
 

  دومترم  –برنامه کارشناسی ارشد 
  بنام خدا

  مرکز آموزشی، تحقیقاتی  و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
  

  94- 95تحصیلی  دوم کارشناسی ارشد تکنولوژي گردش خون نیمسالدوم  ترم
  

 13-15 10-12 8-10 ایام هفته

    شنبه

    یکشنبه

 دوشنبه
   

 سه شنبه
 رایانه   مدیریت باي پاس                    روق آسیب شناسی بیماریهاي قلب و ع

 چهارشنبه
 سنجش و اندازه گیري تحصیلی  روشها و فنون تدریس  داروشناسی    
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  بنام خدا

  مرکز آموزشی، تحقیقاتی  و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
  

  کارشناسی ارشد تکنولوژي گردش خون
  

  قلب و عروق  درس آسیب شناسی بیماریهاي  –ترم دوم 
  94- 95نیمسال دوم تحصیلی 

  دکترزاهد مهر : مسئول تدریس دروس

 اساتید مباحث تدریس روز تاریخ زمان جلسه

1 10 - 8  دکتر زاهدمهر فاکتورهاي مؤثر بر بیماري هاي قلبی سه شنبه 27/11/94 

  مدديدکتر  آریتمی ها، تشخیص  11/3/95 8 - 10 2

 مدديدکتر  درمانآریتمی ها،   18/3/95 8 - 10 3

  پیغمبريدکتر آنژین هاي صدري  07/02/95  //  

 پیغمبريدکتر انفارکتوس قلبی  14/02/95  //  

 دکتر زاهدمهر بیماري هاي آئورت و عروق محیطی // 4/12/94 // 4

 دکتر زاهدمهر آمبولی ها // 11/12/94 // 5

 دکتر زاهدمهر بیماري هاي التهابی قلب // 18/12/94 // 6

 دکتر شجاعی فرد اکوکاردیوگرافی پایه // 24/01/95 // 7

 دکتر شجاعی فرد اکوکاردیوگرافی در بیماریهاي قلبی // 31/01/95 // 8

 دکتر زاهدمهر آزمون هاي تشخیصی در بیماریهاي قلبی // 25/12/94 // 9

 دکتر زاهدمهر کاتتریسم قلبی // 17/1/95 // 10

 مدديتر دک پیس میکرها // 25/3/95 // 11

 دکتر شجاعی فرد بیماري هاي دریچه اي قلب // 21/2/95 // 12

 دکتر خواجعلی بیماري هاي مادرزادي قلب، غیر سیانوتیک // 28/2/95 // 13

 دکتر خواجعلی بیماري هاي مادرزادي قلب، سیانوتیک // 4/3/95 // 14
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  بنام خدا
  هید رجاییقلب و عروق شآموزشی، تحقیقاتی  و درمانی مرکز 

  

  کارشناسی ارشد تکنولوژي گردش خون
  

  درس مدیریت باي پاس    –ترم دوم 
  94- 95نیمسال دوم تحصیلی 

  دکترضیائی فر: مسئول تدریس دروس

  اساتید  مباحث تدریس  روز  تاریخ  زمان  جلسه

1  10- 12   آقاي  دکتر  خون و مایعات بدن  سه شنبه  27/11/94 
  آذر فرین 

  //  خون و مایعات بدن                                          //  4/12/94  12 -10  2

  //  انعقاد  //  11/12/94  12 -10  3

  //  انعقاد  //  18/12/94  //  4

  //  فرآورده هاي خونی و کاربرد آن  //  25/12/94  //  5

  //  فرآورده هاي خونی و کاربرد آن  //  17/1/95  //  6

  //  اسید وباز و الکترولیتها–گازهاي خونی   //  24/1/95  //  7

  //  اسید وباز و الکترولیتها–گازهاي خونی   //  31/1/95  //  8

آقاي دکتر   سیستمهاي التهابی و آسیب به ارگانها   //  7/2/95  //  9
  ضیائی فرد

  //  سیستمهاي التهابی و آسیب به ارگانها  //  14/2/95  //  10

  //  ارگانها سیستمهاي التهابی و آسیب به  //  21/2/95  //  11

  //  حفاظت از ارگانها  //  28/2/95  //  12

  //  حفاظت از ارگانها  //  4/3/95  //  13

  //  حفاظت از ارگانها  //  11/3/95  //  14

  //  هیپوترمی و گازهاي خونی   //  18/3/95  //  15

  //  هیپوترمی و گازهاي خونی  //  25/3/95  //  16

//  
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