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 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 دانشکده پزشکی

 



 به نام خدا 

 

 پزشكي رشته در سمنان پزشكي علوم دانشكده نام با 1367 سال بهمن 22 در سمنان پزشكي علوم دانشگاه

بيوشيمي مستقل با امكانات کامل در ارائه دروس شرکت  گروهنمود. در بدو تاسيس دانشگاه،  آغاز را خود فعاليت

  داشت.

بيوشيمي را در این دروس تهران گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي از اساتيد مدعو  1371الي  1367از سال 

دانشكاه علوم پزشكي سمنان  اعضای هيات علمي تمام وقت و پاره وقت 1371ارائه مي کردند و از سال دانشگاه 

از بخش بيوشيمي  آقای شهرام یل زادهدکتر ساعد صياد، خانم مریم عباسيان، . دروس مشارکت داشتندارائه  در 

کتر بزرگوار مرحوم دکتر ناصر ملک نيا، دکتر پرویز شهبازی، داساتيد مدعو   دانشكاه علوم پزشكي سمنان و

به عنوان گروه مصوب  1388بخش بيوشيمي از سال  از اولين مدرسين بخش بيوشيمي بودند. پروین پاساالر

 5 پذیرش با  1393  سال از را تكميلي تحصيالت دانشجویان پذیرش در خود فعاليت  گروه این گردید. 

ته ها و دانشجویان رشدر ضمن  .است کرده آغاز مستقل طور به باليني بيوشيمي ارشد کارشناسي دوره دانشجو

علوم کارشناسي رشته های دندان پزشكي، دکتری دکتری پزشكي عمومي،   لهمقاطع تحصيلي مختلف از جم

وشيمي زیر نظر گروه بي پرستاری، بهداشت، هوشبری، اتاق عمل، کارشناسي ارشد فيزیولوژیآزمایشگاهي، 

 دروس تئوری وعملي بيوشيمي و هورمون شناسي خود را مي گذرانند. 

اعضای هيات علمي گروه بيوشيمي عالوه بر فعاليت های آموزشي، پژوهشي و اجرایي با آزمایشگاه های باليني 

 داشته اند.  همكاریدانشگاه نيز 

 گروه فعلی اسامی هیات علمی 

 عالقمندی  ،(ایرانو دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكي  استاد) مدیر گروه -بندگي احمدرضا دکتر

 تحقيقاتي بيوشيمي باليني، تحقيقات سرطان و کامبينيشن تراپي 

 عالقمندی تحقيقاتي  (، ي شيراز و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشك) استادیار  پاکدل عباس دکتر

 بيوشيمي باليني، ژنتيک مولكولي تحقيقات سرطان



 نانو  – عالقمندی تحقيقاتي شيمي دارویي(، و دانش آموخته دانشگاه تهران دانشيار)  قيانلدکتر علي خا

 فناوری و آنزیم شناسي

  بيوشيمي  عالقمندی تحقيقاتي (،درس) استادیار و دانش آموخته دانشگاه تربيت معليرضا خوشدل دکتر

 و آلفا یک آنتي تریپسين باليني

 کارشناسان گروه  

خانم   در حال حاضرو  ادیب انمخسرکار زاده، ی از ابتدا تا کنون آقای ساغروانيان، خانم محمدکارشناسان گروه 

 مكاری دارند.هعملي در برگزاری کالسهای آموزشي بيوشيمي و خانم پریسا کوهساریان قدس  زهرا

 ارائه می گردد:  undergraduateدروس اصلی  که در این گروه به دانشجویان 

، بيوشیيمي   عملیي  و ، بيوشیيمي دیسیيپلين تئیوری    عملي   و بيوشيمي سلول مولكول تئوری رشته پزشکی:

 هورمون و بيوشيمي کليه

 عملي   و  تئوری 2بيوشيمي مقدماتي، بيوشيمي  دندان پزشکی: رشته 

،  2، بيوشیيمي پزشیكي    1بيوشيمي پزشیكي   ،بيوشيمي عمومي  ،شیمی عمومیعلوم آزمایشگاهی: رشته 

 ها، کنترل کيفي، کارورزی  بيوشيمي هورمون

 و صنایع غذایي و تغذیه ، علومپيراپزشكي ،انشجویان پرستاری، بهداشتبرای دبيوشيمي 

 مکان فیزیکی

دانشكده  -جاده سمنان دامغان، دانشگاه علوم پزشكي سمنان 5کيلومتر مكان فيزیكي گروه در در حال حاضر 

گروه بيوشيمي به صورت  قرار دارد.  مربع متر ١٢٠٠در مساحت  طبقه دوم -ساختمان ابن سينا -پزشكي 

مخصوص دانشجویان پسر و دختر کارشناسي  های  اتاق، ، اتاق کنفرانس س کال،  آزمایشگاه ٦ شامل  مستقل 

 مي باشد.  کارشناسانای ه اتاق و  گروه دفتر ، علمي هيأت اعضای های اتاق ، ارشد



مجهز به  آموزشي بيوشيمي آزمایشگاه  -1 :شامل مربع متر ٦٠٠ مساحت به ها آزمایشگاهقسمت های مختلف 

تحقيقات دکتر حسين یشگاه آزما -4آزمایشگاه هورمون شناسي ،  -3،  آزمایشگاه تحقيقات -2، ویدئو پروژکتور

 -6، مجهز به ویدئو پروژکتور آزمایشگاه های  هماتولوژی -6سلولي و اتاق کشت  ازمایشگاه کشت -5،  نظری 

 مي باشد.  ،و توزین اتاق شست و شو 

 

             

 



 

                

            

 

                 



 

 :ی گروهتجهیزات و دستگاه های ازمایشگاه ها 

 Gallenkamp 200  ،Hot plate- Magnetic، سانتریفيوژ مدل  R 5415  سانتریفيوژ مدل اپندورف 

stirerترموسایكلر مدل اپندورف ، AG    انكوباتور ،Co2   مدل memmert  انكوباتور مدل ، Stuart  

S1500 ،OVEN   شرکت DENA ،pH  متر مدل  corning 120 | ،pH  مترsartorius  دستگاه ،

Retsch Mixer اسپكتروفتومتر مدل ،SPEKOL 2000کالو ایران تب، اسپكتروفتومتر  مدل ، اتو JENUS 

UV-1200 اسپكتروفتومتر ،Milton roy Spectronic 20D ،reader  ELISA   مدلapDia  بن ماری ،

، بن ماری سرولوژی ارغوان طب تجهيز ، سانتریفيوژ  Sartoriusسرولوژی بهداد، ترازوی دیجيتال مدل  

، هود مدل  Awareness،  فتومتر مدل  GFL 3015 ، شيكر مدل  k 302یخچال دار  مدل سيگما 

BIOSAFE   هود مدل  ، Behdad فليم فتومتر ،M480  مدلCorning  پمپ خآل مدل ،MillipoRe ،

، سل  Hetoمدل  70، فریزر منهای Analytic Jena، پاورساپالی الكتروفورز  مدل  Optima الكتروفرز مدل 

مدل   ، سانتریفوژ ميكروهماتوکریت Hawksleyيكروهماتوکریت مدل ، سانتریفوژ م Diatronکانتر   مدل 

، ميكروسكوپ مدل المپيوس، Behnk Elektronic، کوآگولومتر مدل  Klementsبهداد،  سانتریفيوژ مدل 

ميكروسكوپ مدل  زایس، ميكروسكوپ مدل  نيكون، ميكروسكوپ مدل  آکولنز، ميكروسكوپ دوربين خور 



، ميكروسكوپ  Reichert، ميكروسكوپ استاد دانشجو مدل NOVELستاد دانشجو مدل هالوژن، ميكروسكوپ ا

 مدل الیتز. 

 

 

 


