
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 
 

 خانم گرانمایه  استاد راهنما:                                   99   ورودي:                 2      ترم :    کارشناسي                 :مقطع                   508:  بينایي سنجي      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

23901 
240913 

 علمی1اپتيك هندسی و فيزيكی 1 1  501772185
 آقای دکتر فرزانه

 آقای سياه کمره ای
 2/5/400  12-10 شنبه

30/8 شنبه   

30/8 یکشنبه  3/5/400  15-13 يكشنبه  خانم دکتر وثاقی آسيب شناسی عمومی 1  2 501772100 22014  

30/8 دوشنبه  4/5/400  17-15 يكشنبه  خانم دکتر عزيزی فيزيولوژی اعصاب 1 5/0 5/1 5080005 22071  

23901 
240914 

 فيزيك نور 1 2  501772011
 آقای دکتر فرزانه
 خانم دهقانيان

و  شنبه
 يكشنبه 

 سه شنبه  5/5/400  10-8
30/8  

240914 
240913 

 

 تاريخچه اپتومتری و علوم بينايی 1  1 501772230
 خانم دهقانيان

 آقای سياه کمره ای
 چهارشنبه  6/5/400  9-10 دوشنبه

30/8  

30/8 شنبه  9/5/400  10-12 دوشنبه خانم ناروئی مقدمات اپتومتری تئوری 1  2 501772210 240722  

240722 
240912 

 

 مقدمات اپتومتری عملی 1 1  501772211
 خانم ناروئی
 خانم رفعتی

13-15 شنبهدو   
 

 ---- ---- 

30/8  

30/8 يكشنبه  10/5/400   12-10 چهارشنبه  خانم دکتر رسولی تشريح و بافت شناسی چشم 1  2 501772160 21362  

30/8 دوشنبه  11/5/400   10-12 يكشنبه خانم مروج تئوری 2اپتيك هندسی و فيزيكی  1  2 501772182 23899  

30/8 چهارشنبه  13/5/400   10-8 چهارشنبه  دکتر بحرينی شيمی عمومی 1  3 501772020 22042  

   
  

    

 
 



 
 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 
 

 خانم گرانمایه  استاد راهنما:                               98     ورودي:                 4       ترم :    کارشناسي                       :مقطع                    508:     بينایي سنجي   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

30/13 یکشنبه  16/3/400  8-10 شنبهدو آقای نبوتی تئوری 2اپتومتری  1  2 501772255 23900  

 عملی 2اپتومتری  1 1  501772256 23900
 آقای نبوتی

 خانم رفعتی
 ---  10-12 شنبهدو

--- --- 

22053 
23900 

 مكانيسم ديد دو چشمی 1  3 501772340
 آقای دوستدار

 آقای دکتر نبوتی
 30/10 چهارشنبه  19/3/400  8-11 چهارشنبه

 30/13 شنبه  22/3/400  15-14 شنبه  خانم دستی کمكهای اوليه 1  1 501772080 23861

 30/10 دوشنبه  24/3/400  8-11 شنبهيك فرزانهدکتر آقای  1فيزيولوژی اپتيك 1  3 501772201 23901

 30/10 چهارشنبه  2/4/400  17-13 شنبه دو اسهرلوس دکتر آقای 1آسيب شناسی چشم  1  4 501772281 23902

     12-10 سه شنبه  استاد ستوده 1انديشه اسالمی  92  2 2222222 24063

 30/8 شنبه  19/3/400   13-15 شنبه يك آقای دکتر هورمند داروشناسی عمومی 1  2 501772121 22071

 30/13 دوشنبه  31/3/400   10-8 شنبه          دکتر حميدی زبان تخصصی 1  2 501772240 240540

   

         
     

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 

 خانم گرانمایه  استاد راهنما:                               97     ورودي:                   6     ترم :    کارشناسي                        :مقطع                   508: بينایي سنجي       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

22060 
23901 

 اپتومتری افراد مسن و نيمه بينايان 1 - 3 501772300
 آقای سوری
 آقای فرزانه

 16/3/400  8-11 شنبهدو
30/8 یکشنبه   

30/8 چهارشنبه  19/3/400  9-8 يكشنبه  خانم دکتر عزيزی ژنتيك و چشم 1  1 501772140 22071  

 --- ---- ---  11-12 دو شنبه خانم گرانمايه 2البراتوار اپتيك 1  1 501772195 22015

   --   8-16 چهارشنبه اساتيد گروه 1کارآموزی  1   501772371 

 30/10 شنبه  22/3/400  13-11 شنبه آقای دکتر ميرزا جانی تئوری 2اپتومتری کودکان   1  2 501772292 22009

23900 
22053 

 1درمان آنوماليهای ديد دو چشمی 1 1  501772354
 آقای دوستدار

 نبوتیآقای دکتر 
 30/10 دشنبه  24/3/400  13-15 شنبه

23900 
22053 

 1درمان آنوماليهای ديد دو چشمی  1  3 501772355
 آقای دوستدار

 نبوتیآقای دکتر 
 30/10 چهارشنبه  26/3/400  8-11 شنبه

 30/8 سه شنبه  18/3/400  17-15 سه شنبه  استاد ستوده 2انديشه اسالمی  94  2 3333333 24063

 30/13 سه شنبه  1/4/400  12-10 سه شنبه  استاد نظری اخالق اسالمی 92  2 5555555 12551

 30/13 شنبه  29/3/400  11-13 شنبهيك آقای دوستدار 1عدسی های تماسی  1  2 501772271 22053

 30/13 دوشنبه  31/3/400  9-10 يكشنبه آقای دکتر اسهرلوس عالئم چشمی در بعضی از بيماری های داخلی 1  1 501772130 23902

 

   

    



 
 
 
 

 

        

  

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال دوم سال تحصيلي 

 

 خانم گرانمایه  استاد راهنما:                               96  ورودي:                      8  ترم :    کارشناسي                  :مقطع                      508:     بينایي سنجي 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

22053 501772373  2 
1 
11 

 مربيان بيمارستان 3کار آموزی 
 (1)گروه شنبه

 (2)گروه يكشنبه
21-8  --- ---- ---- 

 30/10 يكشنبه  16/3/400  9-8 دوشنبه آقای دکتر ميرزاجانی آناليز مشاهدات کلينيكی 1  1 501772330 22009

 30/13 شنبه  22/3/400  15-13 دوشنبه آقای دکتر جعفرزاده اپتومتری پيشرفته تئوری 1  2 501772321 21971

 8:30 چهارشنبه  19/3/400  11-12 چهارشنبه خانم دکتر عزيزی ژنتيك و چشم 11  1 501772140 22071

 --- ---- ---    گروه پايان نامه  1  2 501772360 

 اپتومتری پيشرفته عملی 1 1  501772322 24001
 آقای محمدی
 خانم دهقانيان

 دوشنبه
10-12 

 
 ---- --- --- 

 8:30 سه شنبه 01/04/400   19-17 سه شنبه  استاد کاظمی فرهنگ و تمدن اسالم و ايران   2 7777777 240669

   

 
      


