
 جدول زمان بندی دروس دوره کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 ترم اول

شماره  پیش نیاز نوع درس نام درس ردیف

 درس

 تعداد واحد

 عملی نظری
 5/0 5/0 2640015 -- جثزانی سیستن های اطالع رسانی پششکی* 1

 - 2 2640014 تیولوصی سلولی و هولکولی پایه اختصاصی اجثاری پیشزفته تیولوصی سلولی و هولکولی  2

 - 2 2640013 خوى شناسی پایه اختصاصی اجثاری )کلیات، گلثول قزهش( 1خوى شناسی  3

 1 - 2640012 خوى شناسی پایه اختصاصی اجثاری )کلیات، گلثول قزهش( 1خوى شناسی  4

 - 2 2640020 ایونی شناسی پایه اختصاصی اجثاری ایونی شناسی پیشزفته نظزی 5

 1 - 2640021 ایونی شناسی پایه اختصاصی اجثاری ایونی شناسی پیشزفته ػولی 6

 5/0 5/0 2640025 -- اختصاصی اجثاری روش تحقیق 7

     جثزانی  دروس جثزانی  8

 3 7    واحذ 10جوغ  

 دانشجو تایستی آى درس را تگذرانذ. 12اس * دروس جثزانی در هؼذل کل و هؼذل تزم حساب نویشود ولی در صورت کسة نوزه کوتز 

 ترم دوم

 

 ترم سوم

 

شماره  پیش نیاز نوع درس نام درس ردیف

 درس

 تعداد واحد

 عملی نظری
 - 1 2640009 2خوى شناسی  اختصاصی اجثاری )پالکتها، هووستاس( 3خوى شناسی  1

 1 - 2640008 2خوى شناسی  اختصاصی اجثاری )پالکتها، هووستاس( 3خوى شناسی  2

خوى   1خوى شناسی  اختصاصی اختیاری کارآهوسی هواتولوصی ** 3
 2شناسی 

2640004 - 3 

ایوونوهواتولوصی و  اختصاصی اختیاری کارآهوسی ایوونوهواتولوصی و انتقال خوى 4
 انتقال خوى

2640005 - 3 

 4 1    واحذ 5   جوغ  

 واحذ اس دروس اختصاصی اختیاری تا نظز گزوه هزتوطه هی تاشنذ. 4** دانشجویاى هلشم ته گذرانذه        

 ترم چهارم

 تعداد واحد شماره درس پیش نیاز نوع درس نام درس ردیف

 عملی نظری
     6 8152301 هوه واحذهای دوره اختصاصی  پایاى ناهه 1

 6    واحذ 6   جوغ  

 واحذ تذوى احتساب دروس جثزانی 30جوغ کل:           
 

 تعداد واحد شماره درس پیش نیاز نوع درس نام درس ردیف

 عملی نظری
 - 2 2640011 1خوى شناسی  اختصاصی اجثاری )گلثولهای سفیذ( 2خوى شناسی  1

 1 - 2640010 1خوى شناسی  اختصاصی اجثاری )گلثولهای سفیذ( 2خوى شناسی  2

 - 3 2640002 ایونی شناسی پیشزفته اختصاصی اجثاری ایوونوهواتولوصی و انتقال خوى 3

 1 - 2640003 ایونی شناسی پیشزفته اختصاصی اجثاری ایوونوهواتولوصی و انتقال خوى 4

ایوونوهواتولوصی  2خوى شناسی  اختصاصی اجثاری کنتزل کیفی در خوى شناسی و تانک خوى 5
 و انتقال خوى

2640001 1 - 

هثانی کشت سلول و سلولهای هغش  6
 استخواى

تیولوصی سلولی و هولکولی  اختصاصی اجثاری
 پیشزفته

2640000 5/0 5/0 

 1 - 2640007 2خوى شناسی   1خوى شناسی  یختیاراختصاصی ا سوینار هواتولوصی 7

 5/3 5/8    واحذ 12جوغ  


