
                  آ.آزمايشگاه بيوشيمي ع "

                          " ۱پزشكي 

  

 رديف تاريخ موضوع آزمايش         استاد مربوطه
                 اندازه گيري كلسترول و تري گليسريد         دكتر اكبرزاده 

12/7/94 ۱     

                    اندازه گيري اسيد اوريك          دكتر اكبرزاده 
19 /7/94 ۲     

 اندازه گيري بيلي روبين                                     دكتر اكبرزاده 
26/7/94 ۳     

                                اندازه گيري گلوكز              دكتر موحد
3/8/94 ۴     

                                         اندازه گيري كلسيم وفسفر        دكتر بارگاهي        
10/8/94 ۵     

 اندازه گيري كراتي نين                            دكتر بارگاهي        
17/8/94 ۶     

                                آناليز سنگ كليه                 دكتر موحد   
24/8/94 ۷     

  آناليز ماكروسكوپي ادرار             دكتر موحد
1/9/94 ۸     

                  اندازه گيري اوره دكتر اكبرزاده
8/9/94 ۹     

9/94/ 15 اندازه گيري پروتئين                         دكتر بارگاهي          ۱۰ 

22/9/94 اندازه گيري آهن دكتر بارگاهي          ۱۱       

۲۹/۹/۹۴                            آناليزميكروسكوپي ادرار              دكتر موحد           ۱۲  

 

  .پايان ترم يك هفته بعد از آخرين جلسه آزمايشگاه برگزار ميشودا����ن 

  

 



 

        مقدماتيآزمايشگاه بيوشيمي "

                   "وم تغذيهلع

  

 رديف تاريخ موضوع آزمايش         استاد مربوطه
دكتر بارگاهي                          آشنايي با وسايل آزمايشگاه ونحوه استفاده آنها 

14/7/94 ۱     

           تشخيص كيفي قندها                   دكتر بارگاهي        
21/7/94 ۲     

                                 تشخيص كيفي پروتئين ها و اسيد هاي آمينه              دكتر اكبرزاده 

       
    28/7/94 ۳     

                                      مطالعه خواص وكيفيت آنزيم ها                  دكتر اكبرزاده 
5/8/94 ۴     

دكتر موحد     محلول سازی 
12 /8/94 ۵     

                                               كروماتوگرافي اسيدهاي آمينه          موحد دكتر   
19 /8/94 ۶     

                          آشنايي با اسپكتوفتومتر         دكتر موحد   
26 /8/94 ۷     

دكتر بارگاهي                                            HPاندازه گيري 
3 /9/94 ۸     

                                                    كروماتوگرافي قندها     دكتر بارگاهي        
10 /9/94 ۹     

                                    مطالعه خواص وكيفيت چربي ها            دكتر بارگاهي        
17 /9/94 

۱۰ 

بارگاهي دكتر ۱۱           24/9/94 تعيين نقطه ايزوالكترونيك   

 

  .امتحان پايان ترم يك هفته بعد از آخرين جلسه آزمايشگاه برگزار ميشود

 



 

 

"     وپرستاري مامايي آزمايشگاه بيوشيمي"
                  

 رديف تاريخ موضوع آزمايش         استاد مربوطه
دكتر بارگاهي                         ۱         آشنايي با وسايل آزمايشگاه ونحوه استفاده آنها 

     ۲                                    محلول سازي            دكتر موحد   

     ۳                                 اندازه گيري گلوكز         دكتر موحد   

     ۴                  اندازه گيري كلسترول و تري گليسريد         دكتر اكبرزاده 

        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             " پزشكي دندان آزمايشگاه بيوشيمي"

  

 رديف تاريخ موضوع آزمايش         استاد مربوطه
         واسپكتوفتوميترآشنايي با وسايل آزمايشگاه  دكتر موحد       

11/7/94 ۱     

                                  تهيه محلول ها  دكتر موحد       
18/7/94 ۲     

                            كروماتوگرافي كاغذي   دكتر بارگاهي        
25/7/94 ۳     

                                                           تشخيص كيفي قندها  دكتر بارگاهي      
9/8/94 ۴     

                                                  اندازه گيري گلوكز      دكتر موحد       
16/8/94 ۵     

 Chol يا TG دكتر اكبرزاده        
23/8/94 ۶     

دكتر اكبرزاده                                اندازه گيري اسيد اوريك    
30/8/94 ۷     

 كلسيم و فسفر         دكتر بارگاهي
7/9/94 ۸     

 الكتروفورز      دكتر بارگاهي       
14/9/94 ۹     

ادرار                                                                                             دكتر موحد      

            
28 /9/94 ۱۰ 

دكتر موحد               GOT يا  GPT 
5/10/94 ۱۱ 

دكتر اكبرزاده    اوره    اندازه گيري            11/10/94 ۱۲ 

 

.                 امتحان پايان ترم يك هفته بعد از آخرين جلسه آزمايشگاه برگزار ميشود  


