جزئيات دورههای آموزشی یک روزه آزمایشگاه آموزشی
برنامه آموزشی آزمایشگاه علوم حيوانات

برنامه آموزشی آزمایشگاه کشت و نگهداری سلولهایبنيادی
بنیادیبادیگرآزمایشگاهها


هایآزمایشگاهسلول
تفاوت
برنامههای صبح

بنیادیچیستوازکجاتهیهمیشود؟


سلول
استراحت و پذیرایی
کنجکاویدرآزمایشگاهویافتنوسایلیکهتاکنونندید

برنامههای صبح

تحقیقوکارپژوهشیباسلولهایبنیادی

اصولکاروایمنیدرآزمایشگاهعلومحیوانات
علتتحقیقوکارپژوهشیباحیواناتآزمایشگاهی
آشناییبامدلهایحیوانی

استراحت و پذیرایی
آمادهسازیشرایطنگهداریوپرورشحیواناتآزمایشگاهی

کاربامحلولها


استراحت و ناهار

استراحت و ناهار

رعایتاصولاخالقیدرکارباحیواناتآزمایشگاهی

برنامههای
بعدازظهر

علتنگهداریوکشتسلولهایبنیادی
طراحیآزمایش
سازیموادووسایلموردنیازبرایکشتونگهداریسلولها


آماده
هایبنیادیمنجمدوکشتآنها

ذوبكردنسلول

برنامههای بعدازظهر

کارباابزاروتجهیزاتآزمایشگاهی

کارباحیواناتآزمایشگاهی

برنامه آموزشی آزمایشگاه بافتشناسی

برنامههای صبح

استراحت و پذیرایی
آمادهسازیموادوابزارموردنیازبرایشروعکار


اصولتشریحومشاهدهاندامهایداخلی

رآزمایشگاهزیستشناسیمولکولی

اصولکاروایمنید
برنامههای صبح

هایبافتشناسی


آشناییباابزار

تزریقاتوخونگیری

برنامه آموزشی آزمایشگاه زیستشناسی مولکولی

اصولکاروایمنیدرآزمایشگاهبافتشناسی

کاربردبافتشناسیدرپژوهشگاهرویان(هدفازتهیهمقاطعبافتی)

آمادهسازیموادووسایلموردنیازبرایکارباحیوانات

بااصولآسانکشی

مقیدوبیهوشكردنحیواناتوآشنایي

لزومایجادآزمایشگاهمولکولیدرپژوهشگاهرویان
آشناییبامادهژنتیکی(DNAوRNAو)cDNA
استراحت و پذیرایی
آشناییباموادوابزارموردنیازدرآزمایشگاهمولکولی

برنامههای
بعدازظهر

استراحت و ناهار

استراحت و ناهار

آمادهسازیبافت

آمادهسازیموادووسایلموردنیاز


تهیهبلوکهایپارافینیوبرشزدنبافت
رنگآمیزیبافت
مشاهدهبافتبامیکروسکوپبهمنظورشناساییبافت

برنامه آموزشی آزمایشگاه بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک

برنامههای
بعدازظهر

تهیهبافتازمدلحیوانیوتثبیتآن

کاربامحلولها(توزیعمحلولهادرحجمهایمیلیونیملیتر)


استخراجاسیدهاینوکلئیک(مادهژنتیکیازسلولها)

سیآر


هاینوکلئیکبادستگاهپی

تکثیراسید
مشاهدهاسیدهاینوکلیئکبهروشالکتروفورز


برنامه آموزشی برای دانشآموزان ریاضیوفيزیک و علوم انسانی

برنامههای صبح

مهندسیژنتیکوکاربردهایآندردانشسلولبنیادی


تحقیقوپژوهشدرزیستشناسی

هاوپروتئینها)

انتقالیکصفتازموجودیبهموجوددیگر(ژن
استراحت و پذیرایی
آشناییباموادوابزارموردنیازدرآزمایشگاهمهندسیژنتیک

برنامههای صبح

اصولکارورعایتایمنیدرآزمایشگاهمهندسیژنتیک


اصولکارورعایتایمنیدرآزمایشگاه

کارباابزاروتجهیزاتآزمایشگاهی

استراحت و پذیرایی
آشناییباابزارهایآزمایشگاهیونحوهعملکردآنها(ریاضیوفیزیک)

امکانتولیدابزارهایآزمایشگاهیدرکشور(ریاضیوفیزیک
آشناییبامسائلفقهیوحقوقیزیستشناسی(علومانسانی)

بیانمعضالتاخالقیدرزیستشناسینوین(علومانسانی)


برنامههای
بعدازظهر

استخراجمادهژنتیکیازباکتری

کارباابزاروتجهیزاتآزمایشگاهی

یافتنصفتموردنظردرماهژنتیکی(تکثیرژن)
انتقالژنبهباکتریدیگر
مشاهدهاثرانتقالصفتدرباکتریجدید

برنامههای
بعدازظهر

استراحت و ناهار

استراحت و ناهار

مداخلیوبررسیانواعسلولهایبدن

مشاهدهاندا
کاربردریاضیوفیزیکدرزیستشناسیوپزشکی

کاربردعلومانسانیدرزیستشناسیوپزشکی


جزئيات دورههای آموزشی نيم روزه آزمایشگاه آموزشی
برنامه آموزشی آزمایشگاه علوم حيوانات

برنامه آموزشی آزمایشگاه کشت و نگهداری سلولهایبنيادی

برنامهنيم روزه

بنیادیچیستوازکجاتهیهمیشود؟


سلول

آشناییبامدلهایحیوانی


کارباابزاروتجهیزاتآزمایشگاهی
استراحت و پذیرایی
طراحیآزمایش

برنامهنيم روزه

تحقیقوکارپژوهشیباسلولهایبنیادی

اصولکاروایمنیدرآزمایشگاهعلومحیوانات

رعایتاصولاخالقیدرکارباحیواناتآزمایشگاهی
استراحت و پذیرایی
آمادهسازیموادووسایلموردنیازبرایکارباحیوانات


ولها
آمادهسازیموادووسایلموردنیازبرایکشتونگهداریسل 


بااصولآسانکشی

مقیدوبیهوشكردنحیواناتوآشنایي

هایبنیادیمنجمدوکشتآنها

ذوبكردنسلول

اصولتشریحومشاهدهاندامهایداخلی

برنامه آموزشی آزمایشگاه زیستشناسی مولکولی

برنامه آموزشی آزمایشگاه بافتشناسی

برنامهنيم روزه

تهیهبافتازمدلحیوانیوتثبیتآن(تشریح)

کاربامحلولها(توزیعمحلولهادرحجمهایمیلیونیملیتر)


آمادهسازیبافت
استراحت و پذیرایی
تهیهبلوکهایپارافینیوبرشزدنبافت

برنامهنيم روزه

هایبافتشناسی

آشناییباا 
بزار

آشناییبامادهژنتیکی(DNAوRNAو)cDNA

استخراجاسیدهاینوکلئیک(مادهژنتیکیازسلولها)

استراحت و پذیرایی
آشناییباموادوابزارموردنیازدرآزمایشگاهمولکولی

رنگآمیزیبافت

سیآر


هاینوکلئیکبادستگاهپی

تکثیراسید

مشاهدهبافتبامیکروسکوپبهمنظورشناساییبافت

مشاهدهاسیدهاینوکلیئکبهروشالکتروفورز


برنامه آموزشی آزمایشگاه بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک

برنامه آموزشی برای دانشآموزان ریاضیوفيزیک و علوم انسانی

برنامهنيم روزه

هاوپروتئینها)

انتقالیکصفتازموجودیبهموجوددیگر(ژن

شناییباابزارهایآزمایشگاهیونحوهعملکردآنها(ریاضیوفیزیک)

آ

استخراجمادهژنتیکیازباکتری
استراحت و پذیرایی
یافتنصفتموردنظردرماهژنتیکی(تکثیرژن)

برنامهنيم روزه

مهندسیژنتیکوکاربردهایآندردانشسلولبنیادی


تحقیقوپژوهشدرزیستشناسی

استراحت و پذیرایی
آشناییبامسائلفقهیوحقوقیزیستشناسی(علومانسانی)

بیانمعضالتاخالقیدرزیستشناسینوین(علومانسانی)


انتقالژنبهباکتریدیگر

مشاهدهاندامداخلیوبررسیانواعسلولهایبدن


برنامه آموزشی آزمایشگاه نانو و مهندسي بافت

برنامه آموزشی كاربرد شيمي در زيست شناسي

برنامهنيم روزه

برنامهنيم روزه

به زودي اعالم خواهد شد

امکانتولیدابزارهایآزمایشگاهیدرکشور(ریاضیوفیزیک)

به زودي اعالم خواهد شد

جزئيات دورههای آموزش ایستگاهی (معرفی گرایشهای مختلف زیستشناسی)
هاایمختلاززیستشناسایمارتبطباافعالیاتپژوهشاگاهرویاانباه


آموزانبااررایش

راینبرنامهدانش
د
هایپژوهشیپژوهشگاهرویانمیتوانبهمواردزیار


شوند.ازررایش

فراخوررروهسنیمخاطبآشنامی
اشارهنمود :
-

شناسیسلولهایبنیادی

زیست

-

زیستشناسیمولکولی

-

زیستشناسیپروتئین

-

زیستشناسیتولیدمثل

-

جنینشناسی


-

مهندسیژنتیک

-

پروتئینهاینوترکیب


-

حیواناتآزمایشگاهی

-

پزشکیترمیمی

-

سلولدرمانی

-

مهندسیسلول(مهندسیبافت)

-

تجهیزاتپزشکی

-

اخالقپزشکی

-

بانکخونبندناف 

نفرهبینایستگاههایموجودتقسیممیشوندوبهمدت۵۱تا۰۲

آموزاندرقالبرروههای01


دانش
دقیقهازمطالبوخدماتارائهشدهدرایستگاهاستفادهخواهندکرد .

