
  
  
  

  دانشکده علوم توانبخشی
  98 -99سال تحصیلی  دوم برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال

  دکتر الجوردي  استاد راهنما:                   98ورودي:                       2ترم :                                    کارشناسی مقطع:                      کاردرمانی  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

 30/10 دو شنبه   26/3/99    10-8  شنبه  دکتر مهدي علیزاده رشد کودک  1 - 2  9813560028 22068

22069  
 

 30/8 یکشنبه   25/3/99    12-10  شنبه  دکتر سمانه اسماعیلی روانشناسی رشد  1  - 2  0010

  30/8  شنبه   24/3/99    16-13  شنبه  دکتر حمید رضا عسگري  آناتومی اندام فوقانی  1  1 1  0004  21363

  30/10  دوشنبه   2/4/99   10-8  یکشنبه داخلی  بیماریهای داخلی  1  -  2  0014  

یکشنبه   یگیخلف ب ترایدکتر م تئوری اکوپیشن 1 - 1  0022 22099
  30/13  سه شنبه   3/4/99    12-10  (نیمه اول)

  30/13  شنبه   7/4/99   15-13  شنبهدو خانم دکتر کاشانی نسب روانپزشکی بزرگساالن 1  -  2  0011 24084

 30/8 شنبه  31/3/99    10-8  دوشنبه  دکتر مینا افتخارزاده  آناتومی سیستم اعصاب* 1 - 2  0007 21365

 30/10 یکشنبه  8/4/99    12-10  دوشنبه  دکتر مینا افتخارزاده  آناتومی سر و گردن و تنه** 1 5/0 5/0  0006 21365

 30/13 چهارشنبه  4/4/99    16-13  شنبهچهار زبان  زبان انگلیسی عمومی*** 94  -  3  503000003 

 9999999  - 1 
941  
  شنبه چهار تربیت بدنی  ٢تربیت بدنی   942

و  10-8دختران 
10-12  

پسران یکشنبه 
13-15 

   --- ---- --- 

 30/8 سه شنبه  27/3/99    10-8  سه شنبه معارف  انقالب اسالمی ایران  91 - 2  1111111 

       
   

  
  

 
 



 
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99 سال تحصیلی دومبرنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  دکتر اسماعیلی  استاد راهنما:        97 ورودي:         4  ترم :         کارشناسی: مقطع    کاردرمانی:      رشته  

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 و مسئول درس نام استاد نام درس گروه واحد
 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز
کال
 س

 عملی نظري ساعت روز تاریخ

23824 
21958 

 کاردرمانی در بیماریهاي کودکان  1  --  2  504046034
  آقاي دکتر امینی
  خانم  دکتر آزاد

  شنبه (نیمه اول)
4/4/99    8-10  شنبه (نیمه دوم)  30/10 چهارشنبه  

26025 
22068 

 نورولوژي  1  --  2  504046013
خانم دکتر اکبرفهیمی 

  آقاي دکتر علیزاده
  شنبه (نیمه اول)

 شنبه (نیمه دوم) 
12-10   24/3/99  30/8 شنبه  

1/4/99    13-16 شنبه یک  خانم دکتر اسماعیلی  بازي و تفریح در کاردرمانی***  1  1  1  504046033  22069  30/8 یکشنبه  

31/3/99    8-10  یکشنبه  آقاي دکتر تقی زاده 2 بیومکانیک و کینزیولوژي 1  --  2 504046027 21968  30/10 شنبه  

2/4/99    10-12  یکشنبه  خانم دکتر شفارودي 2اجتماعی  کاردرمانی در اختالالت روانی* 1  --  2  504046040 21981  30/13 دوشنبه  

7/4/99   13-15  شنبه   خانم دکتر شفارودي 3فعالیتهاي هدفمند و تجزیه و تحلیل   1  5/0  5/0  504046024 21981  30/8 شنبه  

27/3/99    10-12 سه شنبه   1اندیشه اسالمی   92  --  2  3333333    30/10 سه شنبه  

27/3/99   15-17 سه شنبه   تاریخ امامت  92  --  2  6666666   13/30 سه شنبه  

 )1کارآموزي در عرصه(مشاهده   1  1    504046050 22069
دکتر مسئول درس:  -گروه

 --- --- ---   9-12 چهارشنبه  اسماعیلی

 30/10 دوشنبه  26/3/99   14-17 چهارشنبه  خانم دکتر آزاد وسایل کمکی و اعضا مصنوعی  1 1 1 504046031 21958
 30/10 یکشنبه  8/4/99   15-16:30 (نیمه اول) شنبه  خانم دکتر خلف بیگی گروه و روابط بین فردي  1  --  1  504046047 22099
 30/8 یکشنبه  8/4/99     15-17  دوشنبه  خانم دکتر اسماعیلی روانشناسی مرضی**  9  2 504046008  22069

            
  
  
  
  

  



  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  99 -98سال تحصیلی دومبرنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  امینیدکتر  آقاياستاد راهنما:96ورودي:  6ترم :    کارشناسی:مقطع کاردرمانی:      رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام استاد نام درس گروه واحد
 زمان کالس

 

 امتحانزمان 

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

 8:30 شنبه 24/3/99   8-10  یکشنبه  خانم دکتر الجوردي 2کاردرمانی در بیماریهاي جسمانی * 1 - 2 504046037 22002

 8:30 شنبهدو  26/3/99    8-10  شنبه  خانم دکتر اکبرفهیمی 3کاردرمانی در بیماریهاي جسمانی  1 - 2 504046036 22035

 30/13 دوشنبه 2/4/99    10-11  شنبه( نیمه اول)  خانم دکتر مهربان 4کاردرمانی در بیماریهاي جسمانی   1 - 1 504046038 21974

 شنبه  اساتید گروه تکنیکهاي حرکت درمانی  1 2 1 504046043 
  ن 14-13
 ع 18-14

 30/8 شنبه 31/3/99  

 - - ---   8 - 15 چهارشنبه-دوشنبه  اساتید 2کارآموزي در عرصه روان   1 4 - 504046053 

 - - ----   10-13 سه شنبه  اساتید )2کاراموزي در عرصه (مشاهده   1 1 - 504046051 

 8:30 شنبه 7/4/99   15-16:30:  چهارشنبه           صانعیآقاي دکتر  آمار  1 5/0 5/0 3560003 24027

 8:30 شنبهیک    8/4/99   10-11:30 یکشنبه  آقاي دکتر قربان تقی زاده روش تحقیق  1 5/0 5/0  3560004 21968

22025  
22099 

  خانم دکتر اکبرفهیمی توانبخشی حرفه اي و ارگونومی  1 1  1  504046032
 10:30 شنبهسه  3/4/99   13-16 شنبهیک  خانم دکتر خلف بیگی

 10:30 چهارشنبه 4/4/99    11-12 ( نیمه دوم)شنبه  خانم دکتر شفارودي  جامعه شناسی در کاردرمانی  1  -  1  504046045  21981

 13:30 سه شنبه 27/3/99    13-15 سه شنبه  آقاي کاظمی  تاریخ اسالم  91 - 2  6666666  

 **  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

            
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98-99سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  خلف بیگیدکتر  خانماستاد راهنما:1395  ورودي:     8ترم :    کارشناسی:مقطع کاردرمانی:       رشته

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام استاد نام درس گروه واحد
 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

 --- --- ---  سه گروه   8-14  یکشنبه تا چهارشنبه    3کارآموزي در عرصه جسمانی*  1  4    504046056  

 --- ---- ---    8-14  شنبه    مستقلکارآموزي در عرصه  1  4   504046057 

 --- --- ---   14-18  شنبه     سمینار 1  2    504046049 

* :              
          

    
  
  

  


