
 

 
 نفر2تعداد:

 

ساعت ايام       

 هفته 

 عصر صبح

 08ـ  09 01ـ  08 01ـ  01 01ـ  01 01ـ  01 01ـ  01 01ـ  01 00ـ 01 01ـ  00 9ـ  01 8ـ 9

  شنبه

 
       

 يكشنبه
 

 

 اصول سلول درمانی و ژن درمانی

 C3کالس –نظری 

 

 

اصول سلول درمانی و ژن  

 درمانی

    عملی
    

 دوشنبه

 

روشهای مولکولی و سیتوژنتیک تشخیص 

 بیماریهای خونی

 نظری  

روشهای ایمونوسیتوشیمی  

 در تشخیص بیماریها

 C3کالس نظری 

    

 سه شنبه

 

 قابل انتقالبیماریهای عفونی 

از تزریق خون و فرآورده های 

 خونی

 C3کالس -نظری

 
  اخالق و حقوق حرفه ای

 C3کالس -نظری
    

 چهار شنبه

 

روشهای کشت سلولی و مغز 

 استخوان

 C3کالس –نظری 

 

مدیریت خدمات 

 آزمایشگاهی

 C3کالس – نظری 

    

 نام درس گروه شماره درس رديف
 تعداد واحد

 تاريخ امتحان مدرسين مدرس يا
 کل عملی نظری

 1 5/0 5/0 اصول سلول درمانی و ژن درمانی  1 2104415 1
 ،  دکتر رضوانی ، دکتر شهیدی  دکتر صفا

 دکتر جعفر کیانی 
 نی )مدعو دانشگاه( شعاع حسعلیرضا دکتر

92/40/1041 

 چهارشنبه

5 2104445 1 
بیماریهای عفونی قابل انتقال از تزریق خون و 

 فرآورده های خونی
 دکتر شهیدی 1  1

92/40/1041 

 يكشنبه

1 2104411 1 
روشهای مولکولی و سیتوژنتیک تشخیص 

 بیماریهای خونی
_ 2 2 

 واحد( 5/0) دکتر مجید صفا
 واحد(5/0دکتر محمود براتی ) 

واحد( استاد  5/0) بهرام چهاردولیدکتر 
 مدعو خارج دانشگاه

/. واحد( استاد مدعو 5دکتر شهربانو رستمی )
 خارج دانشگاه

 

99/40 /1041 

 

 چهارشنبه

 فروزندهمینا دکتر  1 - 1 اخالق و حقوق حرفه ای 1 2114415 0
11/40/1041 

 دوشنبه

 دکتر شهیدی ،، حسینیسودابه دکتر  1 1 _ روشهای ایمونوسیتوشیمی در تشخیص بیماریها 1 2114414 2

 دکتر نوروزی
 شنبه 11/40/1041

  دکتر ذاکر 1 5/0 5/0 روشهای کشت سلولی و مغز استخوان 1 2104445 
11/40/1041 

 جهارشنبه

 شنبه 11/40/1041 دکتر غروی 1 -- 1 مدیریت خدمات آزمایشگاهی 1 2104412 2

   1 0 0 کل واحدهاتعداد    

  1044-10441سال تحصیلی  دوملیست واحدهای نیمسال 

  خون شناسی آزمايشگاهیدانشجویان رشته    
 5ترم  1044-1041مقطع دکترای تخصصی ورودی مهر



 

 

 

 

 

 

 نفر 3تعداد:

 

 

 

 

 

 

ساعت ايام       

 هفته 

 عصر صبح

 08ـ  09 01ـ  08 01ـ  01 01ـ  01 01ـ  01 01ـ  01 01ـ  01 00ـ 01 01ـ  00 9ـ  01 8ـ 9

 شنبه
 

 

  
         

 يكشنبه
 
 

 

رویکرد تشخیصی بیماری 
 های خونی

 B6کالس - نظری

 

 
      

 دوشنبه

  
تضمین کیقیت و کنترل کیفی در 

 خون شناسی و انتقال خون
 B6کالس  -نظری

  

 

 

 
    

 هماتومورفولوژی سه شنبه
 عملی

      

 ایمونوهماتولوژی پیشرفته چهار شنبه
 عملی -نظری 

       

 

  ابتدای ترم چهارم برگزار می گرددامتحان جامع در پايان ترم سوم و 
 

 

 نام درس گروه شماره درس رديف
 تعداد واحد

 مدرسين مدرس يا
تاريخ 

 کل عملی نظری امتحان

 5 1 1 رویکرد تشخیصی بیماری های خونی 1 2104412 1
     دکتر رضوانیدکتر ذاکر ،   نظری : 

 کتر غالمرضا باهوشدعملی : 

12/40/1041 

 چهار شنبه

تضمین کیفیت و کنترل کیفی در خون  1 2104410 5
 شناسی و انتقال خون

 ، دکتر شهیدی ، دکتر علی امینی دکتر صفا 1 - 1
10/40/1041 

 سه شنبه

 1 1 - هماتومورفولوژی 1 2114441 1
دکتر سودابه  ،  دکتر شهیدی،  دکتر صفا

 حسینی

11/40/1041 

 دوشنبه

 0 0 - کارورزی و آموزش بالینی خون شناسی 1 2114440 0
،  دکتر غالمرضاباهوش ، دکتر محمدفرانوش

 دکتر سودابه حسینی

11/40/1041 

 شنبه

   14 1 9 تعداد کل واحدها   

  1044-10441سال تحصیلی  دوملیست واحدهای نیمسال 

  خون شناسی آزمايشگاهیدانشجویان رشته    
  1ترم  1155-1044بهمنمقطع دکترای تخصصی ورودی 


