
  
  

  

  دانشکده علوم توانبخشی
  99-1400 سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 

  خانم گرانمایه  استاد راهنما:                      99 ورودي:          اول          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

30/10 شنبه   13/10/99    10-12 یکشنبه  مروجخانم  فیزیک نور(تئوري ) 1  2 501772010  23899  

   8-12 شنبه آقاي فرزانه فیزیک نور(عملی ) 1 2   501772011 
  

  ---  --- -- 

  30/13  چهارشنبه   17/10/99   16-13 شنبه  خانم دکتر عزیزي فیزیولوژي عمومی 1  3  5080003 22071
  30/10  شنبه   20/10/99   16-13 یکشنبه  دکتر رسولی تشریح عمومی واعصاب (تئوري ) 1  3 501772050 21362
 --- --- --   15-13 دوشنبه  دکتر رسولی تشریح عمومی واعصاب (عملی ) 1 1  501772051 21362

 30/8 چهارشنبه 24/10/99   10-12 چهارشنبه  خانم مروج (تئوري )1اپتیک هندسی وفیزیکی  1  2  501772184 23899

 --- --- --   8 - 10 شنبه آقاي فرزانه (عملی )1اپتیک هندسی وفیزیکی  1 1  501772185  23901

 8888888   1 
91  
92  
  

 گروه  1تربیت بدنی 
  پسران  –یکشنبه 
 دختران  –دوشنبه 

8-10  
10  
12 

   --- --- -- 

 30/8 پنج شنبه 18/10/99    16-13 چهارشنبه   خانم هماوندي  زبان پیش دانشگاهی  93   3  9990002 

  9990001  2   91  
 30/13 پنج شنبه  25/10/99     10-8  دوشنبه   خانم اعتماد نیا  مهارتهاي زندگی  

              
      

  
  
  

  



  
  
  
  

  دانشکده علوم توانبخشی
  99 -1400 سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 

    خانم گرانمایه استاد راهنما:                            98ورودي:                      سوم 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

٣٠/١٣ شنبه   13/10/99   17-15 دوشنبه  دکتر الهام بحرینی بیوشیمی تئوري 1  2 501772031 23815  

 -- ---  --   12-10 دوشنبه  دکتر الهام بحرینی بیوشیمی عملی 1 1   501772032 23815

  30/8  شنبه   20/10/99   10-8 چهارشنبه  گروه میکرب شناسی میکروبشناسی (تئوري ) 1  2  501772110 --
  ----  ---  --   12-10 چهارشنبه  گروه میکرب شناسی میکروبشناسی (عملی ) 1 1   501772111 --
 30/8 چهارشنبه  17/10/99   8-10 شنبهیک دکتر نبوتی ابزرواسیون (تئوري ) 1  1  501772220 23900

23900 501772221   2 1  
 

 --- --- ---   16-13 شنبهیک دکتر نبوتی ابزرواسیون (عملی )

22015220
15  

٢۴٠٧٢٢ 
501772249   1 

1 
 (عملی )1اپتومتري 

  خانم گرانمایه
 خانم نارویی

 ---- --- --   8-12 سه شنبه

22015220
15 

501772250  2  
  خانم گرانمایه (تئوري )1اپتومتري  1

 
 30/13 شنبه دو 15/10/99    10-12 یکشنبه

 30/8 دوشنبه  22/10/99    16-13 چهارشنبه  اقاي احسان زاده عمومیزبان   1  3  503000003 --

 30/10 شنبه  27/10/99    15-13 دوشنبه  خانم دکتر وثاقی  فیزیولوژي چشم 1   2  501772170 22014

 30/8 شنبه چهار 24/10/99    16-13 شنبه  دانشگاه   روانشناسی عمومی و رشد 1   3  501772060 --

                                           
  
  



  
  

  
  

  دانشکده علوم توانبخشی
  99 -1400سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 

    خانم گرانمایه استاد راهنما:                               97ورودي:           پنجم          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

٣٠/٨ شنبه   13/10/99   8-10 شنبه  آقاي دکتر میرزاجانی )تئوري( 1اپتومتري کودکان  1  2 501772294 22009  

24000 501772295  1 
1  

 
 )عملی(1اپتومتري کودکان 

  آقاي دکتر میرزاجانی
 آقاي نقدي

 --- ---  --   8-12 شنبهیک

23901 501772202 3  
 آقاي فرزانه 2فیزیولوژي اپتیک  1

  سه شنبه
 *دوشنبه

10-8  
15-13 

  30/10  دوشنبه  15/10/99  

  30/13  دوشنبه  22/10/99   10-12 شنبه آقاي دکتر جعفرزاده (تئوري )3اپتومتري  1  2 501772253 21971
 --- --- --   8-12 شنبه چهار آقاي نبوتی (عملی )3اپتومتري  1 1  501772254 23900

 30/8 شنبه  20/10/99   8-11 شنبهدو  اسهرلوسآقاي دکتر  2آسیب شناسی چشم  1  3 501772282 23902

 30/13 چهارشنبه 24/10/99   11-12 دوشنبه  خانم گرانمایه (تئوري )1البراتواراپتیک  1  1 501772193 22015

22015 501772194  1 1  
 

 ---- --- ---    13-15  شنبهیک خانم گرانمایه (عملی )1البراتواراپتیک 

 30/10 چهارشنبه  17/10/99    15-13 چهارشنبه  دکتر هورمند داروشناسی تخصصی 1  2 501772120 23923
 30/8 شنبه  27/10/99    14-16 شنبه  دکتر صانعی آمار حیاتی 1  2 501772070 24027

 30/10 سه شنبه  16/10/99    15-13 سه شنبه  گروه معارف انقالب اسالمی 91  2 1111111 1904

        
                      

  
  
  



  
  

  
  دانشکده علوم توانبخشی

  99-1400برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 
  خانم گرانمایه  استاد راهنما:                              96 ورودي:          هفتم          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

٣٠/٨ شنبه   27/10/99    16-14 شنبه  دکتر صانعی  آمار حیاتی 1  2 501772070   

22060 
23901 

501772261 1  
 بینایی محیطی (تئوري ) 1

  آقاي سوري
 آقاي فرزانه

٣٠/١٣ شنبه  13/10/99   13-15 سه شنبه  

22060  
23901 

501772262  1 
 بینایی محیطی (عملی ) 1

  آقاي سوري
 فرزانهآقاي 

  ----  ---  --   10-8 شنبه
  30/13  چهار شنبه   17/10/99   8-9 دوشنبه آقاي دوستدار (تئوري )2 یعدسیهاي تماس 1  1 501772273 22053
 -- --- ---   9-12 دوشنبه آقاي دوستدار (عملی )2 یعدسیهاي تماس 1 1  501772274 22053

 30/10 شنبه  20/10/99   13-15 دوشنبه آقاي اسهرلوس اپتومتري مشاغل وبهداشت چشم 1  2  501772310  23902

 30/8 چهارشنبه  24/10/99    13-14  چهارشنبه   آقاي زرین  (تئوري )اورژانسهاي چشمی  1   1  501772090  1783

 --- --- ---     14-16  چهارشنبه  آقاي زرین  (عملی )اورژانسهاي چشمی  1  1   501772091  1783

22053 501772371   2 
 گروه(آقاي دوستدار) 2کارآموزي بالینی  1

  یکشنبه
 چهارشنبه

12-8    ---- ---- ---- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  99-1400 سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  دکتر اسهرلوس  استاد راهنما:                              99ورودي:                    اول  ترم :                           کارشناسی ارشد :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

تکنیکهاي کلینیکی یپیشرفته در  2  1 2 504003012 21971
 اپتومتري

 آقاي دکتر جعفرزاده
  شنبهیک

  
  (تئوري)10-8

٣٠/٨ شنبه   13/10/99    (عملی)12-10  

زبان تخصصی انگلیسی پیشرفته  2  2 504003003 
 اپتومتري و علوم بینایی

٣٠/١٠ سه شنبه   16/10/99    11-9  دوشنبه   دکتر حمیدي  

  30/10  شنبه   20/10/99    12-9  شنبه  آقاي دکتر صانعی  آمار حیاتی 2   3  504003002 24027
  30/13  سه شنبه   23/10/99    15-11  دوشنبه  دکتر صالحی کامپیوتر 2 1 2 504003001 240132

                 

     
  *لطفا بقیه برنامه در روزهاي یکشنبه و دوشنبه برگزار شود.

  
                 
  دکتر مهدي دادگو      

  معاون آموزشی                                                                         
  
  
  
  
  



  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  99-1400 سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  آقاي دکتر اسهرلوس  استاد راهنما:                          98ورودي:            سوم          ترم :کارشناسی ارشد                         :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

  10-12  یکشنبه آقاي دوستدار عدسی هاي تماسی پیشرفته 2  1  2 504003009 22053
٣٠/٨ یکشنبه  17/10/99    15-13  

21971 
22009 

 الکتروفیزیولوژي بینایی 2    2 504003005
  آقاي دکتر جعفرزاده
 آقاي دکتر میرزاجانی

٣٠/١٠ دوشنبه  22/10/99    8-10  دوشنبه  

 آقاي محمدي الکتروفیزیولوژي بینایی 2  1   504003005 24001
 

  ---  ---  --    10-12  دوشنبه

  ---  ---  ---       مربیان گروه  پایان نامه  2  6   504003015 22053

                   

                   

                 

    
  

                 
  دکتر مهدي دادگو      

  معاون آموزشی                                                                         
  
  


