
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 شفارودیدکتر   استاد راهنما:                                 1400 ورودی:              1       ترم :               دکتری     :مقطع          کاردرماني: 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

21974 
22099 
22069 
22145 

5250006 2 1 3 
و  يکاردرمان شرفتهيپ یها یتئور

 کاربرد آن

ساعت(،  24دکتر مهربان )
( ودکتر 18)یگیدکترخلف ب

ساعت(و دکتر 16)یلیاسماع
مسئول  ساعت( 10)یسنجر

 درس دکتر مهربان

هكشنبی  

كشنبهی  

 دوشنبه

8-10 

10-11 

8-9 

 4/11/400 

شنبه دو  30/10  

 5250008 1 1 3 
در  قيتحق شرفتهيپ یروشها

 يکاردرمان

ساعت( و  24دکترمهربان)
ساعت(  20)یگیدکترخلف ب

 یگیمسئول درس دکتر خلف ب

 شنبه

 
8-10  6/11/400 

 چهار

 شنبه 

30/13  

 شرفتهيپ يستیآمار ز 3 1 1 5250009 24027

 26زاده )  یدکتر تق
 25)یساعت(ودکتر صانع

تر کد مسئول درس -ساعت(
 زاده یتق

 

 دوشنبه

 دوشنبه

10-12 

16-17 
 30/10 شنبه  9/11/400 

 30/13 شنبه دو 11/11/400  10-8 سه شنبه یدکتر شفارود شنيعلم اکوپ 3 - 2 5250013 21981

             

             

             

             

   شود. یزیبرنامه ر یانو مشخص شدن دانشجو يبعد از قبول يمنا الزم است دروس جبرانض  ض
 

 دکتر رضا صالحی    آموزشیمعاون                                                                                                            
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 دکتر تقي زاده  استاد راهنما:           1399ورودی:             دوم          ترم :دکتری                        :مقطع: کاردرماني              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

21974 

22099 

22145 

 تئوری های پیشرفته کاردرمانی 3 - 3 504008011

واحد( )مسئول  5/1خانم دکتر مهربان )

 درس(

 5/1جلسه،  8خانم دکتر خلف بیگی )

 واحد مشترک با آقای دکتر سنجری(

 جلسه اول ترم( 2آقای دکتر سنجری )

 یکشنبه
 

 یکشنبه
 
 

 دوشنبه

10-8 
 

8-10 
 
 
8-9 

 
19/10/

400 

30/13 یکشنبه   

 کاردرمانی مبتنی بر شواهد 3 - 2 504008013 22002
 2خانم دکتر الجوردی )کل ترم به جز 

 )مسئول درس( جلسه اول ترم(
  11-9 دوشنبه

22/10/
400 

 چهار
 شنبه 

30/10  

 1سمینار تحقیقی  3 - 1 504008016 21968
 اساتید گروه

 )مسئول درس: دکتر تقی زاده( 
 -- -- --  15-17 سه شنبه

21974 
21981 

 اخالق در کاردرمانی 3 - 2 504008023
 خانم دکتر مهربان

 خانم دکتر شفارودی )مسئول درس(
 دوشنبه

15-13  
)این زمان موقتی 

و در صورت  است
انتخاب دانشجو با 

استاد مربوطه 
هماهنگ خواهد 

 (شد.

 
26/10/

400 
 30/10 یکشنبه 

   

  



 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 دکتر تقي زاده  استاد راهنما:           1399ورودی:             دوم          ترم :دکتری                        :مقطع: کاردرماني              رشته                                  

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 روز تاریخ کالس ساعت روز
ساع

 عملی نظری ت

21974 
21958 

 کاردرمانی در سالمندان 3 1 1 504008024
 خانم دکتر مهربان 

 خانم دکتر آزاد )مسئول درس(
 یکشنبه

18-16  
 )این زمان موقتی است
و در صورت انتخاب 

دانشجو با استاد 
مربوطه هماهنگ 

 (خواهد شد.

 19/10/400 

30/8 یکشنبه  

21958 504008010 5/0 5/0 3 
سیستم های اطالع 

 رسانی در پزشکی
 30/10 سه شنبه  28/10/400  15:30-13 یکشنبه خانم دکتر آزاد )مسئول درس(

 

 

 

         

 رضا صالحيدکتر    

 معاون آموزشي                                                               

 
 


