
 دانشکده بهداشتدانشگاه علوم پزشکی تهران  ـ 
 روزانه (دولتی)مقطع دکتراي داروسازي 1401-1402 برنامه آموزش نظري نیمسال اول سال تحصیلی 

 سالن فخاري  محل برگزاري :   گروه دانشجوئی :     انگل شناسی پزشکی نظرينام درس : 
 3 تعداد واحد:                                       266024کد درس  انگل شناسی و قارچ شناسیگروه آموزشی : 

 نام استاد موضوع تاریخ ساعت روز ردیف
 محبعلیدکتر  کلیات تک یاخته شناسی 19/6/1401 13-15 شنبه 1

 راد کاظمیدکتر  زيآنتامبا هیستولیتیکا و آمیب هاي آزاد 22/6 10-12 سه شنبه 2

 ایزديدکتر  تاژکداران دستگاه گوارش و تناسلی ، مژه داران و بالستوسیستیس 29/6 10-12 شنبهسه  3
 دکتر شجاعی توکسوپالسما گوندي اي و سایر کوکسیدي هاي بیماریزا براي انسان 2/7 13-15 شنبه 4
 دکترحجاران تاژکداران خون و نسج : لیشمانیا 9/7 13-15 شنبه 5
 حجاراندکتر لیشمانیاها و تریپانوزوما ادامه نسج : تاژکداران خون و 12/7 10-12 سه شنبه 6
 دکتر ناطق پور انگل هاي ماالریا ( مرفولوژي ، سیرتکاملی ) 16/7 13-15 شنبه 7

 دکتر ناطق پور ) بیماریزایی، تشخیص، اصول درمان ، پیشگیري و کنترل)انگل هاي ماالریا ( 19/7 10-12 سه شنبه 8

 مولويدکتر  دیکروسلیوم -فاسیوال  -کلیات :ترماتودها 23/7 13-15 شنبه 9
 مولويدکتر  ي نادرترماتودها -شیستوزوماها :ترماتودها 26/7 10-12 سه شنبه 10
 دکتر کیا تنیا آسیاتیکا -تنیاسولیوم -تنیا ساژیناتا -سستودها : کلیات 30/7 13-15 شنبه 11
 کیادکتر  اکینوکوکوسو  -دیفیلوبوتریوم-،سستودها : همینولپیس 3/8 10-12 شنبهسه  12
 مولويدکتر  تریشین –تریکوسفال  -اکسیور  –نماتودها : آسکاریس  7/8 13-15 شنبه 13
 مولويدکتر  تریکوسترونژیلوس -کرمهاي قالبدارنماتودها :  10/8 10-12 شنبهسه  14
 کیادکتر  الروهاي مهاجر-استرونژیلوئیدسنماتودها :  14/8 13-15 شنبه 15
 دکتر مولوي فیلرهاي بیماریزاي انسانینماتودها :  17/8 10-12 شنبهسه  16
 دکتر اکبرزاده مگسهاي مولد میاز –کلیات حشره شناسی پزشکی  21/8 13-15 شنبه 17
 کاظمیدکتر  کولیسیده ها –دوباالن  24/8 10-12 شنبهسه  18
 باصري دکتر کک ها -ساسها –شپشها  28/8 13-15 شنبه 19
 دکتر رفیع نژاد مایت -کنه ها   –عقرب  1/9 10-12 شنبهسه  20
 دکتر  زهرائی سیمولیده -پسیکودیدهپشه هاي  5/9 13-15 شنبه 21
 دکتر داعی قارچهاي ساپروفیت  -کلیات قارچ شناسی 8/9 10-12 شنبهسه  22
 داعیدکتر  بیماریهاي قارچی سطحی و عوامل آنها 12/9 13-15 شنبه 23
 خداویسیدکتر  بیماریهاي قارچی جلدي و عوامل آنها 15/9 10-12 شنبهسه  24
 احمدي کیادکتر  بیماریهاي قارچی زیرجلدي و عوامل آنها 19/9 13-15 شنبه 25
 دکتر هاشمی بیماریهاي قارچی احشائی و عوامل آنها 22/9 10-12 سه شنبه 26
خانم دکتر داعی و نماینده  -ایزديدکتر  امتحان کتبی ( میان ترم) 27

 امتحان کتبی( پایان ترم) 28 واحد هاي مربوطه
 
 
 



 
 
 
 

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  ـ
 )یروزانه (دولت يمقطع دکتراي داروساز1400-1401برنامه آموزش عملی نیمسال اول سال تحصیلی 

 تاالر سهراب گروه دانشجوئی :              محل برگزاري :  انگل شناسی پزشکی عملینام درس : 
 1تعداد واحد:                 266025کد درس     انگل شناسی و قارچ شناسیگروه آموزشی : 

 

ف
دی

ر
 

 نام استاد موضوع تاریخ ساعت روز

 
1 

 کاظمی راد،دکتر  روشهاي تشخیصی آزمایشگاهی آمیب ها 27/6/1401 8-10 کشنبهی
 ، خانم سلیمیایزدي دکتر

 
2 

روشهاي تشخیصی توکسوپالسما ، سایر کوکسیدیا هاي  10/7 8-10 کشنبهی
 بیماریزاي انسانی

 دکتر شجاعی
 خانم سلیمی

 
3 

روشهاي تشخیصی آزمایشگاهی تاژکداران خون و نسج ،  17/7 8-10 کشنبهی
 گوارش و تناسلی و باالنتیدیوم

حجاران، دکتر آخوندي ، خانم دکتر 
 کاکوئی ، دکتر ایزدي ، دکتر کاظمی راد ،

 
4 

 انمخ – یخانم دکتر متول -دکتر ناطق پور روشهاي تشخیصی انگلهاي ماالریا ( مرفولوژي) 24/7 8-10 کشنبهی
 يعسگر یی،طال فریور، ها

 
5 

ر دکت          –دکتر موالئی   -مولويدکتر  ها شیستوزوما-دیکروسلیوم  -فاسیوال ترماتدها:  1/8 8-10 کشنبهی
 آریایی پور

 
6 

ایی دکتر آری -دکتر موالئی -فخریهدکتر  سستودها 8/8 8-10 کشنبهی
 حاجی خانیخانم  -پور

 
7 

 -یدکتر موالئ -دکتر نجفی- دکتر مولوي تریشین) -اکسیور -تریکوسفال -(آسکاریس 1نماتد  15/8 8-10 کشنبهی
 خانم غالمی

 
8 

 –(کرم هاي قالبدار نکاتور و انکیلوستوما  2نماتد  22/8 8-10 کشنبهی
 استرونژیلوییدس) -تریکوسترونژیلوس

 -دکتر نجفی -دکتر مولوي
 خانم غالمی -دکتر آریایی پور

 
9 

هندس م –دکتر اکبر زاده  –دکتر رفیع نژاد  عقربها –آکارینا( کنه هاي سخت و نرم) مایتها 29/8 8-10 کشنبهی
 آقاي میرزاخانلو --بنی اردالنی

 
10 

 مهندس – زاده اکبر دکتر  –زهرایی دکتر  پسیکودیده ها و سیمولیده ها -کولیسیده ها  –دیپترا  6/9 8-10 کشنبهی
 آقاي میرزاخانلو –ی اردالن بنی

 
11 

 –مهندس بنی اردالنی  –دکتر باصري  کک –ساس  –شپش  13/9 8-10 کشنبهی
 آقاي میرزاخانلو

 
12 

 دکتر بخشی–دکتر داعی  ساپروفیتها -عوامل قارچی سطحی 20/9 8-10 کشنبهی

 
13 

 دکتر بخشی -دکتر خداویسی بیماریهاي قارچی جلدي 27/9 8-10 کشنبهی

 
14 

 دکتر -دکتر بخشی -دکتر هاشمی عوامل قارچی زیر جلدي و احشایی 4/10 8-10 کشنبهی
 احمدي کیا



15 
 مدرسین کرم شناسی و تک یاخته شناسی عملی کرم شناسی و تک یاخته شناسیمرور 

16 
 مدرسین قارچ شناسی و حشره شناسی مرور عملی قارچ شناسی و حشره شناسی

17 
 کلیه مدرسین امتحان عملی

 


