
 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 آقاي دکتر منصورسوهاني  استاد راهنما:        1396ورودي:     ترم کرونایي(       2 و 1 )بعلت حذف  6و  7و  8و 9 ترم :کارشناسي ارشد           :مقطع:  فيزیوتراپي ورزشي       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 4  504009015 

             

             

             

             

             

             

   

 )اگر تا شهریور دفاع نكند( 9ترم )راهنما: دکتر محسني فر( خانم شيخ شعاعي  

 ترم بعلت کرونا( 1)حذف   8ترم )راهنما: دکتر کجباف واال( و آقاي افشاري )راهنما: دکتر محسني فر( خانم زارع                      

 ترم بعلت کرونا( 2)حذف   7ترم ( کجباف واال)راهنما: دکتر  و رضایي)راهنما: دکتر محسني فر( ، شكرلي ( شنبه زاده)راهنما: دکتر  و آقایان رحمه )راهنما: دکتر یاسين(  خانم لشكري                    

          

 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:     ترم کرونایي(       3یا  2)بعلت حذف  5و  4  ترم :کارشناسي ارشد           :مقطع:  فيزیوتراپي ورزشي                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 4  504009015 

             

             

             

             

             

             

  

 ترم بعلت کرونا( 3)حذف  4ترم  )راهنما: دکتر صراف زاده(   خشاويآقاي  

 ترم بعلت کرونا(  2)حذف  5ترم  )راهنما: دکتر طباطبائي( ، شاه صاحب  )راهنما: دکتر کجباف واال(، موسوي  )راهنما: دکتر شاه علي( خانمها عامریان                     

 خانم ابراهيميان ، خانم ليموئي و آقاي کریمي احمدآبادي تا زمان دفاع از پروپوزال اجازه انتخاب واحد پایان نامه را ندارند                     

        

 رضا صالحيدکتر     

 آموزشيمعاون                                                            

 

 
 



 

 
 

 

 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 ورزشي                      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 4  504009015 

             

             

             

             

             

   

 بعلت دفاع از پروپوزال تمام دانشجویان ميتوانند پایان نامه را انتخاب کنند 

 )راهنما: دکتر محسني فر( خانم یزداني ،    )راهنما: دکتر شاه علي( خانم شيرزاد)راهنما: دکتر محسني فر(  ،  خانم ترکمان ،  )راهنما: دکتر اميري( آقاي خسرو                    

 )راهنما: دکتر اميري(  ،  خانم آزرنگ )راهنما: دکتر وثاقي(  ،  آقاي کردفيروزجاني )راهنما: دکتر اميري(آقاي رمضاني                    

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 
 
 



 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 خانم دکتر یاسين  استاد راهنما:                 1399ورودي:                 3  ترم :کارشناسي ارشد                 :مقطع:  فيزیوتراپي ورزشي                      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

 دکتر دادگو زي بالينيرکارو 2 3 - 504009013 21975

 شنبه،

، شنبهدو

 چهارشنبه

12 - 8  -- 
--- -- 

 

 دکترعلي اميري 2 ورزشي هاي آسيب در فيزیوتراپي 2 5/0 5/1 504009012 21963

 

 چهارشنبه

 

15 - 13  19/10/400 
30/8 یکشنبه   

22112 

23789 
 درماني تمرین فيزیولوزیک اصول 2 - 2 504009010

 )مسئول(دکترابراهيمي

 محسني فر دکتر
 30/10 سه شنبه  21/10/400  13 - 15 دوشنبه

 30/8 یکشنبه  26/10/400  8 - 10 یكشنبه صراف زاده دکتر پيشرفته الكتروميوگرافي 2 1 1 504009016 21988

             

             

             

  

  

         

 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 ورزشي                      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

 30/8 شنبهیک 3/11/400  8 - 9:30 شنبه دکتر شاه علي هاي اطالع رساني پزشكي ستميس 2 0.5 0.5 3400001 23817

240132 

24027 
 پيشرفته آمار و قيتحق روش 2 0.5 2.5 504009002

دکتر  –دکتر صالحي 

 صانعي
 دوشنبه 

8-

11:30 
 5/11/400 

 30/8 شنبه سه 

22071 

22014 
 ورزشي ولوژیزيف 2 1 1 504009004

دکتر  –دکتر عزیزي 

 وثاقي
 30/10 شنبه  9/11/400  11-8 جهارشنبه 

 30/10 شنبه دو 11/11/400  13 - 16 شنبه دکتر اميري 1يورزش کيومكانيب 2 1 1 504009005 21963

 30/13 شنبه چهار 13/11/400  10 - 13 سه شنبه  دکتر سوهاني   1يورزشهاي بيآس 2 ک 1 1 504009008 23790

 30/10 شنبه  16/11/400  10-8 سه شنبه  )دانشكده بهداشت( دکتر وفا يورزش هیتغذ 2 - 2 504009007 22262

             

   

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 


