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  مدرس  موضوع  ساعت  تاريخ  روز  جلسه
كشت سلولو كليات  تاريخچه   ۱۳-۱۵  ۴/۱۲/۹۲  يكشنبه  ۱   ندريدكتر  
؛ بيولوژي كشت سلول و احتياطا  ۱۳-۱۵  ۱۱/۱۲/۹۲ يكشنبه  ۲ ت الزم براي كار با مواد خطرنا   دكتر ندري 
؛ و رعايت  اخالق زيستي    ۱۳-۱۵  ۱۸/۱۲/۹۲  يكشنبه  ۳ احتياطات الزم براي كار با مواد خطرنا
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 دكتر ندري مواد و محيط هاي مورد نياز كشت سلول  ۱۳-۱۵  ۱۷/۱/۹۳ يكشنبه  ۵
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