
دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 دانشكده پزشكي 

COURSE PLAN 
  17تعداد ساعت :  1تعداد  واحد : تئوري         نام درس :  اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي

ژنتيك و پزشكي مولكوليگروه آموزشي:  92-93اول   سال تحصيلي:  نيمسال 1كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي ترم   مقطع :  

10/9/92 پايان كالس : 16/7/92شروع كالس :  17تعداد جلسات :   دانشكده پزشكيمحل برگزاري كالس :  

مسئول درس : دكتر مصطفوي 

 

مدرس  موضوعساعت تاريخ روز جلسه 

مصطفوي  نقش حيوانات آزمايشگاهي در پيشرفت  هاي پزشكي 8-10 16/7/92سه شنبه  1

، موارد استفاده از آنها و روشهاي نگهداري  حيوانات آزمايشگاهيانواع 15-17 21/7/92 يكشنبه 2
 آنها

 مصطفوي

 مشخصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك موش كوچك 15-17 28/7/92 يكشنبه 3
 آزمايشگاهي

 مصطفوي

 مصطفوي خصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك رت 15-17 5/8/92 يكشنبه 4

 مصطفوي خصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك هامستر 15-17 12/8/92 يكشنبه 5

 مصطفوي مشخصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك خوكچه هندي 15-17 19/8/92 يكشنبه 6

 مصطفوي مشخصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك خرگوش 15-17 26/8/92 يكشنبه 7

 مصطفوي حيوانات ترانس ژنيك  15-17 3/9/92 يكشنبه 8

 مصطفوي آشنايي با بيماري هاي ناقله توسط حيوانات آزمايشگاه 15-17 10/9/92 يكشنبه 9

 

 منابع اصلي درس: 
 1389- اكرم عليزاده و همكاران، آشنايي و مهارت هاي كار با حيوانات آزمايشگاهي- موش كوچك آزمايشگاهي و موش صحرايي، نشر انسان، 1
 1392- اكرم عليزاده و همكاران، آشنايي و مهارت هاي كار با حيوانات آزمايشگاهي- خرگوش و هامستر، نشر انسان، 2
 1377- سيد مرتضي كريميان، دانستنيهاي ضروري در مورد كار با حيوانات آزمايشگاهي، نشر ياد، 3
 - منابع اينترنتي4

 شركت در مباحث گروهي، امتحان پايان ترم شيوه ارزيابي دانشجويان:

 
                معاون آموزشي دانشكده: مدير گروه:



دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

 دانشكده پزشكي 

COURSE PLAN 
  17تعداد ساعت :  1تعداد  واحد : تئوري         نام درس :  اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي

ژنتيك و پزشكي مولكوليگروه آموزشي:  92-93اول   سال تحصيلي:  نيمسال 2 پزشكي مولكولي ترم PhD  مقطع:  

17/9/92 پايان كالس : 21/7/92شروع كالس :  17تعداد جلسات :   دانشكده پزشكيمحل برگزاري كالس :  

مسئول درس : دكتر مصطفوي 

 

مدرس  موضوعساعت تاريخ روز جلسه 

مصطفوي  نقش حيوانات آزمايشگاهي در پيشرفت  هاي پزشكي 13-15 21/7/92يكشنبه  1

، موارد استفاده از آنها و روشهاي نگهداري  حيوانات آزمايشگاهيانواع 13-15 28/7/92 يكشنبه 2
 آنها

 مصطفوي

 مشخصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك موش كوچك 13-15 5/8/92 يكشنبه 3
 آزمايشگاهي

 مصطفوي

 مصطفوي خصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك رت 13-15 12/8/92 يكشنبه 4

 مصطفوي خصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك هامستر 13-15 19/8/92 يكشنبه 5

 مصطفوي مشخصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك خوكچه هندي 13-15 26/8/92 يكشنبه 6

 مصطفوي مشخصات بيولوژيك و آناتوميك و فيزيولوژيك خرگوش 13-15 3/9/92 يكشنبه 7

 مصطفوي حيوانات ترانس ژنيك  13-15 10/9/92 يكشنبه 8

 مصطفوي آشنايي با بيماري هاي ناقله توسط حيوانات آزمايشگاه 13-15 17/9/92 يكشنبه 9

 

 منابع اصلي درس: 
 1389- اكرم عليزاده و همكاران، آشنايي و مهارت هاي كار با حيوانات آزمايشگاهي- موش كوچك آزمايشگاهي و موش صحرايي، نشر انسان، 1
 1392- اكرم عليزاده و همكاران، آشنايي و مهارت هاي كار با حيوانات آزمايشگاهي- خرگوش و هامستر، نشر انسان، 2
 1377- سيد مرتضي كريميان، دانستنيهاي ضروري در مورد كار با حيوانات آزمايشگاهي، نشر ياد، 3
 - منابع اينترنتي4

 شركت در مباحث گروهي، امتحان پايان ترم شيوه ارزيابي دانشجويان:

 
                معاون آموزشي دانشكده: مدير گروه:


	animal-MSc
	animal-PhD

