
 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

  آقاي دکتر صراف زاده استاد راهنما:        (92)قبولي ترم دوم 93ورودي:           ترم کرونایي(  2)بعلت حذف  13  ترم :           دکترا  :مقطع        فيزیوتراپي           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 3   501724017 

             

             

             

             

             

             

   

 )در صورت عدم دفاع تا پایان شهریور نياز به فرصت اضافه چهارم خواهد داشت( استاد راهنما : آقاي دکتر صراف زاده  : عاليه زنده دل جاده کناري تنها دانشجوي باقيمانده                 

 

 

         

 صالحيرضا دکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 

 

 



 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 با توجه به پایان نامه   استاد راهنما:        1393ترم دوم ورودي:       ترم کرونایي( 3یا  2)بعلت حذف   12و  11 ترم :دکترا           :مقطع         فيزیوتراپي: رشته

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 3   501724017 

             

             

             

             

             

 اميري استاد راهنما : آقاي دکتر -ترم بعلت کرونا(  2)حذف  12آقاي خالد رضائي ترم                    

   استاد راهنما : خانم دکتر نيكجوي -ترم بعلت کرونا(  2)حذف  12خانم ليال عليزاده ترم                    

 استاد راهنما : آقاي دکتر ابراهيمي -ترم بعلت کرونا(  3)حذف  11خانم الهام جنتي ترم                    

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 

 
 



 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 با توجه به پایان نامه  استاد راهنما:     (94)قبولي ترم دوم 95ورودي:         ترم کرونایي( 3یا  2)بعلت حذف  9و  8 ترم :دکترا           :مقطع         فيزیوتراپي: رشته                    

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 3   501724017 

             

             

             

             

 منصورسوهاني استاد راهنما : آقاي دکتر -ترم بعلت کرونا(  2)حذف  9آقاي افشين آقازاده ترم                     

   دادگوآقاي دکتر استاد راهنما :  -ترم بعلت کرونا(  3)حذف  8خانم مهناز توهمي ترم                    

 محسني فر استاد راهنما : آقاي دکتر -ترم بعلت کرونا(  3)حذف  8آقاي یاسين لرني ترم                     

   آقاي دکتر منصورسوهانياستاد راهنما :  -ترم بعلت کرونا(  2)حذف  9خانم ميناسادات ميراحمدي ترم                    

    صراف زادهاستاد راهنما : آقاي دکتر  -ترم بعلت کرونا(  3)حذف  8ترم  بمانيساناز خانم                    

  

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 
 
 



 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  نيمسالبرنامه هفتگي و  امتحاني 

 با توجه به پایان نامه  استاد راهنما:         95ورودي:       ترم کرونایي(  3یا  2)بعلت حذف  9و  8 ترم :دکترا             :مقطع         فيزیوتراپي: رشته                      

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 3   501724017 

             

             

             

             

   

   استاد راهنما : آقاي دکتر صراف زاده -ترم بعلت کرونا(  2)حذف  9اجي باشي ترم حخانم ارغوان                     

 ابراهيمياستاد راهنما : آقاي دکتر  -ترم بعلت کرونا(  2)حذف  9آقاي ایليا خواجه ترم                     

   ابراهيمياستاد راهنما : آقاي دکتر  -ترم بعلت کرونا(  3)حذف  8ترم  نرجس سلطانيخانم                     

   ياستاد راهنما : آقاي دکتر ابراهيم -ترم بعلت کرونا(  3)حذف  8 ترم آقاي  کسري کاظمي                    

 

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 

 

 



 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 با توجه به پایان نامه  استاد راهنما:         96ورودي:         ترم کرونایي( 2یا  1)بعلت حذف  7و  8و  9 ترم :دکترا          :مقطع     فيزیوتراپي: رشته               

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 3   501724017 

             

             

             

             

   

   خانم دکتر نوري زادهاستاد راهنما :  -حذف کرونا( بدون ) 9خانم الله آبادي ترم                     

 محسني فراستاد راهنما : آقاي دکتر  -ترم بعلت کرونا(  1)حذف  8آقاي ابراهيم رمضاني ترم                     

   دادگواستاد راهنما : آقاي دکتر  -( بدون حذف کرونا) 9آقاي حميد زماني ترم                     

  دادگواستاد راهنما : آقاي دکتر  -( بدون حذف کرونا) 9 سيده طاهره سيدحسين پور عزیزيخانم                     

   استاد راهنما : آقاي دکتر صراف زاده -ترم بعلت کرونا(  1)حذف  8خانم زهره شفيع زادگان ترم                     

 نوري زادهاستاد راهنما : خانم دکتر  -ترم بعلت کرونا(  2)حذف  7خانم مریم ذوالقدر ترم                     

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 

 

 



 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 با توجه به پایان نامه  استاد راهنما:           97ورودي:           ترم کرونایي( 1)بعلت حذف   7و  6  ترم :دکترا           :مقطع        فيزیوتراپي: رشته                    

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 3   501724017 

        )فقط یک دانشجو(  امتحان جامع 3   504051001 

             

             

             

   استاد راهنما : خانم دکتر شاه علي -)بدون حذف کرونا(  7خانم غزل خراجي ترم                     

 استاد راهنما : خانم دکتر نوري زاده -)بدون حذف کرونا(  7خانم فروزان رستگار ترم                     

   استاد راهنما : آقاي دکتر اميري -)بدون حذف کرونا(   7سني پور ترم حآقاي سيد مهدي م                    

  استاد راهنما : آقاي دکتر ابراهيمي -کرونا( )بدون حذف  7خانم صائمه خاني ترم                     

  فقط امتحان جامع را انتخاب کند -مرحله آموزشي )استادراهنماي مرحله آموزشي مدیر گروه است( –ترم بعلت کرونا(  1)حذف 6خانم فاطمه منت نيا                     

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 

 
 



 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 مدیر گروه  استاد راهنما:                    98ورودي:         ترم کرونایي( 1)بعلت حذف  4  ترم :دکترا          :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

        امتحان جامع    504051001 

             

             

             

             

             

             

   

 تمام دانشجویان در مرحله آموزشي هستند 

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 
 
 
 



 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  هفتگي و  امتحاني نيمسالبرنامه 

 مدیر گروه  استاد راهنما:                     99ترم دوم ورودي:                   2  ترم :دکترا                           :مقطع                      فيزیوتراپي: رشته                       

 

 

 کد استاد
 

 درسشماره 
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 روز تاریخ کالس ساعت روز
ساع

 عملی نظری ت

 بيومكانيک بافتي 3 - 2 501724010 24007
)دانشگاه شهيد دکتر استكي

 بهشتي(
 19/10/400  8 - 10 یكشنبه

30/10 یکشنبه   

21960 501724004 2 1 3 
-فيزیوتراپي درضایعات عضالني

 اسكلتي
 22/10/400  8 - 12 دوشنبه دکتر اکبري

30/10 چهارشنبه   

22112 

21988 
 اصول فيزیولوژیكي تمرین درماني 3 - 2 501724012

 )مسئول( دکتر ابراهيمي

 دکتر صراف زاده
 30/8 یکشنبه  26/10/400  10 - 12 یكشنبه

21988 

22145 
 

 الكتروفيزیولوژي 3 1 1 3420001
 )مسئول( دکتر صراف زاده

 دکتر سنجري
 30/10 چهارشنبه  29/10/400  10 - 13 شنبه

             

             

             

   

 تمام دانشجویان در مرحله آموزشي هستند 

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 
 



 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  هفتگي و  امتحاني نيمسالبرنامه 

 مدیر گروه  استاد راهنما:                     1400ترم اول ورودي:                   1  ترم :دکترا                           :مقطع                      فيزیوتراپي: رشته                       

 

 

 کد استاد
 

 درسشماره 
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

 3420006 2 - 3 
درمان هاي دستي اختالالت ستون 

 فقرات
 3/11/400  8 - 10 دوشنبه اکبريدکتر 

30/8 شنبه یک  

 30/8 شنبه یک 10/11/400  11-9 شنبه  دکتر جعفري ثابت فارماکولوژي در توانبخشي 3 - 2 3420005 23813

 30/10 سه شنبه  12/11/400  13 - 16 شنبه دکتر نوري زاده کنترل حرکت 3 - 3 3420013 22012

 30/10 سه شنبه 5/11/1400  13-15 چهارشنبه گروه اخالق دانشگاه اخالق در پژوهش 3  1 3006001 

             

             

   

  

 رضا صالحيدکتر      

 معاون آموزشي                                                               

 
 
 


