
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی دومبرنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  نوري زادهخانم دکتر استاد راهنما:                                98ورودي:                  2ترم :      (سرفصل جدید) کارشناسی:مقطع              فیزیوتراپی:    رشته

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام استاد نام درس گروه واحد
 زمان کالس

-

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

 30/13 چهارشنبه  4/4/99  16-13 شنبه گروه زبان  زبان انگلیسی عمومی 96  3 503000003 

 30/10 شنبه 24/3/99    10-8  شنبهدو خانم دکتر وثاقی آسیب شناسی 1 - 2 9813410011 22014

21988  
23789 

کینریولوژي و بیو مکانیک (کلیات و   1 - 2 9813410033
 ستون مهره اي)

 30/8 شنبه سه  3/4/99   10-8 یکشنبه دکتر محسنی فر

22014  
22071 

 فیزیولوژي عصب و عضله  1 5/0 5/1 9813410003
  دکتر وثاقی  خانمها:

 دکتر عزیزي
 30/10 یکشنبه  1/4/99   12:30-10 چهارشنبه

 30/13 دوشنبه  2/4/99   10-8 چهارشنبه دانشگاه روانشناسی عمومی بیماران  1 - 2 9813410012 22011

 --- ----- ----   17-15 دوشنبه  دانشگاه خواهران2تربیت بدنی   962 1 - 9999999 3005

 ----- ----- -----   12-10 یکشنبه دانشگاه  برادران2تربیت بدنی  961  1  -  9999999 3005

 30/13 یکشنبه  25/3/99   15-13 یکشنبه  دکتر روناك شعبانی تشریح اندام فوقانی  1 5/0 1 9813410006  1499

 30/8 دوشنبه  26/3/99   15-13 دوشنبه  دکتر فاطمه مرادي تشریح اندام تحتانی  1 5/0 1 9813410007 23707

 30/10 شنبه  31/3/99    15-13 شنبه چهار   دکتر کروچی  تشریح اعصاب  1  -  2 9813410008  21605

 30/8 شنبه  7/4/99    12-10 دوشنبه  دکتر عزیزي  ژنتیک   1  -  1 9813410013  22071

 30/10 سه شنبه  27/3/99    10-8 سه شنبه   گروه معارف  مبانی نظري اسالم  91  -  2 3333333  

1/  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی دومبرنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  خانم دکتر شاه علیاستاد راهنما:                           97  ورودي:     4ترم :    کارشناسی:مقطع     فیزیوتراپی:    رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام استاد نام درس گروه واحد
 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

 30/13 یکشنبه 1/4/99  10-8 شنبه دکتر وثاقیخانم  رادیولوژي 1 - 2 504040030 22014

21960 
504040036 2 - 1 

فیزیوتراپی در بیماریهاي روماتیسمی و 
 پوستی

 دکتر محمد اکبريآقاي 
 30/8 شنبه 24/4/99   15-13 یکشنبه

21963  
21988  
23789 

504040038 1 1 
1  

دکتر  دکتر علی امیري/آقایان:  1فیزیوتراپی در بیماریهاي ارتوپدي 
 فر محسنی

  شنبهسه 
 چهارشنبه

8-10  
 30/8 چهارشنبه 4/4/99   8-9

2387  
22014 

  خانم دکتر شاه علی فسیفیزیوتراپی در بیماریهاي قلبی عروقی تن  1 1 1 504040035
 خانم دکتر وثاقی

  دوشنبه
  چهارشنبه 

10-12  
9-10  

 30/8 شنبهیک 8/4/99  

 30/10 شنبه 7/4/99   15-13 چهارشنبه آقاي دکتر محسنی فر )کینزیولوژیک و بیومکانیک (اندام تحتانی  1 - 2 504040041 23789

21988  
23818 

504040048 2 1 
1  

آقاي دکتر صراف زاده نظري و عملی  )الکتروتراپی (تحریک کننده هاي الکتریکی
م  گروه آقایان /عملی گروه خانمها خان

 دکتر نیکجوي

  دوشنبه
عملی: 
 دوشنبه

8-10  
 30/10 شنبهدو 2/4/99   13-15

21960  
23818 

504040050 2 1 
1  

  گروه آقایان: آقاي دکتر اکبري اسکلتی-ارزشیابی و اندازه گیري عضالنی
  گروه خانم ها: دکتر افسانه نیکجوي

  یکشنبه 
 

8-12 
 30/13 شنبه 31/3/99  

22012  
٢٤٠٦٦٧ 

تمرین درمانی (روش هاي اختصاصی تمرین   1 1 1 504040044
 )PNFدرمانی) (

  نوري زاده دکترخانم 
  دکتر کج باف واال

 30/13 شنبهدو 26/3/99   13-10 شنبه

 
 30/10 سه شنبه 27/3/99    12-10  سه شنبه  گروه معارف  2 اسالمی  اندیشه  92    2  

      
  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی دومبرنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  دکتر محسنی فر استاد راهنما:             96ورودي:              6ترم :           کارشناسی:مقطع                    فیزیوتراپی:    رشته

  

  
  کد استاد

 
 درسشماره 

 نام استاد نام درس گروه واحد
 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

23818  
240667 

 فیزیوتراپی در بیماریهاي جراحی 1 - 2 504040037
  خانم دکتر نیکجوي

 خانم دکتر کج باف واال
 30/8 دوشنبه  26/3/99  15-13 یکشنبه

 30/8 شنبه 24/3/99   11-8 یکشنبه خانم دکتر نوري زاده تمرین درمانی در فلج نیمه بدن 1 1 1 504040045 22012
240111  
23817 

 فیزیوتراپی در بیماریهاي مغز و اعصاب  1  - 2  504040034
  خانم دکتر مرضیه یاسین

 خانم  دکتر شاه علی
 30/8 شنبه دو   2/4/99   15-13 دوشنبه

21963  
24013 

 30/13 شنبه  31/3/99    16-13  چهارشنبه  آزادي نیا-آقاي دکتر امیري  وسایل کمکی و اندام مصنوعی  1  1  1 504040049

 ---- ---- ---   14-8 شنبه اساتید گروه در عرصه بیماریهاي سرپایی کار آموزي  1  2 -  504040006 21988

  دوشنبه  اساتید گروه کار آموزي در عرصه بیماریهاي قلب و عروق  1 2  - 504040001 21988
 چهارشنبه

8-14    ---- ------ ---- 

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99 سال تحصیلی دومبرنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  دکتر دادگو  استاد راهنما:                          1395ورودي:                     8  ترم :                   کارشناسی  :مقطع             فیزیوتراپی:  رشته         

  

  
  کد استاد

 
 نام استاد نام درس گروه واحد شماره درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 کارآموزي نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

 504040007  - 2 1 
کاراموزي در عرصه  بیماریهاي 

     8-14 شنبه اساتید گروه کودکان

 504040009  - 2 1 
کاراموزي در عرصه بیماریهاي مغز و 

2اعصاب   
      8-13 یکشنبه اساتید گروه

1کاراموزي در عرصه  مستقل   1  2 -  504040010        8-14 دوشنبه اساتید گروه 

2کاراموزي در عرصه  مستقل   1  2 -  504040011        8-14 سه شنبه اساتید گروه 

 504040005 - 2  1  
کاراموزي در عرصه  بیماریهاي 

2ارتوپدي   
      8-14 چهارشنبه اساتید گروه
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