
 ترم اول
 نوع واحد هن نیبز – پیش نیبز تؼداد سبػبت درسی تؼداد واحد درسی نبم درس

 ػولی نظری جوغ ػولی نظری جوغ

 کوبَد یا جبراًی ---   0 17 17 0 1 1 آهار ٍ رٍش تحمیك

 کوبَد یا جبراًی --- 17 9 26 5/0 5/0 1 سیستن اطالع رساًی پسضکی

 کوبَد یا جبراًی --- 0 34 34 0 2 2 آًاتَهی ػوَهی

 کوبَد یا جبراًی --- 0 17 17 0 1 1 بیَضیوی

 اختصاصی اجباری --- 17 17 34 5/0 1 5/1 بافت ضٌاسی ػوَهی

 اختصاصی اجباری --- 0 17 17 0 1 1 جٌیي ضٌاسی

 اختصاصی اجباری بافت ضٌاسی ػوَهی 17 9 26 5/0 5/0 1 خَى، لٌفاٍی ٍ غذد

     171   5/8 جوغ 

 ترم دوم
 نوع واحد هن نیبز –پیش نیبز  تؼداد سبػبت درسی تؼداد واحد درسی نبم درس

 ػولی نظری جوغ ػولی نظری جوغ

 اختصاصی اختیاری ---   0 17 17 0 1 1 رٍش تذریس 

 اختصاصی اجباری ---   0 17 17 0 1 1 بیَلَشی سلَلی

 اختصاصی اجباری ضٌاسی جٌیي -ػوَهی  ضٌاسی بافت 34 60 93 1 5/3 5/4 1ػلَم تطریح تٌِ 

 اختصاصی اجباری 1 تٌِ تطریح ػلَم 17 26 43 5/0 5/1 2 2ػلَم تطریح تٌِ 

 اختصاصی اجباری --- 51 9 60 5/1 5/0 2 تکٌیک ّای هیکرٍ ٍ هاکرٍ آًاتَهی

     230   5/10 جوغ 

 سومترم 
 نوع واحد هن نیبز –پیش نیبز  تؼداد سبػبت درسی تؼداد واحد درسی نبم درس

 ػولی نظری جوغ ػولی نظری جوغ

 اختصاصی اختیاری تکٌیک ّای هیکرٍ ٍ هاکرٍ آًاتَهی 51 9 60 5/1 5/0 2 تکٌیک ّای پیطرفتِ

 اختصاصی اجباری ضٌاسی جٌیي -ػوَهی  ضٌاسی بافت 34 43 77 1 5/2 5/3 سرٍ گردى

 اختصاصی اجباری ضٌاسی جٌیي -ػوَهی  ضٌاسی بافت 17 34 51 5/0 2 5/2 اػصاب 

 اختصاصی اجباری --- 51 . 51 1 0 1 کارآهَزی

     239   9 جوغ 

 چهبرمترم 
 نوع واحد هن نیبز –پیش نیبز  تؼداد سبػبت درسی تؼداد واحد درسی نبم درس

 ػولی نظری جوغ ػولی نظری جوغ

 اختصاصی اجباری  17 26 43 5/0 5/1 2 اًاتَهی اًذام

 اختصاصی اجباری ضٌاسی جٌیي - ػوَهی ضٌاسی بافت 68 . 68 1 0 1 کارٍرزی

  ٍاحذ 6 پایاى ًاهِ



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 آنبتوهی هبکرو و هیکرو تکنیک

 هدرس   سبػت تدریس سر فصل دروس تئوری 

 دکتر جؼفریآلای  1 جسذ ٍ بافتی ّای ًوًَِ با رابطِ در ای حرفِ ٍ  پسضکی اخالق با آضٌایی

 خاًن دکتر هحوذی  1 لابل اضتؼال ٍ .... ( –رادیَاکتیَ  –ًحَُ دفغ هَاد ضیویایی هضر ) سوی 

 آلای دکتر جؼفری 1 فیکساتیَ  جسذ اًساًی بافتی  ّای هحلَل تْیِ رٍش

 آلای دکتر ًجات بخص 1 پرفیَشى حیَاًی

 خاًن دکتر ػبذی 1 تْیِ همطغ  ٍ اصَل رًگ آهیسی

 آلای دکتر ًجات بخص 2 آزهایطگاّی حیَاًات با کار ٍ ًگْذاری اصَل

 خاًن دکتر هحوذی  1 ایوٌی کار در هحیط آزهایطگاُ

 خاًن دکتر ػبذی 1 رٍش ًگْذاری ًوًَِ ّای بافتی

 آلای دکتر جؼفری 1 رٍش ًگْذاری ًوًَِ اًساًی بسرگ )هَزُ سازی(

 هدرس   سبػت تدریس  ػولیسر فصل دروس 

 آلای دکتر جؼفری 2 آضٌایی با ابسا ّای تطریح جسذ 

 آلای دکتر جؼفری 4 جسذ  فیکس

 آلای دکتر ًجات بخص 2 آزهایطگاّی حیَاًات پرفیَشىاًجام 

 خاًن دکتر هحوذی  PH 2 تٌظین ٍ هحلَل تْیِ رٍش

 خاًن دکتر هحوذی  2 هَرفَهتری اصَل با آضٌایی

 خاًن دکتر هحوذی  5 بافت  ٍ رٍش ّای رًگ آهیسی حیاتیآضٌایی با ًحَُ کطت سلَل ٍ یا 

 خاًن دکتر هحوذی  5 فلَرسٌت ٍ خَاًذى تصاٍیر الکترًٍیکی –رٍش کار با هبکرٍسکَپ ًَری 

ائَزیي ٍ  -پاس   –تریکرٍم هاسَى  –تری کرٍم هالَری  –اکریذیي اٍرًج  بافتی ّای آهیسی رًگ اًَاع

 ّواتَکسیلیي

 خاًن دکتر ػبذی 9

 خاًن دکتر ػبذی 8 تْیِ الم بافتی ضاهل هماطغ بافت 

 خاًن دکتر آریي هٌص 8 تْیِ الم بافتی ضاهل هماطغ جٌیي 

 خاًن دکتر آریي هٌص 4 تْیِ اسویر خَى ٍ اسپرم

 


