
 

 
410495105 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 آقای دکتر بابایي ستاد راهنما:ا                                         1044ورودی:                   1رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: دکتری                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

03/03 شنبه یک 0/00/511  04-9 شنبه آقای دکتر سنجری رمداخالت ارتوز و پروتزابزارهای ارزیابی د 0 0 0 4101110 44054  

44144 

30330 
 ارتوز و پروتز در اطفال 0 4/1 4/0 4101119

اقای -آقای دکتر حاجی آقایی
 دکتر بابایی

 01/01 شنبه سه  4/00/511  01-4/8 یکشنبه

40438 

33003 
 عضالنی-پاتومکانیک سیستم اسکلتی 0  4 4101114

آقای دکتر -خانم دکتر جاللی
 ابراهیمی

 01/8 شنبه دو 00/00/511  04-00 یکشنبه

 01/00 شنبه  9/00/511  03-00 دوشنبه آقای دکتر صانعی آمار پیشرفته 0 0 0 4101113 45144

 3/00/511  04/9-4 سه شنبه  خانم دکتر آزادی نیا سیستم های اطالع رسانی پزشکی 0 4/1 4/1 4101115 45100
 01/00 شنبه چهار

451009 

383033 

 

4101101 4/0 4/1 0 
ارتوز در ضایعات ورزشی و فوریت های 

 پزشکی
 01/00 چهارشنبه  00/00/511  04-4/00 سه شنبه دکتر یوسفی -دکتر باقرزاده

 دکتر رضا صالحي  

 معاون آموزشي                                                             

 

 

 

  



 

 
410495105 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041سال تحصيلي  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول

 آقای دکتر سعيدیستاد راهنما:ا                                          1911ورودی:                   2رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: دکتری                                    ترم :                                   

 

 ستادکد ا
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

03/3 شنبه  08/01511  00-4/01 شنبه خانم دکتر آزادی نیا نگارش علمی پیشرفته 0 4/1 4/1 4101104 45100  

44144 

30933 
 پروتزهای نوین اندام تحتانی 0  4 4101105

آقای -آقای دکتر حاجی آقایی
 دکتر سعیدی

 01/01 دوشنبه  44/01/511  04-00 شنبه

40144 

30330 
 ارتوز و پروتز در اطفال 0 4/1 4/0 4101119

آقای -آقای دکتر حاجی آقایی
 دکتر بابایی

 01/01 چهارشنبه  41/01/511  01-4/8 یکشنبه

 01/8 شنبه 44/01/511  03-00 یکشنبه آقای دکتر سنجری اصول و کاربردهای الکترومیوگرافی 0 0 0 4101108 44054

44144 

30703 
 ارتوز و پروتز در سالمندان 0 4/1 4/0 4101118

خانم -آقای دکتر حاجی آقایی
 دکتر جاللی

 44/01/511  01-4/8 دوشنبه
 01/01 دوشنبه 

 01/00 چهارشنبه  49/01/511  01-4/8 سه شنبه آقای  دکتر بابایی ارتوز در ناهنجاری های ستون فقرات 0 4/1 4/0 4101104 40880

 01/8 شنبه  4/00/511  04-4/00 سه شنبه آقای دکتر کمالی روش تحقیق پیشرفته 0 4/1 4/0 4101114 44195

 دکتر رضا صالحي  

 معاون آموزشي                                                            

 

 

 

  



 

 
410495105 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041سال تحصيلي برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول 

 آقای دکتر حاجي آقایي استاد راهنما:                          1911ورودی:                   5رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: دکتری                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 درس شماره
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

        آزمون جامع 0   0110 

             

 دکتر رضا صالحي  

 معاون آموزشي                                                            

  



 

 
410495105 

 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041سال تحصيلي برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول 

 خانم دکتر فرهمنداستاد راهنما:                          1917ورودی:                   7رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: دکتری                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

        پایان نامه 0 41  415110108 

             

 خانم مبينا خسروی:        
 استاد راهنما: خانم دکتر جاللی، آقای دکتر بابایی        
 استاد مشاور: آقای دکتر سنجری، آقای دکتر رحیمی       

 

 خانم زهرا جيریایي:        
 مالک امینیاستاد راهنما: خانم دکتر جاللی، آقای دکتر         

 دکتر رضا صالحي  حاجی آقاییاستاد مشاور: آقای دکتر سنجری، آقای دکتر        

 معاون آموزشي                                                              

 

  



 
 
 

 

 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 توانبخشيدانشكده علوم 

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 آزادی نياخانم دکتر استاد راهنما:                          1916ورودی:                   11رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: دکتری                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

        پایان نامه 0 41  415110108 

             

 د

 خانم نعيمه روحاني:        

 استاد راهنما: آقای دکتر بابایی، آقای دکتر کمالی        
 

 تاجيک: رضاآقای حميد        

 استاد راهنما:         
 استاد مشاور: آقای دکتر خاقانی       

 

 آقای پویا شریفي:        
 آقای دکتر کامیاب، آقای دکتر کمالیاستاد راهنما:         
 رنجبر، خانم دکتر اکبرفهیمی، آقای دکتر باباییاستاد مشاور: آقای دکتر        

 

 خانم نسرین مولودی:        
 خانم دکتر جاللی، آقای دکتر صراف زادهاستاد راهنما:         
 شکوری، خانم دکتر آزادی نیااستاد مشاور: آقای دکتر        

 

 دکتر رضا صالحي  

 معاون آموزشي                                                          

 

  



 

 

 

 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 آقای دکتر حاجي آقایياستاد راهنما:                          1910ورودی:                   19رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: دکتری                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 درسنام  گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

        پایان نامه 0 41  415110108 

             

 

 خانم فائزه قرباني:        

 استاد راهنما: آقای دکتر کامیاب، آقای دکتر کمالی        
 استاد مشاور: آقای دکتر رنجبر، آقای دکتر گنجویان        

 

 آقای حبيب اجرایي:        

 استاد راهنما: آقای دکتر حاجی آقایی، آقای دکتر سنجری        
 استاد مشاور: آقای دکتر سعیدی، آقای دکتر بابایی        

 

 آقای ابوالفضل رجبي:        

 استاد راهنما:         
 استاد مشاور:         

 
 

 دکتر رضا صالحي  

 معاون آموزشي                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 آقای دکتر سعيدیاستاد راهنما:                          1912ورودی:                   17رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: دکتری                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

        پایان نامه 0 41  415110108 

             

 

 خانم زهرا نعمتي:        

 استاد راهنما: خانم دکتر جاللی، آقای دکتر باقری        
 استاد مشاور: آقای دکتر سنجری، آقای دکتر یزدی        

 

 خانم رقيه شيخي:        

 سعیدی، آقای دکتر حاجی آقایی استاد راهنما: آقای دکتر        
 استاد مشاور: آقای دکتر صانعی        

 

 خانم محبوبه فرهودی:        

 استاد راهنما: آقای دکتر حاجی آقایی        
 استاد مشاور: آقای دکتر سعیدی        

 

 آقای مرتضي محمدی:        

 استاد راهنما: آقای دکتر حاجی آقایی        
 استاد مشاور: خانم دکتر جاللی        

 

 

 

 دکتر رضا صالحي  

 معاون آموزشي                                                                  
 


