
 

 

 

 
   مرکز حتقیقات بیوش میی بیوفزییک

    آزمایشگاه مرکزی
                   IBB Central Laboratory 

 ۱۴۰۰نیمسال اول  -دانشگاه تهران (IBB) مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک آزمایشگاه مرکزی -با فناوری باال مجازی تجهیزات آموزش یبرنامه دوره ها

  دوره آموزشی نام خنرانس تاریخ برگزاری

 دی ماه ۱چهارشنبه 

 ۱۲تا  ۹:۰ساعت 
 )شرکت آریا الکترون اپتيک( مهندس بهروز خطيبي

الکترونی  های اولين دوره آموزشی اصول و کاربرد ميکرسکوپ

 (TEM( و عبوری )SEMروبشی )

۱ 

 دی ماه ۸چهارشنبه 

 ۱۲تا  ۹:۰ساعت 

 یصنعتدانشگاه عضو هيات علمی )دکتر مهدی زین الدینی 

 (مالک اشتر

دوره آموزش استقرار نظام ایمنی، سالمت و محيط زیست در  اولين

 کارگاههای دانشگاها آزمایشگاهها و

۲ 

 ۹:۰دی ماه ساعت  ۱۵چهارشنبه 

 ۱۲تا 

مهندس علی اکبر حاصلی )کارشناس ارشد آزمایشگاه   

 مرکز تحقيقات بيوشيمی بيوفيزیک دانشگاه تهران( مرکزی

-دوره آموزشی اصول و کاربرد تچهيزات اسپکتروسکوپی جذبی اولين

 فرابنفش و فلورسانس

۳ 

  ۹.۰دی ماه ساعت  ۲۲چهارشنبه 

 ۱۲تا 

دکتر مریم نيکخواه )عضو هيات علمی دانشگاه تربيت 

و مهندس علی اعظم سلگی )کارشناس مسئول ⸲  مدرس(

 بهداشت دانشگاه تهران(

دوره آموزش استقرار نظام ایمنی، سالمت و محيط زیست در  دومين

 کارگاههای دانشگاه آزمایشگاهها و

۴ 

 دی ماه ۲۹چهارشنبه 

 ۱۲تا  ۹:۰ساعت 

دانشگاه عضو هيات علمی کتر حميد رضا شهسواری )د

تحصيالت تکميلی  علوم پایه زنجان( و مهندس عباس 

تحصيالت دانشگاه  NMRکارشناس آزمایشگاهٔ بيگلری )

 تکميلی  علوم پایه زنجان(

 - NMRدوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی  اولين

 مطالعه مولکول های حياتی

۵ 

 بهمن ماه ۶چهارشنبه 

 ۱۰:۳۰تا  ۸:۰ساعت 

عضو هيات علمی مرکز -بنائی مقدم کتر علی محمدد

 تحقيقات بيوشيمی بيوفيزیک دانشگاه تهران
 qPCRو  PCRاولين دوره آموزشی اصول و کاربرد 

۶ 

 بهمن ماه ۶چهارشنبه 

 ۱۳تا  ۱۱:۰ساعت 

Dr. Elspeth Garman, Professor of Molecular 

Biophysics at Department of Biochemistry, 

University of Oxford 

 -اولين دوره آموزشی اصول و کاربرد کریستالوگرافی پرتوهای ایکس

 ها و پپتيد ها مطالعه پروتيين

 

۷ 

 بهمن ماه ۱۳چهارشنبه 

 ۱۲تا  ۱۰:۳۰ساعت 

 

Dr.Vito Gallo, Associate Professor at 

Technical University of Bari, Italy 

 - NMRدوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی  دومين

 مطالعه مولکول های حياتی

۸ 



 ماهبهمن  ۲۰چهارشنبه 

 ۱۰تا  ۸ساعت 

 

 -فاطمه مختاریان 

محمد باقر شاهسوني )کارشناسان آزمایشگاه مرکزی 

دانشگاه شيراز( و سعيد اکبریان )کارشناس آزمایشگاه 

 (مرکز تحقيقات بيوشيمی بيوفيزیک دانشگاه تهران مرکزی

 DLSاولين دوره آموزشی اصول و کاربرد 

۹ 

ساعت  بهمن ماه ۲۰چهارشنبه 

 ۱۳تا ۱۰
 اولين دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی جرمی  (مبنا طيف)کارشناس ارشد شرکت  مهندس حميد حکمتی

۱۰ 

 بهمن ماه ۲۷چهارشنبه 

 ۱۰تا  ۸ساعت 

Dr.Aishwarya Rao, Department of Biosciences 

and Bioengineering, IIT Bombay, India 

 

 دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی جرمی  دومين

۱۱ 

 بهمن ماه ۲۷چهارشنبه 

 ۱۲تا  ۱۰ساعت 

Dr. Ashutosh Kumar, Professor at Department 

of Biosciences and Bioengineering, IIT 

Bombay, India 

 - NMRسومين دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی 

 ها مطالعه پروتيين ها و پپتيد

 

۱۲ 

 اسفند ماه ۴چهارشنبه 

 ۱۲تا  ۹ساعت 

 

پژوهشکده گياهان و مواد  استاد) قاسمپور عليرضادکتر 

 (دانشگاه شهيد بهشتی .اوليه دارویی
 دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی جرمی  مينسو

۱۳ 

 اسفند ماه ۴چهارشنبه 

  ۱۷تا  ۱۵ساعت 

 

Dr. Richard Charles Garratt, , Professor at  

São Carlos Institute of Physics, Brazil 

 

 -دوره آموزشی اصول و کاربرد کریستالوگرافی پرتوهای ایکس دومين

 ها و پپتيد ها مطالعه پروتيين

 

۱۴ 

 اسفند ماه ۱۱چهارشنبه 

 ۱۲تا  ۹:۰ساعت 

 (مبنا طيفمهندس کوروش دهقانی )کارشناس ارشد شرکت 

مرکز  )کارشناس ارشد آزمایشگاه مرکزی مينا اوینی  

 تحقيقات بيوشيمی بيوفيزیک دانشگاه تهران(

-FTدومين دوره آموزشی اصول و کاربرد تچهيزات اسپکتروسکوپی 

IR ،NIR و دو رنگ نمای دورانی 

۱۵ 

 اسفند ماه ۱۸چهارشنبه 

 ۱۲تا  ۹:۰ساعت 

 استاد دانشگاه علوم پزشکی شيراز -دکتر امير رضا جاسبی

 

 – NMRدوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی  چهارمين

 مطالعه مولکول های حياتی

 

۱۶ 

 اسفند ماه ۲۵چهارشنبه 

 ۱۱تا  ۸:۰ساعت 

محمد باقر شاهسوني مرجان جعفری و ⸲ امين صفایی

 )کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شيراز(

اولين دوره آموزشی اصول و کاربرد رامان کانفوکال در  مطالعه 

 سلول و مولکول های حياتی

۱۷ 

 اسفند ماه ۲۵چهارشنبه 

   ۱۳تا ۱۱ساعت 

Dr. Kristina Virostkova, Senior Technical 

Experts of Atom Trace Company, Czech 

Republic 

اولين دوره آموزشی اصول و کاربرد آناليز عناصرکمياب با استفاده از 

 (LIBSطيف سنجی شکست ناشی از ليزر )

۱۸ 

 شرکت در این دوره ها برای متقاضیان سراسر کشور رایگان  می باشد.  

   http://vroom.ut.ac.ir/ibbclabلینک ورود به اتاق مجازی: 

  ibb.clab.ut @ gmail.com:  تماس با ما

http://www2.ifsc.usp.br/english/personal-page-professor/?codigo=210
http://www2.ifsc.usp.br/english/personal-page-professor/?codigo=210
http://www2.ifsc.usp.br/english/personal-page-professor/?codigo=210
http://vroom.ut.ac.ir/ibbclab


 Your name _Your UNIVERITY       :تان را  بر اساس الگوی مقابل وارد نمایید نام دانشگاه ⸲ نام کاملقید  هنگام ورود به اتاق مجازی بعد از 

اتساپی آزمایشگاه مرکزی اطالع رسانی خواهد انال های وکهر گونه تغییر احتمالی در اجرای این برنامه از طریق  صاتشان را به انگلیسی وارد نمایند. متفاضیان مشخ هنگام ورود به اتاق مجازی کاننکت زبان فار سی را پشتیبانی نمی کند از اینرو الزم استبرنامه ادب 

 ترم فرم ثبت نام را پس از تکمیل  به ایمیل فوق ارسال فرمایند. دوره های آموزشی برای همگان رایگان است ولی ثبت برای افراد خارج از دانشگاه تهران ضروری می باشد.  از اینرو الزم است متقاضیان  محشد. 


