
 
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی  دوم برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  آقاي دکتر بابایی  استاد راهنما:                        98ورودي:                    2ترم :                                      کارشناسی         مقطع:                ارتز و پروتز        رشته:                                    

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظري

23768  
24013 

  (اندام باالیی)  1کینزیولوژي و بیومکانیک   1  2  501792270
  16-14  شنبهیک  نیادکتر آزادي -دکتر جاللی

  24/3/99  
٣٠/٨ شنبه   

٣٠/١٠ دوشنبه   26/3/99    10:30-8  شنبه  دکتر رضا احدي  آناتومی ستون فقرات و نواحی قدامی شکم   1  5/0 5/1  5010002 21943  

  30/10 سه شنبه   27/3/99    10-8  شنبهسه    1اندیشه اسالمی   91   2  2222222  

21980  
22055 

  تکنیک ارتوپدي فنی  1 1 1  5010024
  آقایان: دکتر سعیدي
  خانمها: دکتر فرهمند

  12-9  شنبهچهار
  30/8 شنبه   31/3/99  

 30/10 شنبه  7/4/99    12-10  دوشنبه  دکتر تاشکه  روانشناسی معلولین جسمی 1  2  5010025 

               تفسر موضوعی قران  92   2   
شنبهسه معارف  17-15  30/13 سه شنبه  3/4/99   

  پ911    2  509900000 
 د912

 دانش خانواده و جمعیت
شنبهسه معارف  15-13  30/8 سه شنبه  3/4/99   

24011  
٢٣٨٨٩ 

 رسم فنی 1 1  1  5010048
  13-10  یکشنبه  آقاي براتی -دکترخاقانی

 30/13 چهارشنبه  4/4/99    

 
9999999  1   

911  
912  

 
 آقایان)-(خانمها  2تربیت بدنی 

  یکشنبه  –پسران   تربیت بدنی
  دوشنبه   –دختران 

8-10  
8-10    --- ---- --- 

 30/8 دوشنبه  2/4/99    12-11  شنبه  دپارتمان اخالق دانشگاه  اخالق حرفه اي  1   1  5010023 

 30/10 یکشنبه  8/4/99     15-13  دوشنبه  آقاي جوانشیر  مدیریت مراکز ارتوپدي فنی  1   2  501792430 22092

  

     
   

  
  



                 
        

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 
  خانم دکتر فرهمند  استاد راهنما:                      97ورودي:                        4ترم :                  کارشناسیمقطع:                                          ارتز و پروتزرشته:                    

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

٣٠/١٠ شنبه   24/3/99    13-15  شنبهچهار  دکتر دهقانی  2ارتوپدي   1  2  5010029 240721  

23883  
24013 

  آقایان: دکتر بابایی  آناتومی سطحی *  1  5/0 5/1  5010035
  خانمها: دکتر آزادي نیا

٣٠/٨ دوشنبه   26/3/99    10-12:30  چهارشنبه   

  30/10  دوشنبه   2/4/99    12-10  شنبه  دکتر سعیدي   1پروتزهاي اندام پایینی   1   2  5010018  21980

24011  
22055 

  طراحی و ساخت ارتزهاي اندام باالیی 1 2   5010028
 خانمها:  -دکتر خاقانیآقایان: 

  دکتر فرهمند
 

شنبهسه   8-12  
  ---  --  ---  

24011  
21980 
23768 

  طراحی و ساخت پروتزهاي اندام باالیی 1 2   5010008
  -دکتر خاقانیآقایان: 

دکتر جاللیخانمها:   
شنبهدو  8-12  

  --- -- --- 

 30/10 شنبه  31/3/99    12-8  شنبهیک  جاللی و گروه زبان  زبان تخصصی 1 1 2  5010033 23768
23768  
22055 

 30/13 یکشنبه 8/4/99    13-15  شنبه  دکتر فرهمند -دکتر جاللی  ارتزهاي پا   1  2  5010022
24013  
23883 

 30/13 شنبه  7/4/99     13-15  شنبهدو  دکتر بابایی -نیادکتر آزادي  (ستون فقرات) 3کینزیولوژي و بیومکانیک   1  2  501792290

 30/8 چهارشنبه  4/4/99     10-8  شنبهچعار  دکتر عزیزي  نورولوژي  1  2  501792490 22071

 

     
   

  
  

                 
        



                      
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 
   نیاخانم دکتر آزادي استاد راهنما:                                    96ورودي:               6ترم :                                  کارشناسیمقطع:                        ارتوز و پروتزرشته:             

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

٣٠/١٠ یکشنبه   25/3/99    13-16  شنبهیک  دکتر خاقانی پروتزهاي زیبایی  1 1 1  5010009 24011  

 --- ---  ---    8-12  شنبهچهار  دکتر حاجی آقایی  طراحی و ساخت پروتزهاي باالي زانو  1  2   5010011 22052

  دکتر حاجی آقایی  طراحی و ساخت ارتزهاي باالي زانو  1  2   5010027  22052
  

  ----  ----  ---    8-12  شنبه
23883 
240139 

   1طراحی و ساخت ارتزهاي ستون فقرات  1 2   5010015
  

 دکتر بابایی
  دکتر باقرزاده

  8-12  شنبهیک
  ---  ----  ----  

22052  
24013 

  طراحی و ساخت ارتزهاي زیر زانو  1 2   5010010
  دکتر حاجی آقایی

  نیادکتر آزادي
  8-12  شنبهدو

  --- ---- ---- 

 7777777  2  
92  
 

 30/10 سه شنبه  3/4/99    15-17  سه شنبه    فرهنگ و تمدن اسالم وایران  

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

23883  
23768 

  2طراحی و ساخت ارتزهاي ستون فقرات   1 1   5010014
  دکتر بابایی
  دکتر جاللی

  13-15  شنبهچهار
   ----- ---- ---- 

22055  
٢٤٠٢٧ 

 آمار و روش تحقیق  1  2  501792230
  صانعیدکتر 

 30/13 یکشنبه  1/4/99    13-15  سه شنبه دکتر فرهمند

     
   

  
  

                 
                
            



  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 
  آقاي دکتر سعیدي  استاد راهنما:                                  95ورودي:               8ترم :                                         کارشناسیمقطع:              پروتز-ارتوزرشته:                                                

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان/

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

 5010038   4 
 

1  
        12:30-8  شنبه  گروه مربیان  کارآموزي در عرصه پروتزهاي اندام باالیی

        12:30-9:30  شنبهسه  گروه مربیان  کارآموزي در عرصه پروتزهاي اندام باالیی    5010038 

 5010041   

4  1  
    کارآموزي در عرصه ارتزهاي ستون فقرات

  12:30-11  یکشنبه  گروه مربیان
        

        12:30-8  دوشنبه  گروه مربیان  کارآموزي در عرصه ارتزهاي ستون فقرات   5010041 

        9:30-8 شنبهسه  گروه مربیان  کارآموزي در عرصه ارتزهاي ستون فقرات   5010041 

  5010042   
4  1  

          11-8  یکشنبه    کارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام باالیی

          12:30-8  چهارشنبه  گروه مربیان کارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام باالیی   5010042 

                   

                   

     

      


