
 

 
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1400سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 دکتر اميني استاد راهنما:   1400 مقطع: ارشد                       ترم: اول                   ورودي:                  کاردرمانيرشته: 

 

 
کد 

 استاد
 

 شماره درس
 نام درس گروه واحد

 و  نام استاد
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 روز
ساع
 ت

 ساعت روز تاریخ کالس
 عملی نظری

2269 
219

74 

220

25 

 نظریه ها و مدلهای کاردرمانی  2 1 2 23550004
 10تا  8شنبه -دکتر اسماعیلی

 جلسه( 5) 13تا  10شنبه یک-دکتر مهربان
 جلسه( 5) 11تا  8شنبه یک-دکتر اکبرفهیمی

   3/11/400 

30/8 شنبه یک  

2202
5 

220

68 

 جلسه( 7) 12تا  10شنبه یک-دکتر اکبرفهیمی علوم اعصاب در توان بخشی  2 - 2 23550005
 5/11/400    جلسه( 7) 12تا  10، چهارشنبه دکتر علی زاده

30/10 شنبه سه   

2200
 –دکتر الجوردی  کاردرمانی مبتنی بر شواهد 2 - 2 23550010 2

 30/13 شنبه 9/11/400    10تا  8شنبه دو

2195
7 

219

74 

 روش تحقیق  2 1 2 23550002
 12تا  10شنبه -دکتر آزاد
 30/8 شنبه دو 11/11/400    12تا  10شنبه دو-دکتر مهربان

2195
8 

 30/10 شنبه چهار 13/11/400    جلسه( 7) 16تا  13یکشنبه –دکتر آزاد  سیستمهای اطالع رسانی پزشکی  2 5/0 5/0 23550001

 30/13 شنبه  16/11/400      اخالق در پژوهش   2 وزارتخانه ی 

         مدیریت حوادث و بالیا   1  

   

  
 



 

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400 -1401برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 
 دکتر اکرم آزاد استاد راهنما تحصيلي:                                    99مقطع: ارشد                    ترم: سوم                   ورودي:              کاردرمانيرشته:                   

 کد استاد
شماره 
 درس

 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

نظ ساعت روز تاريخ کالس ساعت روز
 ري

ع
م
ل
 ي

30/10 شنبه  18/10/400   13-16 سه شنبه  –شنبه  دکتر قربان تقي زاده/ دکتر صانعي آمار حياتي  2 1 1 23550003 21968-24027  

22025-23825 235500015 1 1 2 
 اصالح و تطابق محيطي

پویا  -سحر قهرماني -حميرا موسي زاده)شامل: 
 سپيده نوروزي(-علي شعاعي -رعایي

 دکتر مالحت اکبر فهيمي
 امينيدکتر  مالک 

 شنبه ها

 شنبه ها
 )نیمه دوم( 8-10
 )نیمه اول( 10-11

 20/10/400 
30/10 دوشنبه   

22068 23550018 1 1 2 

 مداخالت شناختي در کاردرماني
عرفان -محمد ضا مقدم-)شامل: دیبا شریفي

معين -سجاد سياوش-سيد امير احمدي-جویره
 محمد نقوي خصلت( -احمدي

10-12 شنبه ها دکتر مهدي علي زاده   20/10/400 

30/13 شنبه   

21958-22002-
22099-22069-

21974 
 سمينار  2 - 1 23550013

 گروه کاردرماني
 مسئول درس: دکتر اکرم آزاد

دکترخلف  -دکترآزاد-اساتيد: دکتر الجوردي
دکتر -دکتر علي زاده -دکتر اسماعيلي-بيگي

 دکتر مهربان -تقي زاده

 ---   شنبه ها 

-- -- 

 اخالق در پژوهش   - 2  
؟؟ )لطفا دوشنبه/ سه شنبه/ چهارشنبه تا 

 کلنيک دارند( نباشد. 16ساعت 
   --- 

-- -- 

 23550012 - 3 

2 
 
 
 
 

21 

 (: 1گروه ) 
 -عرفان جویره -سيد امير احمدي -دیبا شریفي

 محمدرضا کوثري مقدم
 

 (: 2گروه )
 -پویا رعایي  -سحر قهرماني -حميرا موسي زاده

  -علي شعاعي

 (:1گروه )
  -بيمارستان شفا -دوشنبه ها: دکتر اکرم آزاد 
مرکز روزانه  -سه شنبه ها: سميرا فتحي 

 سالمندي یاس
 

 (:2گروه)
 دانشكده -سه شنبه ها: دکتر اکبرفهيمي

یمارستان  -چهارشنبه ها: دکتر اميني
 اکبرآبادي

 13-8   --- -- -- 

 یندنمارا انتخاب  "مداخالت شناختي در کاردرماني "و یا  "اصالح و تطابق محيطي"نكته: دانشجویان مي توانند یكي از دو درس اختياري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
 دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400 -1401برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 
 دکتر مخربان استاد راهنما تحصيلي:                                    98ورودي:                   5مقطع: ارشد                    ترم:              کاردرمانيرشته:                   

 

 

کد 

 استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

      پایان نامه  4  23550014 

  

              

 
 

           -محمد مجيدي -علي طاووسي -حانيه مودي -پدرام فيلي -علي استادزاده -حانيه آنالویي -اراده حميدي -: پریناز توفيقي98دانشجویان مجاز به انتخاب واحد پایان نامه ورودي  

 يمحدثه امرای                          

                           

 آرین ده مياني       -آذر منيعي فرد -: محمد محبي راد97دانشجویان مجاز به انتخاب واحد پایان نامه ورودي                           

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


