
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 حدادزاده نيري دکتر حسن  استاد راهنما:            1400ورودي:                  اول  ترم :           کارشناسي  :مقطع            شنوایي شناسي: رشته                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

شنبه یک 3/11/1400  10-8 دوشنبه جالل ثامنیدکتر  فیزیک صوت 1 1 1 13000001 23907  30/8  

 30/8 شنبهیک 10/11/1400  12-9 شنبه روناک شعبانیدکتر  آناتومی سروگردن و تنه 1 1 2 13000005 1499

 30/8 چهارشنبه  13/11/1400  9:30-8  یکشنبه آقای محمد شیراوند اصول توانبخشی 1 5/0 5/0 13000004 22125

23712 
 30/13 شنبه  9/11/1400  12-10 یکشنبه خانم تتر پور و کمک های اولیه بهداشت عمومی 1 1 1 13000002

 30/8 شننبه  16/11/1400  15-13 یکشنبه خانم هدی پوررضاییان روانشناسی عمومی و رشد 1  2 13000003 

 30/10 شنبه سه  12/11/1400  12-10 دوشنبه استاد نصرالهی زبان پیش دانشگاهی 91  2 9990002 23841

 30/13 شنبه چهار 6/11/1400  16-13 شنبه ساعدیدکتر  ادبیات فارسی 91  3 502000003 23936

 30/8 شنبه دو 4/11/1400   16-14 دوشنبه خانم اعتماد نیا مهارت های زندگی 92  1 9990001 12546

  
 

      -     1 تربیت بدنی   

 30/8 سه شنبه  5/11/1400   10-8 سه شنبه استاد ستوده )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی  91  2 2222222 24063

 

   21 جمع واحدها

قای هادی سلمانی )ورودی آ: 1اندیشه اسالمی                (97)ورودی  آقای غریب رضاروانشناسی عمومی و رشد:      (96، خانم حسنوند )(97، آقای غریب رضا )ورودی (99آناتومی سر و گردن و تنه: آقای علی کرامتیان )ورودی          

          (97: خانم آتنا خوش یمن )ورودی 1تربیت بدنی                           (97اصول توانبخشی: آقای غریب رضا )ورودی                                                                   (     97فیزیک صوت: آقای غریب رضا )ورودی (97
 رضا صالحيدکتر                                                                                                                                                                              

 معاون آموزشي                                                               

 

 



 

 

 

 دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 دکتر ریحانه توفان  استاد راهنما:             1399ورودي:             سوم          ترم :کارشناسي                    :مقطع: شنوایي شناسي       رشته                                  

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز
کال

 س
 ساعت روز تاریخ

 عملی نظری

21979 

22054 
13000019 2  1 

 2ارزیابی پایه شنوایی 
 18/10/1400  15-13 شنبه مسئول خانم روزبهانی -دکتر رهبر

30/8 شنبه   

23769 

240564 
13000021 

1 1 
1 

 اندازه گیری های اکوستیک ایمیتانس
 19/10/1400  15-13 دوشنبه دکتر حدادزاده- مسئول دکتر احدی

30/8 یکشنبه   

22014 

22110 

240662 

13000017 5/2 

5/0 
1 

 بیماری های گوش و حلق و بینی
 -دکتر وثاقی –دکتر پوربخت 

 صادقی جم
به نش 2/11/1400  12-9 شنبه  30/8  

22058 13000012 5/0 5/0 1 
 سایکواکوستیک

30/10 دوشنبه 27/10/1400  14:30-13 یکشنبه دکتر سیدجالل ثامنی  

22066 13000015 2  1 
 اختالالت زبان و گفتار

 یکشنبه دکتر فرهاد ترابی نژاد
14:30-

30:16 
30/10 چهارشنبه 29/10/1400   

23908 

22014 
13000007 2  1 

 فیزیولوژی و نوروفیزیولوژی
30/10 شنبه 25/10/1400  15-13 چهارشنبه دکتر وثاقی -مسئول مظاهردکتر   

30/13 چهارشنبه 22/10/1400  13-10 چهارشنبه صادقی جمدکتر  -دکتر جالئی  زبان انگلیسی تخصصی  1 1 1 13000013 21972  

30/13 یکشنبه 26/10/1400   10-8 چهارشنبه اشرف السادات موسویدکتر خانم  بیماری های کودکان 1  2 13000009 240608  

  ساعت کارگاه 40 کد ندارد 
 زبان اشاره

 خانم دلجویه
هماهنگی با 
 استاد درس

-      

30/10 سه شنبه 21/10/1400   15-13 سه شنبه استاد سلیمی اخالق اسالمی 91  2 5555555   

 13000041  1 1 
 1کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن 

 لیست کارآموزی
الی  یکشنبه

 سه شنبه
 --- --- ---   صبح

   21 جمع واحدها

 معاون آموزشي    رضا صالحيدکتر     96خانم حسنوند )فيزیولوژي عمومي(  ورودي  

 
 

 

 



 

 
 

 دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران

 1400-1401 تحصيليسال اول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 دکتر محسن احدي  استاد راهنما:         1398ورودي:                    پنجم  ترم :                  کارشناسي   :مقطع      شنوایي شناسي      :   رشته                       

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 کالسزمان 

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

30/8 شنبه 18/10/1400  17-13 چهارشنبه دکتر ملیحه مظاهریزدی شنوایی شناسی کودکان 1 1 2 13000032 23908  

30/8 دوشنبه  20/10/1400  17-13 دوشنبه دکتر ریحانه توفان تربیت شنوایی 1 1 2 13000025 23909  

21972 

22054 
 شنوایی شناسی بالینی 1  2 13000027

 – دکتر بهرام جالیی
 مسئول خانم روزبهانی

 30/13 چهارشنبه 29/10/1400  10-8 چهارشنبه

22058 13000033 1 1 1 
اصول و مبانی سمعک و کمک افزارهای شنوایی 

 و ارتباطی
 30/8 شنبه  25/10/1400  16-13 شنبه دکتر سید جالل ثامنی

 30/10 دوشنبه 27/10/1400  16-13 یکشنبه دکتر نریمان رهبر شنوایی شناسی صنعتی 1 1 1 13000031 21979

 -- -- ---  صبح سه شنبه-شنبه  2کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسال  1 2  13000042 --

  کارآموزی ارزیابی وزوز 1 1  13000046 --
 -- -- ---  صبح سه شنبه-شنبه

 -- -- ---   صبح سه شنبه-شنبه  کارآموزی گوش و گلو و بینی 1 1  13000044 --

 دکتر محمد معارف وند آمار زیستی مقدماتی 1 ساعت کارگاه 40 کد ندارد --
چهارشنبه های 

 شهریور
-   --- -- -- 

 30/13 سه شنبه  21/10/1400   12-10 سه شنبه استاد اسعدی تاریخ امامت 93  2 6666666 

   20 جمع واحدها

 رضا صالحيکتر د    و علیرضا امینی (97آمار زیستی مقدماتی: آقای غریب رضا )ورودی  

 معاون آموزشي                                                               

 

 
 

 

 

 



 

 

 پزشكي ایران دانشگاه علوم

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 مظاهریزديدکتر مليحه   استاد راهنما:          1397ورودي:                    هفتم  ترم :        کارشناسي            :مقطع             شنوایي شناسي:  رشته                      

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

 اساتید گروه 2کاراموزی ارزیابی شنوایی کودکان   1  504044053 
طبق برنامه 

 کارآموزی
صبح و 

 عصر
 -- 

-- -- 

 اساتید گروه 4کاراموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن  2  504044050 
طبق برنامه 

 کارآموزی
صبح و 

 عصر
 -- 

-- -- 

 504044052  1  
کاراموزی ارزیابی و تجویز کمک 

 2شنوایی
 اساتید گروه

طبق برنامه 
 کارآموزی

صبح و 
 عصر

 -- -- -- 

 اساتید گروه 1کاراموزی تربیت شنوایی  1  504044057 
طبق برنامه 

 کارآموزی
صبح و 

 عصر
 -- -- -- 

 آقای محمد شیراوند مدیریت در شنوایی شناسی   1 501712448 22125
 سه شنبه
 نیمه دوم

 30/10 شنبه  18/10/1400  10-12

 30/10 شنبه  25/10/1400  15-13 شنبه دکتر محسن احدی 2زمونهای فیزیولوژیکآ   2 504044013 23769

  10 جمع واحدها

       (4عليرضا اميني )بزرگسال        

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                               

 

 

 

 


