
 سال تحصيلی   89-88نيمسال اول در      89ورودی   کارشناسی ارشد خون شناسی برنامه 

 شبانه تشکيل می شود 6کالس  9-11هفته دوم روزهای یکشنبه ساعت  9در  1خون شناسی 

 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس يام هفتها   01الي  01 

 شنبه

 نام درس

()کليات، گلبول قرمز 1خون شناسی    

 

 ایمنی شناسی پيشرفته

 

1آزمایشگاه خون    

  خانم مقدم و عليزاده دکتر ایزد +دکتر حميدیهگروه نام استاد

  11-11آزمایشگاه    تاالر عزلت هفته اول 9  11 نام کالس

  3601113  3601131 3601112 شماره درس

  واحد 1 3 واحد نظری3 تعداد واحد

 یکشنبه

 نام درس
 روش تحقيق ایمنی شناسی پيشرفته عملی سيستم های اطالع رسانی پزشکی پاتولوژی

 دکتر کامران یزدانی آقای دکتر شریف دکتر شيخ شعاعی گروه پاتولوژی نام استاد

 گروه آمار پزشکی سایت شبانه  نام کالس

 3601131 3601131 3601111 3601118-3601119 شماره درس

  1.1+1.1 ع 1  1.1+1.1 ن  1 –ع 1 تعداد واحد

 دوشنبه

    پاتولوژی ام درسن

    گروه پاتولوژی نام استاد

     نام کالس

    3601118-3601119 شماره درس

    ن  1 –ع 1 تعداد واحد

 سه شنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام کالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 شنبهچهار

     نام درس

     نام استاد

     نام کالس

     شماره درس

     تعداد واحد



 

 سال تحصيلی   89-88نيمسال اول در      81ورودی  کارشناسی ارشد خون شناسی برنامه 

 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 کارآموزی هماتولوژی کارآموزی هماتولوژی نام درس

 

 

  گروه گروه نام استاد

    نام کالس

  3601111 3601111 شماره درس

  2 2 تعداد واحد

 یکشنبه

 نام درس
   

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 نام درس

)کليات، گلبول قرمز( 2خون شناسی  مبانی کشت سلول و سلول های /کنترل کيفی در خون شناسی  

 مغز استخوان

 

  گروه  گروه نام استاد

  شبانه 2 0 نام کالس

  3601111/ 3601111 3601119-3601118 شماره درس

  ن1.1/1+1.1 واحد عملی 1 واحد نظری + 1 تعداد واحد

 شنبهچهار

   سمينار تحقيق نام درس

   گروه نام استاد

   --- نام کالس

   3601111 شماره درس

   ع 1 تعداد واحد


