
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99 سال تحصیلی دوم برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  

  خانم گرانمایه  استاد راهنما:                                     98    ورودي:                 2      ترم :    کارشناسی                 :مقطع               :  بینایی سنجی          رشته                          
  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

 --- ---  ----   12-10 شنبه  مروجخانم   علمی 2اپتیک هندسی و فیزیکی  1 1  501772183 23899

٣٠/١٣ شنبه   24/3/99    10-8  یکشنبه   خانم دکتر وثاقی  آسیب شناسی عمومی  1  2  501772100 22014  

  30/13  شنبه  31/3/99    13-15:30 شنبهسه   خانم دکتر عزیزي  فیزیولوژي اعصاب 1 5/0 5/1  5080005 22071

  -----  ----  -----    10-8 شنبه   گروه تربیت بدنی  آقایان 2تربیت بدنی   921 1    9999999 
 30/8 یکشنبه 25/3/99    16-13  شنبه   خانم شاهنده  ادبیات فارسی  1   3  502000003  22325

 30/8 شنبهیک 8/4/99    8-10  دوشنبه  خانم شکراله زاده  تاریخچه اپتومتري و علوم بینایی  1   1  501772230  240146

 30/8 چهارشنبه 4/4/99    10-12  دوشنبه خانم ناروئی  مقدمات اپتومتري تئوري 1  2  501772210 240722

 501772211   1 
91  
92  
  

 شنبه سه  خانم ناروئی  مقدمات اپتومتري عملی
8-10  
10-12  

  گروه یک
 ---- ---- ----   گروه دو

 30/8 شنبه  7/4/99     15-13  یکشنبه   خانم دکتر رسولی  تشریح و بافت شناسی چشم  1  2  501772160  21362

 30/13 شنبهدو  2/4/99     10-12  یکشنبه  خانم مروج  تئوري 2اپتیک هندسی و فیزیکی   1  2  501772182 23899

 ---- ---- ----     15-13 چهارشنبه  گروه تربیت بدنی  خانمها 2تربیت بدنی   922 1   9999999 

 30/13 سه شنبه  27/3/99    11-8  چهارشنبه    شیمی عمومی  1  3  501772020 22042

         

       
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99 سال تحصیلی دوم برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  

  خانم گرانمایه  استاد راهنما:                               97     ورودي:                 4       ترم :    کارشناسی                       :مقطع               :     بینایی سنجی        رشته                              
  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

٣٠/١٠ شنبه   24/3/99    8-10  شنبهدو  آقاي نبوتی  تئوري 2اپتومتري  1    2 501772255 23900  

 ----- ---  ---    8-12  شنبه آقاي نبوتی  عملی 2اپتومتري  1 1   501772256 23900

  30/10  شنبه دو   26/3/99    8-11  یکشنبه  آقاي دوستدار  مکانیسم دید دو چشمی  1  3  501772340 22053
  30/13  یکشنبه   8/4/99    9-8  شنبه چهار  دستی کمکهاي اولیه  1  1  501772080  

  10-12  دوشنبه  آقاي فرزانه  1فیزیولوژي اپتیک  1  3  501772201 23901
 30/10 شنبه 7/4/99    14-13

  8-10  شنبهسه   اسهرلوس دکتر آقاي  1آسیب شناسی چشم   1  4  501772281 23902
 30/13 شنبه 31/3/99    15-13

 30/10 سه شنبه 27/3/99   10-12 سه شنبه   1اندیشه اسالمی   92   2  2222222  

 30/8 دوشنبه 2/4/99     14-16  شنبه   آقاي دکتر هورمند  داروشناسی عمومی  1  2  501772121 22071

 30/10 چهارشنبه 4/4/99     13-15  یکشنبه         زبان تخصصی  1  2  501772240 

     
                 
          

  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی



  98 -99 سال تحصیلی دوم برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  خانم گرانمایه  استاد راهنما:                               96     ورودي:                   6     ترم :    کارشناسی                        :مقطع               : بینایی سنجی           رشته                               

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

22060  
 اپتومتري افراد مسن و نیمه بینایان  1 1  501772300 23901

  آقاي سوري
 --- ------  --    8-10  شنبهچهار  آقاي فرزانه

 ---- -------  ---   10 -12  شنبهچهار خانم گرانمایه  2البراتوار اپتیک  1 1  501772196 22015

  30/8  شنبه دو   2/4/99    13-12  سه شنبه خانم گرانمایه  2البراتوار اپتیک  1  1 501772195 22015
 22009  

24000 501772293   1 
91  
92 

   آقاي دکتر میرزا جانی  عملی 2اپتومتري کودکان 
 نقدي آقاي

  یکشنبه
 

8-10  
  ---  ----  ------  دو گروه  10-12

  30/13  دوشنبه  26/3/99    13-15  یکشنبه آقاي دکتر میرزا جانی تئوري 2اپتومتري کودکان   1  2 501772292 22009
  ----  -----  -----    13-16  شنبه  آقاي دکتر میرزا جانی  2درمان آنومالیهاي دید دو چشمی   1 1   501772353 23900
  30/8  شنبه  31/3/99    10-12  شنبه  آقاي دکتر میرزا جانی  2درمان آنومالیهاي دید دو چشمی   1  2  501772352 22009

  30/10  سه شنبه   27/3/99    8-10  سه شنبه    2اندیشه اسالمی   91   2  3333333  
22060  

٢٣٩٠١ 
 اپتومتري افراد مسن و نیمه بینایان  1  3 501772300

  آقاي سوري
  30/13  شنبه  24/3/99    13-16  شنبهچهار  آقاي فرزانه

  30/10  چهارشنبه  4/4/99    8-10  شنبه  آقاي دوستدار  1عدسی هاي تماسی   1  2 501772271 22053
 ----- ---- ----    8-17  دوشنبه  آقاي دوستدار  1کارآموزي   1 2    501772371  22053

 30/13 یکشنبه 8/4/99    10-11  سه شنبه  آقاي دکتر اسهرلوس  عالئم چشمی در بعضی از بیماري هاي داخلی  1    1  501772130  23902

     
                 
        

  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99 سال تحصیلی دوم برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  خانم گرانمایه  استاد راهنما:                               95  ورودي:                      8  ترم :    کارشناسی                  :مقطع               :     بینایی سنجی        رشته                            



  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

22053 501772372   2 
91  
92  
  

  ---  ---  ---  دو گروه  17-8  شنبهچهار  مربیان بیمارستان  2کار آموزي 

22053 501772373   2  91  
  شنبه  مربیان بیمارستان  3کار آموزي   92

  ----  ---  ---  دو گروه  12-8  شنبهیک

 30/10 شنبه یک 1/4/99    9-8  دوشنبه  آقاي دکتر میرزاجانی  آنالیز مشاهدات کلینیکی  1   1  501772330  22009

 30/13 شنبهدو  26/3/99    15-13  دوشنبه  آقاي دکتر جعفرزاده اپتومتري پیشرفته تئوري 1  2  501772321 21971

  12-9  دوشنبه  آقاي محمدي  اپتومتري پیشرفته عملی 1 1   501772322 24001
    ---- ---- ---- 

     
  

            


