکمیلی  تیر 29 200،000 

*7  ژن (Cloningکلونینگ ) 

 

ساعت( ۱2)  2 مقدماتی  مرداد 2و  ۱  400،000 

ساعت(۱2) 2 مقدماتی (Cell culture) کشت سلول 8  مرداد 4و 3 400،000 

ساعت( 6) ۱ تکمیلی  مرداد  5 300،000 

از  یمیمزانش یادیبن یسلول ها یجداساز 9*

 یانسان یبافت چرب

ساعت( 6) ۱ مقدماتی  مرداد  8  200،000 

 مرداد  ۱0و 9 400،000 ساعت( ۱2) 2 مقدماتی با رویکرد بیولوژی Rبرنامه نویسی  ۱0

ساعت( 6) ۱ مقدماتی فلوسایتومتری ۱۱  مرداد ۱۱ 200،000 

ساعت( 6) ۱ تکمیلی  مرداد ۱2 200،000 

شناسایی مولکولی میکرواورگانیسم ها به  ۱2*

 (PCR-Sequencingروش )

ساعت( 6) ۱ مقدماتی  مرداد ۱8 200،000 

ساعت( 6) ۱ تکمیلی  مرداد ۱9 200،000 

۱3 SDS-PAGE ساعت( 6) ۱ مقدماتی  مرداد 22 200،000 

ساعت( 6) ۱ تکمیلی  مرداد 23 200،000 

محلول گیاهی و تهیه عصاره های خشک و  ۱4

 سنجش مواد موثره عصاره و اسانس گیاهان

 مرداد 25و  24 400،000 ساعت( ۱2) 2 مقدماتی

روش های فرآوری و نگهداری مواد  ۱5

بیولوژیک )فرمانتاسیون، لیوفیلیزاسیون، 

 اسپری درایینگ و بیو بانکینگ(

ساعت(۱2) 2 مقدماتی  مرداد 29و  26 400،000 



 ادآنالیز دستگاهی مو ۱6

GC-MS ،CHNSO ،HPLC ،STA 

 مرداد  3۱و  30 400،000 ساعت( ۱2) 2 مقدماتی

آشنایی با پایگاه های اطالعاتی پروتئین با  ۱7

 تاکید بر داکینگ پروتئین

 شهریور 2و ۱ 400،000 ساعت( ۱2) 2 مقدماتی

-از بافت گیاهی RNAو  DNAاستخراج  ۱8

PCR و الکتروفورز 

ساعت( 6) ۱ مقدماتی  شهریور 5 200،000 

ساعت( 6) ۱ تکمیلی  شهریور 6 200،000 

ساعت( 6) ۱ مقدماتی آشنایی با پایگاه های اطالعاتی ژنومی ۱9  شهریور 7 200،000 

 آشنایی با نرم افزار بیوانفورماتیک 20

 CLC Sequencing Viewer 

ساعت( 6) ۱ مقدماتی  شهریور  8 200،000 

می باشد، پیشنهاد می گردد در صورت نیاز در کارگاه  PCRآشنایی با اصول  ۱2و 7 ،6، 5اره *پیش نیاز شرکت در کارگاه های شم

  شرکت نمایید. 2شماره 

 آشنایی با اصول و روش های کشت سلول می باشد. 9*پیش نیاز شرکت در کارگاه شماره 


