
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 کماليآقاي دکتر   استاد راهنما:               1400     ورودي:         1ترم :                   کارشناسي ارشد         :مقطع                         مدیریت توانبخشي:   رشته             

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملي نظري

 30/8 شنبه دو 4/11/400  18-16 شنبهسه  صانعیآقای دکتر  آمار حیاتی 2  3 504014003 24027

 30/10 شنبه چهار 6/11/400 اتاق دکتر 8-10 یکشنبه مبارکیآقای دکتر  اصول و مبانی مدیریت 2  2 504014001 22498

 14-16 شنبهدو آقای دکتر کمالی اصول و مبانی توانبخشی 2  2 504014002 22094
سالن 

 جلسات
 30/8 شنبه یک 10/11/400

240132 504014005 3  2 
کاربرد کامپیوتر و اطالع رسانی در 

 علوم توانبخشی
 آقای دکتر صالحی

 شنبه یک

 دوشنبه

14:30-13 

10-8 
 30/10 شنبه دو 11/11/400 سایت

 30/10 شنبه  9/11/400  10-12 شنبهیک خانم دکتر شفارودی روانشناسی معلولین 2  2 504014004 21981

             

    

 رضا صالحيدکتر   

 معاون آموزشي  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 آقاي دکتر صالحي  استاد راهنما:               99     ورودي:         3ترم :    کارشناسي ارشد                        :مقطع               :   مدیریت توانبخشي          رشته             

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملي نظري

 30/8 شنبه  18/10/400 اتاق دکتر 13-14 یکشنبه مبارکیآقای دکتر  پویایی گروه و کار تیمی 2  1 504014016 22498

22498 504014015 2  2 
ارزشیابی و تحلیل سیستم های 

 توانبخشی
 30/10 شنبه یک 19/10/400 اتاق دکتر 10-12 یکشنبه مبارکیآقای دکتر 

 8-10 یکشنبه آقای دکتر کمالی جامعه شناسی توانبخشی 2  2 504014008 22094
سالن 

 جلسات
 30/13 چهارشنبه  22/10/400

22094 

240132 
 مدیریت توانبخشی 2  2 504014014

 آقای دکتر کمالی

 آقای دکتر صالحی
 14:30-16:30 یکشنبه 

سالن 

 جلسات
 30/8 شنبه  25/10/400

 30/10 شنبه سه  21/10/400  8-10 دوشنبه آقای دکتر سیدین برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 2  2 504014017 22351

22094 

240132 
 کارآموزی مدیریت توانبخشی 2 2  504014012

یدکتر کمال یآقا  

 یدکتر صالح یآقا
 -- -- --  13-17 دوشنبه

 10-12 دوشنبه فتوحی دکتر آقای توانبخشی مبتنی بر جامعه 2  2 501751026 22137
سالن 

 جلسات
 30/13 چهارشنبه  29/10/400 

    

 دکتر رضا صالحي  

  معاون آموزشي   

  

 

 

 



 

 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401  سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 دکتر کمالي  استاد راهنما:           1398  ورودي:    5 ترم :کارشناسي ارشد       :مقطع: مدیریت توانبخشي   رشته                                  

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

        پایان نامه 2    

             

             

             

             

             

             

   

 

         

 رضا صالحي دکتر    

 معاون آموزشي                                                               

 

 

 

 



 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1400 سال تحصيلي اولبرنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 آقاي دکتر صالحي  استاد راهنما:               97     ورودي:        7ترم :    کارشناسي ارشد                        :مقطع               :   مدیریت توانبخشي          رشته             

 

 

 کد استاد
 

 سشماره در
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملي نظري

        پایان نامه     

             

             

             

             

             

    

 دکتر رضا صالحي  

  معاون آموزشي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1400  سال تحصيلي اولبرنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 آقاي دکتر کمالي  استاد راهنما:               96     ورودي:         9ترم :    کارشناسي ارشد                        :مقطع               :   مدیریت توانبخشي          رشته             

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملي نظري

        پایان نامه     

             

             

             

             

             

    

 دکتر رضا صالحي  

  معاون آموزشي   

 

 

 

 

 


