
 

 

 

 ظرفیت میزان واحد کد نام درس شماره درس ردیف
روز و ساعت 

 کالس
 همکاران درس مسئول درس مکان

1 

 12-10یکشنبه  نفر 85 ۲ 2014128 انگل شناسی پزشکی 10

 تئوری،

 16-14یکشنبه 

 آزمایشگاه

دانشکده 

 پزشکی

دکتر زهرا 

 اسالمی راد

همکار درس عملی آقای رضا 

 حاجی حسین

۲ 

انگل شناسی یک تئوری  ۲7

 علوم آزمایش

 گاهی

دانشکده  10-8یکشنبه  نفر 10 ۲ 17۲709۲

 پیراپزشکی

دکتر رضا 

 قاسمی خواه

= 

3 

انگل شناسی یک  ۲7

آزمایشگاه علوم 

 آزمایشگاهی

دانشکده  12-10یکشنبه  نفر 10 1 17۲7093

 پزشکس

دکتر رضا 

 قاسمی خواه

 آقای رضا حاجی حسین

4 

انگل شناسی پرستاری  11

 اراک

1611066 ۵/1   (1.05 

انگل شناسی 

قارچ  0.45و  

 شناسی(

 10-8یکشنبه  نفر 56

 آزمایشگاه

  10-8دوشنبه 

 تئوری

دانشکده 

 پرستاری

دکتر زهرا 

 اسالمی راد

دکتر بخش قارچ شناسی 

 مجتبی دیده دار

همکار بخش عملی آقای رضا 

 حاجی حسین

۵ 
  10-8یکشنبه  نفر 85 1  قارچ شناسی پزشکی 

 وری و آزمایشگاهتئ

دانشکده 

 پزشکی

دکتر مجتبی 

 دیده دار

همکار بخش عملی آقای رضا 

 حاجی حسین

6 

انگل شناسی بهداشت  30

 عمومی تئوری

) تئوری  ۲ 1230015

انگل  1.6

شناسی و  

دانشکده   10-8دوشنبه  نفر 10

 بهداشت

دکتر مهدی 

 مسیبی

 دکتر مجتبی دیده دار

همکار بخش عملی آقای رضا 

 حاجی حسین

 انگل شناسی و قارچ شناسیگروه  1400 – 1401 تحصیلی سال دوم نیمسال دروس برنامه



قارچ  0.4

 شناسی(

واحد عملی  1

انگل  0.8) )

شناسی و  

قارچ  0.2

 شناسی(

7 

حشره شناسی و مبارزه با  30

 ناقلین

 10-8دو شنبه  نفر 15 ۲ 1۲300۲7

 تئوری و آزمایشگاه

دانشکده 

 پزشکی

رضا حاجی 

 حسین

- 

8 

علوم  2انگل شناسی  95

 آزمایشگاهی تئوری

انگل   1.5) ۲ 1727029

شناسی و  

حشره  0.5

 شناسی(

دانشکده  10-8سه شنبه  نفر  18

 پیراپزشکی

دکتر مهدی 

 مسیبی

 دکتر زهرا اسالمی راد

9 

 علوم 2انگل شناسی  95

 آزمایشگاهآزمایشگاهی 

1727030 1  (0.75 

انگل شناسی 

 0.25و  

حشره 

 شناسی(

دانشکده   12-10 سه شنبه نفر  18

 پزشکی

دکتر مهدی 

 مسیبی

 اسالمی راد دکتر زهرا

همکار بخش عملی آقای رضا 

 حاجی حسین



10 
 دانشکده 12-10دوشنبه  نفر  25 1 1238022 انگل شناسی تغذیه 38

 بهداشت

 مهدیدکتر 

 مسیبی

- 

11 

 0.75)  1  انگل شناسی اتاق عمل 

انگل شناسی 

قارچ  0.25و  

 شناسی(

دانشکده  12-10شنبه  نفر 12

 پیراپزشکی

دکتر رضا 

 خواه قاسمی

 دیده دار دکتر مجتبی

همکار بخش عملی آقای رضا 

 حاجی حسین

1۲ 

انگل شناسی دندان  1۵

 پزشکی

انگل  0.5)  1 1915003

شناسی و  

قارچ  0.5

 شناسی(

دانشکده   10-8دوشنبه  نفر 43

دندان 

 پزشکی

دکتر رضا 

 قاسمی خواه

 دکتر مجتبی دیده دار

 


