
ساعت ایام 
هفته 

عصرصبح
18ـ 1719ـ 1618ـ 1517ـ 1416ـ 1315ـ 1214ـ 1113ـ1012ـ 911ـ 810ـ 9

شنبه

یکشنبه
اصول سلول درمانی و ژن درمانی

نظري 

اصول سلول درمانی و ژن 
درمانی
عملی

دوشنبه
روشهاي مولکولی و سیتوژنتیک تشخیص 

بیماریهاي خونی
نظري 

روشهاي ایمونوسیتوشیمی 
در تشخیص بیماریها

نظري 

سه شنبه
یماریهاي عفونی قابل انتقال از ب

تزریق خون و فرآورده هاي خونی
نظري

اخالق و حقوق حرفه اي
نظري

چهار شنبه
روشهاي کشت سلولی و مغز 

استخوان
نظري 

مدیریت خدمات 
آزمایشگاهی

نظري

تاریخ امتحانمدرسینمدرس یاتعداد واحدنام درسگروهشماره درسردیف
کلعملینظري

5/05/01اصول سلول درمانی و ژن درمانی 153400121
،  دکتر رضوانی ، دکتر شهیدي دکتر صفا

دکتر جعفر کیانی
نی (مدعو دانشگاه) شعاع حسعلیرضا دکتر

29/04/1401

چهارشنبه

بیماریهاي عفونی قابل انتقال از تزریق خون و 253400091
26/04/1401دکتر شهیدي11فرآورده هاي خونی

یکشنبه

روشهاي مولکولی و سیتوژنتیک تشخیص 353400131
بیماریهاي خونی

_22

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

22/04 /1401

چهارشنبه

13/04/1401فروزندهمینا دکتر 1-1اخالق و حقوق حرفه اي471100121
دوشنبه

دکتر ،صفادکتر ،حسینیسودابه دکتر 11_روشهاي ایمونوسیتوشیمی در تشخیص بیماریها571100101
نوروزي

18/04/1401
شنبه

15/04/1401دکتر ذاکر5/05/01روشهاي کشت سلولی و مغز استخوان53400061
جهارشنبه

11/04/1401دکتر غروي1--1مدیریت خدمات آزمایشگاهی753400151
شنبه

448د کل واحدهاتعدا

1400-14001سال تحصیلی دوملیست واحدهاي نیمسال 
خون شناسی آزمایشگاهیدانشجویان رشته 

2ترم 1400-1401مقطع دکتراي تخصصی ورودي مهر



ساعت ایام 

هفته 

عصرصبح

18ـ 1719ـ 1618ـ 1517ـ 1416ـ 1315ـ 1214ـ 1113ـ1012ـ 911ـ 810ـ 9

شنبه

رویکرد تشخیصی بیماري یکشنبه
هاي خونی

نظري

تضمین کیقیت و کنترل کیفی در دوشنبه
خون شناسی و انتقال خون

نظري
هماتومورفولوژيسه شنبه

عملی
چهار شنبه

 ابتداي ترم چهارم برگزار می گرددامتحان جامع در پایان ترم سوم و

تاریخ مدرسینمدرس یاتعداد واحدنام درسگروهشماره درسردیف
امتحان کلعملینظري

112رویکرد تشخیصی بیماري هاي خونی153400171
فادکتر ص،دکتر رضوانیدکتر ذاکر ،  نظري : 
کتر غالمرضا باهوشدعملی : 

15/04/1401
چهار شنبه

تضمین کیفیت و کنترل کیفی در خون 253400141
14/04/1401دکتر علی امینیدکتر شهیدي ، 1-1شناسی و انتقال خون

سه شنبه

13/04/1401نیدکتر سودابه حسی،دکتر شهیدي، دکتر صفا33-هماتومورفولوژي371100031
دوشنبه

44-کارورزي و آموزش بالینی خون شناسی471100041
دکتر، دکتر غالمرضاباهوش ، دکتر محمدفرانوش

سودابه حسینی
11/04/1401

شنبه

2810تعداد کل واحدها

1400-14001سال تحصیلی دوملیست واحدهاي نیمسال 
خون شناسی آزمایشگاهیدانشجویان رشته 

3ترم 1399-1400بهمنمقطع دکتراي تخصصی ورودي 


