
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400سال تحصیلیاول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
      استاد راهنما:                                  99 ورودي:                       1 ترم :کارشناسی                          مقطع: ارتز و پروتز                      رشته:         

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

٣٠/١٠ شنبه   13/10/99    13-10:30  شنبه  دکتر کروچی  آناتومی اندام باالیی  1 5/0 5/1  5010004 21605  

٣٠/١٣ دوشنبه  15/10/99    10:30-8  شنبه  دکتر مرادي  آناتومی اندام پایینی  1 5/0 5/1  5010036 21605  

خانم و مشارکت دکتر عزیزي   فیزیولوژي عمومی  1   2  5010032  22071
  30/13  چهارشنبه   17/10/99    15-13  یکشنبه  دانش افروز

  30/13  شنبه   20/10/99    12-10  یکشنبه  دکتر فرهمند اصول توانبخشی و طب فیزیکی 1  2  5010026 22055

22052-
23883 

  30/10  چهارشنبه   24/10/99    16-13  شنبه  دکتر بابایی - دکتر حاجی آقایی تکنیک قطعه سازي 1 2   5010037

  30/8  پنج شنبه   18/10/99    16-13  شنبهچهار  آقاي کامران حاتمی زبان پیش دانشگاهی 92  3  9990002 

  30/8  پنج شنبه   25/10/99    16-13  دوشنبه   دکتر شاهنده  ادبیات فارسی 91  3  502000003 22325

 --  ---  --     12-10  دوشنبه   تربیت بدنی  خواهران 1تربیت بدنی  91 1  8888888 240723

 --  ---  --     10-8  یکشنبه   تربیت بدنی   برادران 1تربیت بدنی  91 1  8888888 

 30/13 پنج شنبه 25/10/99    10-8  شنبهچهار  خانم اعتماد نیا مهارت هاي زندگی  91  2  9990001 12546

  )96محمد هادي (ورودي آناتومی اندام باالیی:   
   )98، محمد رضا فرقانی (ورودي )98زهرا صابري (ورودي  آناتومی اندام پایینی:                     

  )98محمد رضا فرقانی (ورودي  : تکنیک قطعه سازي)                               98محمد رضا فرقانی (ورودي فیزیولوژي:                          
  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  استاد راهنما: دکتربابایی                                  98ورودي:                        3رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: کارشناسی                         ترم :                        

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

23768 -
24013 

30/8 شنیه   13/10/99    10-12  شنبه  دکتر آزادي نیا -دکتر جاللی  (اندام پایینی)2کینزیولوژي و بیومکانیک   1  2  501792280  

22055 -
24013 

 شنبهپنج  دکتر آزادي نیا - دکتر فرهمند  ارتزهاي اندام باالیی  1   2  5010013
30/10 دوشنبه   15/10/99    10-12  (مجازي)  

  30/10  چهارشنبه   17/10/99    13-15  شنبهدو  دکتر خاقانی  پروتزهاي اندام باالیی  1   2  5010016  24011

خانم دانش و  دکتر افتخارزاده  آناتومی اعصاب  1  5/0 5/1  5010034  21365
  30/8  شنیه   20/10/99    8-10:30  یکشنبه  افروز

-12:30  یکشنبه  دکتر میالد حاجی اقابزرگی 1ارتوپدي  1  2  5010030 
  30/13  چهارشنبه   24/10/99    10:30

 30/10 شنبه  27/10/99    9-12  دوشنبه  دکتر سنجري  استاتیک 1  3  5010005 22145

 30/8 دوشنبه  22/10/99    16-13  شنبه   دکتر حمیدي  زیان عمومی 1  3  503000003 

 30/10 پنج شنبه  18/10/99    15-13  سه شنبه  معارف  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 91  2  7777777 1904

 30/13 سه شنبه  23/10/99   17-15  سه شنبه معارف تفسیر موضوعی قران   91  2  4444444 1904

    )97، سید کاظم خزعلی (ورودي )97)، فاطمه سادات صالحی (ورودي 97علیرضا فالحی فر (ورودي : 2کینزیولوژي  
   )97خزعلی (ورودي  ، سید کاظم)97)، فاطمه سادات صالحی (ورودي 96)، محمد هادي (ورودي 96خانم کریمی (ورودي ارتزهاي اندام باالیی: 

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  



  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  استاد راهنما: خانم دکتر فرهمند                                     97ورودي:                        5ترم :              رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: کارشناسی                                             

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

٣٠/٨ شنبه   13/10/99    13-15  شنبهدو  دکتر بابایی  ارتزهاي ستون فقرات  1  2  5010066 23883  

22055 -
23768 

٣٠/٨ چهارشنبه   17/10/99    13-16  شنبه  دکترجاللی - دکترفرهمند  ارتزهاي اندام پاینی  1   3  5010020  

  30/8  چهارشنبه   24/10/99    13-15  یکشنبه  دکتر حاجی آقایی  2پروتزهاي اندام پایینی   1   2  5010017  22052

  30/10  شنبه   20/10/99    8-10  شنبه  دکتر بابایی رادیولوژي 1  2  5010031 23883

  30/13  شنبه   27/10/99    8-12  چهارشنبه کامیابدکتر  معاینه و ارزیابی 1 1 2  5010019 22142

21980 - 
22055 -
23768 

 -دکترفرهمند -دکتر سعیدي  طراحی و ساخت ارتزهاي پا 1 2   5010021
 --  --  --     8-12  دوشنبه  دکترجاللی

 --  ---  --     8-12  یکشنبه  دکتر سعیدي  طراحی و ساخت پروتزهاي زیر زانو 1 2   5010012 21980

 30/10 پنج شنبه  18/10/99   15-13  سه شنبه معارف فرهنگ و تمدن اسالمی  91  2  7777777 1904

     
    )96، امیررضا رستمیان (ورودي )96محمد هادي (ورودي  ارتزهاي ستون فقرات:  

  )96محمد هادي (ورودي ارتزهاي اندام پایینی: 
  )96)، وحید والیتی (ورودي 96مهدي علیوند (ورودي  :2 اسالمی اندیشه

  
  دکتر مهدي دادگو

  آموزشی معاون
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  استاد راهنما: خانم دکتر آزادي نیا                                     96ورودي:                        7رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: کارشناسی                         ترم :                                   

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

  مربیان کارآموزي پایینیکارآموزي در عرصه ارتزهاي پروتزهاي   1 1 1  5010039 24011
  شنبه

  یکشنبه
  دوشنبه

13-8  
13-8  
10-8  

   --  
--- -- 

  مربیان کارآموزي  کارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام پایینی  1  2   5010040 22052
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه

13-10  
13-8  
13-8  

   ---  
---- --- 

                  

     
به صورت ناتمام  2تزهاي ستون فقرات طراحی و ساخت ارطراحی و ساخت ارتزهاي زیر زانو، ، 1پروتزهاي زیبایی، طراحی و ساخت پروتزهاي باالي زانو، طراحی و ساخت ارتزهاي باالي زانو، طراحی و ساخت ارتزهاي ستون فقرات دروس عملی ارائه شده در ترم قبل:   

 اعالم میشود.
  
  
  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  استاد راهنما:                                      99ورودي:                        1رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: کارشناسی ارشد                         ترم : 

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 امتحانزمان 

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

٣٠/١٠ شنبه   13/10/99    13-17  یکشنبه  دکتر سنجري  بیومکانیک  2 1 2  5020003 22142  

٣٠/١٣ دوشنبه   15/10/99    8-12  شنبه  دکتر محمد رضا چهراسن   ارتوپدي بالینی  2  1 2  5020005   

  30/13  چهارشنبه  17/10/99    15-13  شنبهچهار  دکتر وثاقی  رادیولوژي  2   2  501794002  22014

  30/10  شنبه   20/10/99    11-8  یکشنبه  دکتر صانعی 1آمارحیاتی  2 1 1  5020006 24027

 30/8 دوشنبه  27/10/99    8-11  سه شنبه  آقاي محمدي  یکیمبانی اندازه گیري ها و مدارهاي الکترون 2 1 1  5020009 23887

 30/13 چهارشنبه  24/10/99   10:30-12  دوشنبه دکتر بابایی سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی  92 5/0 5/0  3400001 73883

     
   

  
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  استاد راهنما: دکتر خاقانی                                     98ورودي:                        3رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: کارشناسی ارشد                        ترم :                  

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

21980 -
22052 

 -- --  --     8-13  سه شنبه  دکتر حاجی آقایی -دکتر سعیدي  پروتزهاي الکترومکانیکی  2 3   5020007

٣٠/١٣ شنبه  13/10/99    8-12  دوشنبه  دکتر کامیاب  ارتزهاي پیشرفته  2  1 2  5020004 22142  

  --   --   --          پایان نامه 2 4   501794014 

                     

                   

                   

                 

     
   

  
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  استاد راهنما: دکتر بابایی                                     97ورودي:                        5رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: کارشناسی ارشد                        ترم :                

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  2 4   501794014 

                      

                         

                     

                   

                   

                 

     فروغ دهقانی، علی مرادي، رضا حمزه لوییدانشجویان: 
   

  
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
     دکتر حاجی آقاییاستاد راهنما:                         96ورودي:                        7ترم :                         ارشدمقطع: کارشناسی                  رشته: ارتز و پروتز                                           

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  2 4   501794014 

                      

                         

                     

                   

                   

                 

     
 ولی قلی پور، سید شهاب الدین پریان، میالد زمانی، علی باغبانباشی، محسن آذردانشجویان:   

  
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  



  
  

  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
     دکتر جاللیاستاد راهنما:                                   95ورودي:                        9ترم :                         ارشدرشته: ارتز و پروتز                       مقطع: کارشناسی                   

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  2 4   501794014 

                      

                         

                     

                   

                   

                 

     
 اسماعیل چاهکی، محسن دانش، محمد سروش، سعید مالحدانشجویان:   

  
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  



  
  

  
  
  

  ایران دانشگاه علوم پزشکی
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  استاد راهنما:                                      99ورودي:                        1ترم :                          دکترارشته: ارتز و پروتز                       مقطع: 

  

  
  استاد کد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

٣٠/٨ یکشنبه  14/10/99    9-12:30  دوشنبه  دکتر صانعی  روش تحقیق و آمار پیشرفته  3 5/0 5/2  504001007 24027  

٣٠/١٣ سه شنبه   16/10/99    13:30-15  شنبه  دکتر کامیاب  سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی  3  5/0 5/0  3400001 22142  

22142  
٢٣٨٩٧ 

  30/13  شنبه   20/10/99    9-12  یکشنبه  دکتر دادگستر -دکتر کامیاب  طراحی و کاربرد ارتز در ضایعات ورزشی  3  1 1  504001013

22112  
٢٣٧۶٨ 

  30/10  سه شنبه   23/10/99    8-10  سه شنبه  دکتر جاللی - دکتر ابراهیمی پاتومکانیک سیستم اسکلتی عضالنی 3  2  504001011

22145 504001020  2 1 3 
کاربردهاي دستگاه هاي سنجش حس و 

 30/13 شنبه  27/10/99    8-12  شنبه  دکتر سنجري  در اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی حرکت

                 

     
   

  
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
     دکتر حاجی آقاییاستاد راهنما:                                   98ورودي:                                  3ترم :                            دکترامقطع:                  رشته: ارتز و پروتز                                       

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

٣٠/١٠ شنبه   13/10/99    13-16  سه شنبه  دکتر اکبرفهیمی -دکتر کامیاب  ابمغز و اعص ضایعاتطراحی و کاربرد ارتز در   3 1 1  504001015 - 22142  

21980 - 
22952 

٣٠/١٠ چهارشنبه   17/10/99    13-16  شنبهدو  دکتر حاجی آقایی -دکتر سعیدي  طراحی و کاربرد پروتزهاي نوین  3  1 2  504001012  

21980 - 
  30/10  شنبه   20/10/99    10-12  شنبهچهار  دکتر جاللی -دکتر سعیدي   پاتولوژیک تجزیه و تحلیل راه رفتن  3   2  504001010  23768

  30/8  چهارشنبه   24/10/99    8-13  سه شنبه  دکتر خاقانی پروتزهاي چشم 3 2 1  504001017 24011

 30/10 شنبه  27/10/99    13-5/16  شنبه  دکتر سنجري  اصول و کاربرد الکترومیوگرافی 3 1 5/1  504001005 22145

                   

                 

     
   

  
  

  
  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
        دکتر فرهمنداستاد راهنما:                                   97ورودي:                                  5رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: دکترا                           ترم :                    

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  3 20   504001018 

                      

                         

                     

                   

                 

     
   

  زهرا جیریایی، مبینا خسروي (در صورت برگزاري و قبولی در آزمون جامع)دانشجویان:           
  

  
  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی امتحانی نیمسالبرنامه هفتگی و  
  دکتر حاجی آقایی استاد راهنما:                                  96ورودي:                                  7رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: دکترا                           ترم :                               

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  3 20   504001018 

                      

                         

                     

                   

                 

     
   

                      نسرین مولودي، پویا شریفیدانشجویان:         
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400تحصیلیاول سال  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  دکتر جاللی استاد راهنما:                                  95ورودي:                                  9رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: دکترا                           ترم :                    

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  3 20   504001018 

                         

                     

                   

                   

                 

     
   

  نعیمه روحانی، حمید رضا تاجیکدانشجویان:       
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  

  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  دکتر حاجی آقاییاستاد راهنما:                                   94ورودي:                                  11رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: دکترا                           ترم :                           

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 درسنام  گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  3 20   504001018 

                      

                     

                   

                   

                 

     
   

  حبیب اجرایی، فائزه قربانی، ابوالفضل رجبیدانشجویان:         
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400تحصیلیاول سال  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  دکتر سعیدياستاد راهنما:                                   93ورودي:                                  13رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: دکترا                           ترم :                    

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  3 20   504001018 

                      

                     

                   

                   

                 

     
   

  کورش براتی، شهربانو بیداريدانشجویان:       
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400اول سال تحصیلی برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  دکتر سعیدياستاد راهنما:                                   92ورودي:                                  15رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: دکترا                           ترم :                      

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  اد و نام است

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  3 20   504001018 

                      

                     

                   

                   

                 

     
   

  رقیه شیخی، مرتضی محمدي، محبوبه فرهودي، زهرا نعمتیدانشجویان:       
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400تحصیلیاول سال  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  دکتر سعیدياستاد راهنما:                                   91ورودي:                                  17رشته: ارتز و پروتز                       مقطع: دکترا                           ترم :                  

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 درس نام گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

              پایان نامه  3 20   504001018 

                      

                     

                   

                   

                 

     
   

  : مریا یزدانی، اعظم باقريدانشجویان      
  

  
  

  دکتر مهدي دادگو
  معاون آموزشی

  
  
  


