
 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 آقاي دکتر منصورسوهاني  استاد راهنما:          1396ورودي:           (یيترم کرونا 2حذف بعلت )  7  ترم :         کارشناسي ارشد  :مقطع فيزیوتراپي          : 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 نامهاستاد راهنماي  پایان نامه 2 6  3400011 

             

             

             

             

             

 

     در )راهنما: دکتر صراف زاده( و داودپوریان )راهنما: دکتر نيكجوي( حكيمي عابد  ، )راهنما: دکتر نوري زاده(  و  خانمها  غفاري)راهنما: دکتر وثاقي( ، دهقاني )راهنما: دکتر اکبري(  فرخي انآقای      

 نياز به فرصت اضافه اول خواهند داشت. 1400شهریور  پایانصورت عدم دفاع تا              

  ميتواند انتخاب واحد کند 1400بعلت سه ترم مرخصي کرونایي در ترم اول  )راهنما: دکتر اميري(  ایل سعادتمندخانم      

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 

 

 



 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 آقاي دکتر اکبري  استاد راهنما:          1397ورودي:     (      یيترم کرونا 2یا  1 حذفبعلت )  7و6و5  ترم :کارشناسي ارشد           :مقطع:  فيزیوتراپي          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 نامهاستاد راهنماي  پایان نامه 2 6  3400011 

             

             

             

             

             

 

  ترم بعلت کرونا( 2)حذف  5ترم  )راهنما : دکتر منصورسوهاني( آقاي ميرحاجيان               

 ترم بعلت کرونا(  1)حذف  6ترم )راهنما : دکتر اميري( و جرقویي )راهنما : دکتر وثاقي( آقایان شكوریان                

 )اگر تا شروع ترم دفاع نكنند(  7ترم  )راهنما : دکتر یاسين(و هاشمي )راهنما : دکتر شاه علي( ، فرشباف  )راهنما : دکتر منصورسوهاني( ، بامري)راهنما : دکتر شاه علي(خانمها فطانت                

 

         

 رضا صالحيدکتر       

 معاون آموزشي                                                                

 

 

 



 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 آقاي دکتر محسني فر  استاد راهنما:                 1398ورودي:                 5  ترم :کارشناسي ارشد                 :مقطع:  فيزیوتراپي               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 استاد راهنماي  پایان نامه 2 6  3400011 

             

             

             

             

             

             

 بعلت آنكه تمام دانشجویان این دوره از پروپوزال خود دفاع کرده اند ميتوانند واحد پایان نامه را انتخاب کنند             

 اساتيد راهنماي پایان نامه دانشجویان:             

 آقاي کالنتري و خانم خدادادي : دکتر شاه علي          آقاي گندمي دخت و خانم ميرزائي و خانم فيروزه : دکتر پوراحمدي                  خانم سروري: دکتر شنبه زاده                                   

 خانم بنيات پور: دکتر محسني فر                       خانم قدیمي: دکتر نوري زاده                     آقاي راشد: دکتر یاسين               خانم ناصري: دکتر دادگو                    

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 
 
 



 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 یاسيندکتر خانم   استاد راهنما:                 1399ورودي:                 3  ترم :کارشناسي ارشد                 :مقطع:  فيزیوتراپي               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

     8-10 سه شنبه  طبق ليست زیر تحقيقاتي پروژه 2 - 1 3400040 

 

 الكترونوروميوگرافي 2 3 3 3400006 21988

 )مسئول( زاده صراف دکتر

 دکترمنصوري)بيمارستان

 شفا(

 شنبه

 شنبه یک

 شنبه دو

13-10  

12-9  

11-8  

 18/10/400 
30/10 شنبه   

240986 3400007  1 2 
آشنایي  با تجهيزات ازمایشگاهي 

 فيزیوتراپي
     15-13 دوشنبه  دکتر طباطبایی

             

             

             

             

 در نظر گرفته شوند: دانشجویانتحقيقاتي براي پروژه اساتيد زیر             

                                              دکتر طباطبائيمومني:   خانم           دکتر یاسين     :و  متين موالیي،  لطفي ، عزیزي خانمها         :  دکتر پوراحمدي  تيموري آقاياحمدي و  خانمو  آشوري آقاي            

     دکتر کجباف واالآبكار:  خانم                    تقي نژاد:  دکتر نوري زاده خانمدکتر اميري                   دلير: خانم                 دکتر محسني فرميرخليلي:  خانم           

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 
 



 
 
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 خانم دکتر شاه علي     استاد راهنما:                 1400ورودي:                 1  ترم :کارشناسي ارشد                 :مقطع:  فيزیوتراپي               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

30/10 یکشنبه 3/11/400  10 - 11:30 شنبه دکتر شاه علي سيستم هاي اطالع رساني پزشكي 93 0.5 0.5 3400001 23817  

21975 

240904 
 فيزیوتراپي مبتني بر شواهد 2 - 2 3400005

 )مسئول( دکتر دادگو

 دکتر شنبه زاده
 5/11/400  13 - 15 یکشنبه

30/13 شنبه سه   

240986 3400007 - 1 2 
آشنایي  با تجهيزات ازمایشگاهي 

 فيزیوتراپي
  13 - 15 دوشنبه دکتر طباطبایي

درس حذف 
 99و به 

-اضافه شد
-- 

--- -- 

22012 

22071 
 

3400012 2 - 2 
فيزیولوژي و پاتوفيزیولوژي 

 سيستم عصبي عضالني

 )مسئول( دکتر نوري زاده

 دکتر عزیزي

 دوشنبه
 دو شنبه 

10-12 
13-16 

 30/10 شنبه  9/11/400 

 30/8 شنبه دو 11/11/400  13 - 15 شنبه دکتر اکبري بيومكانيک اختالالت ستون فقرات 2 - 2 3400014 21960

 30/8 شنبه چهار 13/11/400  11-8 سه شنبه  دکتر صانعی آمار زیستي 2 1 1 3400003 24027

             

   

         

 رضا صالحيدکتر     

 معاون آموزشي                                                           

 


