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

 ترم اول

 پیش نیاز نوع درس نام درس ردیف
شماره 

 درس

 تعداد واحد

 عملی نظری
 2/4 2/4 5104412 -- جبرانی سیستم های اطالع رسانی پزشکی* 1

 1 - 5104412 -- جبرانی پاتولوژی 5

 - 1 5104412 -- جبرانی پاتولوژی 3

 - 5 5104413 خون شناسی پایه اختصاصی اجباری )کلیات، گلبول قرمز( 1خون شناسی  0

 1 - 5104415 خون شناسی پایه اختصاصی اجباری )کلیات، گلبول قرمز( 1خون شناسی  2

 - 5 5104454 ایمنی شناسی پایه اختصاصی اجباری ایمنی شناسی پیشرفته نظری 1

 1 - 5104451 ایمنی شناسی پایه اختصاصی اجباری پیشرفته عملیایمنی شناسی  7

 2/4 2/4 5104452 -- اختصاصی اجباری روش تحقیق 2

 3 7 واحد 14جمع 

 دانشجو بایستی آن درس را بگذراند. 15* دروس جبرانی در معدل کل و معدل ترم حساب نمیشود ولی در صورت کسب نمره کمتر از 

 ترم دوم

 ترم سوم

 پیش نیاز نوع درس نام درس ردیف
شماره 

 درس

 تعداد واحد

 عملی نظری
 - 1 5104442 5خون شناسی  اختصاصی اجباری )پالکتها، هموستاز( 3خون شناسی  1

 1 - 5104442 5خون شناسی  اختصاصی اجباری )پالکتها، هموستاز( 3خون شناسی  5

 اختصاصی اجباری کنترل کیفی در خون شناسی و بانک خون 3
 5خون شناسی 

ایمونوهماتولوژی و 
 انتقال خون

5104441 1 -   

 اختصاصی اجباری مبانی کشت سلول و سلولهای مغز استخوان 0
بیولوژی سلولی و 
 مولکولی پیشرفته

5104444 2/4 2/4 

 اختصاصی اجباری سمینار هماتولوژی 5
خون   1خون شناسی 
 5شناسی 

5104447 - 1 

6 

 اختصاصی اختیاری کارآموزی هماتولوژی **
خون   1خون شناسی 
 5شناسی 

5104440 - 3 

 اختصاصی اختیاری **کارآموزی ایمونوهماتولوژی و انتقال خون
ایمونوهماتولوژی و 

 انتقال خون
5104442 - 3 

 5/5 2/5 واحد8جمع 

 واحد از دروس اختصاصی اختیاری با نظر گروه مربوطه می باشند. 0** دانشجویان ملزم به گذرانده 

 ترم چهارم

 پیش نیاز درسنوع  نام درس ردیف
شماره 

 درس

 تعداد واحد

 عملی نظری
 1 2125341 همه واحدهای دوره اختصاصی پایان نامه 1

 1 واحد 6جمع

 واحد بدون احتساب دروس جبرانی 34جمع کل: واحد                                                                3دروس جبرانی 
 واحد3اختباريدروس اختصاصي 

 واحد12دروس اختصاصي اجباري

 واحد6پايان نامه

 شماره درس پیش نیاز نوع درس نام درس ردیف
 تعداد واحد

 عملی نظری
 - 5 5104411 1خون شناسی  اختصاصی اجباری )گلبولهای سفید( 5خون شناسی  1

 1 - 5104414 1خون شناسی  اختصاصی اجباری )گلبولهای سفید( 5خون شناسی  5

 اختصاصی اجباری بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته 3
سلولی و بیولوژی 

 مولکولی پایه
5104410 5 - 

 - 3 5104445 ایمنی شناسی پیشرفته اختصاصی اجباری ایمونوهماتولوژی و انتقال خون 0

 1 - 5104443 ایمنی شناسی پیشرفته اختصاصی اجباری ایمونوهماتولوژی و انتقال خون 2

 2 7 واحد 9جمع 


