
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 خانم دکتر شاه علي  استاد راهنما:                  1397ورودي:                     7 ترم :               کارشناسي :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

30/13 شنبه  25/10/400  16-14 شنبه یک  دکتر وهاب زاده فارماکولوژی 1 - 1 504040054 23798  

30/10 شنبه  18/10/400  14 - 15 شنبه دکتر دادگو (EBP)فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد 1 - 1 504040052 21975  

 -- -- ---  8 - 13 شنبه زیر طبق لیست 1کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی  1 2 - 504040015 

 
 -- -- ---  8 - 13 یکشنبه زیر طبق لیست 1کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب 1 2 - 504040016

 
 --- --- ---  8 - 13 سه شنبه زیر طبق لیست کارآموزی در عرصه بیماریهای ترمیمی وسوختگی 1 2 - 504040003

 
 -- ---- --  8 - 13 شنبهچهار زیر طبق لیست کارآموزی در عرصه بیماریهای روماتیسمی وپوستی 1 2 - 504040010

 
7777777 

 28/10/400  15-13 سه شنبه  استاد اسعدید فرهنگ و تمدن اسالم و ایرانتاریخ  92 - 2
سه شنبه 

--- 
30/8 

 ---اسامی اساتید و دانشجویان مربوطه در کارآموزی بالینی: 
 ، زکی پور رم ، نظری ، رنجبر                                  دکتر عباس طباطبائی: کیانی ، علیزاده---دکتر علی امیری:  نجف لو ، کریمی ، زکی پور ، چوبداران ، خ

 کیانی ، علیزاده ، خرم ، نظریدکتر محمد اکبری:                                                 ---دکتر هالکو محسنی فر: فیلم ، احمدی ، رنجبر                 

 دکتر شهره نوری زاده: ستاری ، برنجیان ، عبدی ، قانع                                          ---فیلم ، احمدی ، نجف لو ، کریمی       دکتر سهیل منصورسوهانی: 

 تاری ، برنجیان ، عبدی ، قانعدکتر محمدرضا پوراحمدی: تسلیمی ، حاتمی ، میریان ،  االزمنی ، س                                                  االزمنی تسلیمی ، حاتمی ، میریان ، دکتر مرضیه یاسین: 

 ستاری ، برنجیان ، عبدی ، قانع ، نظریتسلیمی ، حاتمی ، میریان ،  االزمنی ، چوبداران ، کیانی ، علیزاده ، زکی پور ، خرم ، کریمی               دکتر شنبه زاده: دکتر شاه علی: فیلم ، احمدی ، رنجبر ، نحف لو ، 

    فیلم ، احمدی ، رنجبر ، نجف لویزاده ، زکی پور ، خرم ، خانم علیرضایی:  کیانی ، عل

 رضا صالحيدکتر                                                         ستاری ، برنجیان ، عبدی ، قانع ، کریمی ، نظری ، تسلیمی ، حاتمی ، میریان ،  االزمنی ، چوبداراندکتر مهرناز کجباف واال: 

 معاون آموزشي                                                           

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 خانم دکتر نوري زاده  استاد راهنما:                   1398ورودي:                  5  ترم :      کارشناسي           :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

30/8 شنبه 18/10/400  8 - 11 سه شنبه دکتر نوری زاده 2فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب  1 1 1 13410026 22012  

21963 
23790 

 2فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی  1 - 2 13410032
 )مسئول( دکتر امیری

 سوهانیدکتر 
 20/10/400  13 - 15 یکشنبه

30/8 دوشنبه   

30/13 چهارشنبه 22/10/400 مرد 8 - 11 یکشنبه دکتر سوهانی )ماساژ( )آقایان( 1درمانهای دستی  91 1 1 13410042 23790  

 -- -- -- زن 8 - 11 یکشنبه دکتر یاسین )خانمها()ماساژ(  1 یدست یدرمانها 1 1 1 13410042 240111

30/8 شنبه  25/10/400 مرد 11 - 13 یکشنبه دکتر سوهانی )موبیلیزاسیون()آقایان( 2درمانهای دستی 91 1 - 13410043 23790  

30/8 شنبه 25/10/400 زن 11 - 13 یکشنبه دکتر یاسین )موبیلیزاسیون()خانمها( 2درمانهای دستی 1 1 - 13410043 240111  

 13410045 1 - 
91 
 

 دکتر فروزنده اخالق حرفه ای
) نیمه اول 

 دوشنبه (
8-10  26/10/400 

شنبه یک  30/31  

 
13410017 

 جراحی عمومی 1 - 2
دکتر کجباف  –دکتر دادگو 

 واال
 30/10 چهارشنبه  29/10/400  12-10 دوشنبه 

 30/13 شنبه  2/11/400  12-10 شنبهچهار دکتر سیفی مقدم روانپزشکی 1 - 2 13410021 240988

 30/10 سه شنبه  21/10/400  15-13 سه شنبه  استاد سلیمی اخالق اسالمی 93 - 2 5555555 

 
4444444 

2 - 91 
) تفسیر آشنایی با منابع اسالمی

 موضوعی(
 30/10 سه شنبه 28/10/400  17-15 سه شنبه استاد اسعدی

 ---- -- ---  8 - 13 دوشنبه زیر طبق لیست کاراموزی در عرصه مشاهده بالینی 1 ک 2 - 13410046 

  

 

 رضا صالحيدکتر                                                                                                                                                                                                                               

 معاون آموزشي                                                           

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران



 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 آقاي دکتر منصورسوهاني  ستاد راهنما:ا                    1399 ورودي:                   3  ترم :      کارشناسي           :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

23789 
240601 

 

 (باالیی)  2کینزیولوژی و بیو مکانیک 1 - 2 13410034
 )مسئول( دکتر محسنی فر

 18/10/400  13 - 15 شنبه یک دکتر پوراحمدی
30/8 شنبه   

 دکتر صراف زاده )عوامل حرارتی( 1الکتروتراپی  1 1 2 13410038 21988
 چهارشنبه)نظری(
 چهارشنبه)عملی( 

12 – 10 
15 - 13 

 19/10/400 
هیکشنب  30/10  

22012 

21975 
 تمرین درمانی )اصول تمرین درمانی( 1 1 2 13410036

 )مسئول( دکتر نوری زاده
 دکتر دادگو

 20/10/400  12-8 یکشنبه 
30/13 دوشنبه   

30/10 جهارشنبه  22/10/400 مرد 12-10 سه شنبه دکتر اکبری تشریح سطحی بدن )آقایان( 91 5/0 1 13410009 21960  

    زن 12-10 سه شنبه  دکتر یاسین تشریح سطحی بدن )خانم ها( 1 5/0 1 13410009 240111

23817 
22071  

 بیماری های مغز و اعصاب 1 - 2 13410014
 )مسئول( یدکتر شاه عل

 دکتر عزیزی
 11-13 دوشنبه

 25/10/400 
30/10 شنبه   

22014 

23817 
 بیماریهای قلبی عروقی تنفسی 1 - 2 13410015

 )مسئول( )تنفسی(دکتر وثاقی

 )قلبی(دکتر شاه علی
 

 دوشنبه 
 

10 - 8 
 27/10/400 

30/13 دوشنبه   

22014 
22071 

 

 بیماریهای روماتیسمی و پوستی 1 - 2 13410016
دکتر  -دکتر عزیزی
 وثاقی

 29/10/400  10-8 شنبه 
30/8 چهارشنبه   

30/8 شنبه  2/11/400  12-10 شنبه  دکتر الهی فرآقای  ارتوپدی  1 - 2 13410018 240740  

 30/13 سه شنبه 21/10/400  10-8 چهارشنبه  دکتر شنبه زاده زبان تخصصی 1 - 2 13410023 240904

        با توجه به اینكه در این ترم بعلت واحد هاي تخصصي ،  دروس معارف پيش بيني نشده ، ارائه سایر دروس در روز سه شنبه بالمانع است 

  انتخاب کند 1400با ورودي  را واحد تشریح تنه  1399ورودي آقاي ميالد خوئيني                        

 دکتر رضا صالحي                                                                                                                                                                                                                

 معاون آموزش                                                           

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 



 

 

 

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

   استاد راهنما:                  1400ورودي:                    1  ترم :   کارشناسي              :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 شنبه  16/11/400  11 - 12 یکشنبه دکتر محسنی فر اصول توانبخشی و فیزیوتراپی 1 - 1 13410024 23789  

30/8 چهار شنبه 13/11/400  9-8 شنبه  دکتر عسگری تشریح سر و گردن 1 - 1 13410004 21363  

21363 
13410005 5/0 5/0 

1 
 تشریح تنه

 چهارشنبه  دکتر عسگری
10-

11:30 
 30/13 شنبه دو 11/11/400 

 30/8 شنبهیک  3/11/400  11-8 دوشنبه  دکتروثاقی-دکتر عزیزی فیزیولوژی عمومی 1 1 1 13410002 220071

 30/8 شنبهیک 10/11/400  16-14 یکشنبه  دکتر وثاقی بافت شناسی 1 5/0 1 13410010 22014

 30/10 شنبه  9/11/400  10-8 یکشنبه  خانم تترپور کمک های اولیه 1 1 - 13410020 23712

 30/10 شنبه سه  12/11/400  16-13 چهارشنبه  استاد حاتمی  نیازپیشانگلیسی زبان  92 - 3 9990002 22266

 30/13 شنبه چهار 6/11/400  16-13 شنبه  خانم ساعدی ادبیات فارسی 92 - 3 502000003 23936

 30/8 سه شنبه 5/11/400  10-8 سه شنبه  استاد ستوده اندیشه اسالمی یک 91 - 2 2222222 

 -- -- --   --  1تربیت بدنی     

 30/8 شنبه دو 4/11/400  13-11 دوشنبه استاد موسوی مهارتهای زندگی 91 - 2 9990001 240551

   

  انتخاب کند 1400با ورودي  را واحد تشریح تنه  1399ورودي آقاي ميالد خوئيني                        

 

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                           

 


