فْرست اّذاف آهَزشی بر اسبس اٍلَیت
اٍلَیت ضوبرُ ()1

ردیف

آهَزش داًطجَیبى
دکتری ثیَلَشی تَلیذ
هثل پصٍّطکذُ

1

تطخیع ّبی شًتیکی رٍی خَى ٍ هغس استخَاى (ثب تکٌیک کبریَتبیپ)

2

تطخیع ّبی پیص از تَلذ ثب دٍرٍش  ٍ FISHکبریَتبیپ ثر رٍی هبیع آهٌیَتیک

3

تطخیع ّبی شًتیکی پیص از کبضت

4

آضٌبیی ثب تستْبی هلکَلی تطخیػی شًتیک ضبهل Real Time PCR ٍ PCR

تذٍیي دٍرُ ّبی آهَزشی هٌسجن در راستبی ٍاحذّبی تئَری بب ّوکبری
اسبتیذ شًتیک ٍ پرسٌل آزهبیشگبُ شبهل هببحث هربَط بِ:

الَیت ضوبرُ ()2

ّوکبری ثب داًطجَیبى
دکتری ثیَلَشی تَلیذ
هثل پصٍّطکذُ در
راستبی اًجبم پبیبى ًبهِ
ّب

الَیت ضوبرُ ()3

ثرگساری دٍرُ ّبی
آهَزضی ثرای
داًطجَیبى خبرج از
پصٍّطکذُ
الَیت ضوبرُ ()4

ثرگساری کبرگبُ ّبی

لیست پبیبى ًبهِ ّبی در حبل اًجبم :
1

هقبیسِ اختالالت کرٍهَزٍهی ضبیع در جٌیٌْبی هتَقف ضذُ  ٍ in vivoحبغل از
 IVMثِ کوک تکٌیک FISH

2

غرثبلگری شًتیکی قجل از تَلذ ( ) PGSدر جٌیي ّبی حبغل از تخوک ّبی اًسبًی ثبلغ
ضذُ ثػَرت  invitro ٍ in vivoحبغل از سیکلْبی ICSI

3

ثیبى پرٍتبهیي ٍ هتیل ترًسفرازّب در هرداى ثب اختالالت ضذیذ اسپرم

4

ثررسی سیتَکیٌیتیک ٍ ًبٌّجبریْبی کرٍهَزٍهی ثعذ از کطت جٌیي ّبی خبرج ضذُ
از سیکل تب هرحلِ ثالستَسیست

6

هقبیسِ تبثیر اًجوبد ضیطِ ای ثِ رٍش سیستن ثبز ٍ ثستِ ثر ًوًَِ اسپرم ثیضِ ای
افراد آزٍاسپرم ،ارزیبثی هَرفَلَشی ثب ثسرگٌوبیی ثبال

ردیف

دٍرُ ّبی آهَزش تعریف شذُ برای رشتِ ّب ٍ هقبطع هختلف بستِ بِ ًیبز :

1

رضتِ ّبی پسضکی هلکَلی ،شًتیک پسضکی ،سلَلی هلکَلی در هقبطع ارضذ ٍ دکتری

2

رضتِ ّبی هبهبیی ،پرستبری ٍ علَم آزهبیطگبّی

3

ثبزدیذّبی آهَزضی ثرای داًص آهَزاى هوتبز ٍ استعذاد درخطبى

4

ردیف
1

لیست کبرگبُ ّبیی کِ در هرکس قببل اجراست :
کبرگبُ ّبی علوی ٍ عولی در هَرد تکٌیک ّبی شًتیکی ضبهلReal time ، PCR
FISH ٍPCR

1

علوی ٍ عولی ثػَرت
هجسا ٍ یب در راستبی
دٍرُ ّبی آهَزش
هْبرتْبی آزهبیطگبّی

2

ثرگساری دٍرُ ّبی تخػػی در زهیٌِ ّبی PGD ٍ PND

3

هعرفی تستْبی شًتیکی ثب کبرثرد آًْب در زهیٌِ ًبثبرٍری ٍ سرطبى

4

ثرگساری دٍرُ ّبی آهَزش هطبٍرُ تخػػی در زهیٌِ اختالالت شًتیکی ثبرٍری

5

ثرگساری کالسْبی تئَری در خػَظ جذیذتریي تکٌیک ّب ٍ یبفتِ ّبی علوی هرتجط
ثب شًتیک ًبثبرٍری ضبهل NGS ٍ CGH array

الَیت ضوبرُ ()5

ردیف

تبلیف ٍ ترجوِ کتت ٍ
هقبالت اًگلیسی هرتجط
ثب شًتیک ًبثبرٍری ٍ
سقط هکرر

1

کتبة سقط هکرر ،ثررسی ٍ درهبى

2

کتبة هفبّین پبیِ در شًتیک پسضکی

2

