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 آخرين ويرايش كتاب موراي: منبع

  نام استاد  موضوع درس  ساعت  تاريخ  روز  رديف

مطالعه،  طبقه بندي و سلول شناسي تاريخچه، روش هاي   15/10- 15/12  28/11/97  يكشنبه  1

  باكتري ها

  دكتر الوندي

  دكتر الوندي  اسپور، متابوليسم، توليد مثل   15/8- 15/10  29/11/97  دوشنبه  2

  دكتر الوندي  آنتي بيوتيك ها و مكانيسم هاي مقاومت  15/10- 15/12  5/12/97  يكشنبه  3

  دكتر مرادي  شيمياييتاثير عوامل فيزيكي و   15/8- 15/10  6/12/97  دوشنبه  4

  دكتر مرادي  ژنتيك باكتري ها  15/10- 15/12  12/12/97  يكشنبه  5

  دكتر مرادي  فلور نرمال و مكانيسم هاي بيماري زايي  15/8- 15/10  13/12/97  دوشنبه  6

  دكتر مرادي  استرپتوكوكاسيه  15/10- 15/12  19/12/97  يكشنبه  7

  دكتر مهاجري  استافيلوكوكاسه  15/8- 15/10  20/12/97  دوشنبه  8

  دكتر قمري  باسيالسه  15/10- 15/12  18/1/98  يكشنبه  9

  دكتر فمري  1انتروباكترياسه  15/8- 15/10  19/1/98  دوشنبه  10

  دكتر قمري  ادامه انتروباكترياسه  15/10- 15/12  25/1/98  يكشنبه  11

  دكتر قمري  ويبريو، ايروموناس، پلزيوموناس  15/8- 15/10  26/1/98  دوشنبه  12

  دكتر اكيا  كورينه باكتريوم، الكتوباسيل، ليستريا، اريزوپلوتريكس  15/8- 15/10  2/2/98  دوشنبه  13

  دكتر اكيا  سودوموناس، هموفيلوس، پاستورال  15/10- 15/12  8/2/98  يكشنبه  14

  دكتر اكيا  نايسريا، موراكسال، اسينتوباكتر  15/8- 15/10  9/2/98  دوشنبه  15

  دكتر مهاجري  ...باكتروئيدس، : باكتري هاي بي هوازي بدون اسپور  15/10- 15/12  15/2/98  يكشنبه  16

  دكتر مهاجري  كلستريديوم ها  15/8- 15/10  16/2/98  دوشنبه  17

  دكتر عبيري  اسپريالسه، هليكوباكتر، كمپيلوباكتر  15/10- 15/12  22/2/98  يكشنبه  18

  عبيريدكتر   مايكوباكتريوم  15/8- 15/10  23/2/98  دوشنبه  19

 9بارم (تا پايان جلسه  يازدهم  حذفيامتحان ميان ترم   45/11-13  29/2/98  يكشنبه  

  )نمره

  

  دكتر عبيري  ادامه مايكوباكتريوم، اكتينومايست، نوكارديا  15/8- 15/10  30/2/98  دوشنبه  20

  دكتر نعمانپور  بوردتال، فرانسيسال، بروسال  15/8- 15/10  6/3/98  دوشنبه  21

  دكتر نعمانپور  اسپيروكتاسه، بورليا، لپتوسپيرا  15/10- 15/12  12/3/98  يكشنبه  22

  دكتر نعمانپور  ريكتزيا، بارتونال، لژيونال  15/8- 15/10  13/3/98  دوشنبه  23

  دكتر نعمانپور  مايكوپالسماتاسه، كالميدياسه  15/10- 15/12  19/3/98  يكشنبه  24

  )نمره 11بارم (تا انتها   12امتحان پايان ترم ازجلسه         30/10- 30/12  29/3/98  چهارشنبه  


