
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400 سال تحصیلیاول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
    دکتر توفاناستاد راهنما: 99 ورودي:  اول ترم: کارشناسی:مقطع  شنوایی شناسی :رشته          

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 درسمسئول 

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

30/8 شنبه   13/10/99    10 -12  یکشنبه  دکتر معارف وند فیزیک صوت  1 1 1  13000001 23907  

30/13 دوشنبه   15/10/99    11-8  شنبه   دکتر شعبانی آناتومی سروگردن و تنه  1 1 2  13000005 1499  

  30/13  چهارشنبه   17/10/99    8:30 -10  دوشنبه  دکتر اکبري اصول توانبخشی  1 5/0 5/0  13000004  21961

  30/13  چهارشنبه   24/10/99    16-13  شنبه   خانم دستی  و کمک هاي اولیه بهداشت عمومی 1 1 1  13000002 23861

 30/10 شنبه  20/10/99    10-8  یکشنبه   خانم نجفی روانشناسی عمومی و رشد 1  2  13000003 22011

 30/8 پنج شنبه  18/10/99    16-13  چهارشنبه   آقاي کامران حاتمی زبان پیش 92  2  9990002 -- 

 30/8 پنج شنبه  25/10/99   16-13  دوشنبه  دکتر شاهنده  ادبیات فارسی  91  3  502000003 22325

 30/13 پنج شنبه  25/10/99    10-8  چهارشنبه  خانم اعتماد نیا  مهارت هاي زندگی  91  1  9990001 12546

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

 30/8 سه شنبه  16/10/99    10-8  سه شنبه  معارف  (مبدأ و معاد) 1اندیشه اسالمی   91  2  2222222 1904

   20                

     .               
    

  
  

  
  



  
  

  دانشکده علوم توانبخشی
  1399-1400 تحصیلیسال اول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال

    دکتر احدياستاد راهنما: 98 ورودي:  سوم ترم::کارشناسی مقطعرشته: شنوایی شناسی  
  

  
  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

22054  
٢٢٠٥٨ 

30/13 شنبه   27/10/99    10 -12  یکشنبه  خانم روزبهانی -دکتر ثامنی 2ارزیابی پایه شنوایی   1   2  13000019  

21979  
٢٤٠٥٦٤ 

  شنبه  دکتر حدادزاده -دکتر رهبر  اندازه گیري هاي اکوستیک ایمیتانس  1 1 1  13000021
  دوشنبه

8-9  
شنبهچهار  17/10/99    8-10  30/10  

 ی بیماریها و رادیولوژي گوش و گلو و بین  1 5/0 2/  5  13000017  240564
 ENTگروه 

  30/10  شنبه   20/10/99    8:30-12  چهارشنبه  (دکتر حدادزاده)

  30/10  شنبه دو  15/10/99    8 -9:30  یکشنبه  معارف ونددکتر  سایکواکوستیک 1 5/0 5/0  13000012 23907

 30/8 شنبه یک 14/10/99    13 -15  شنبه  ترابی نژاددکتر  اختالالت زبان و گفتار 1  2  13000015 22066

22110  
٢٢٠١٤ 

 30/8 شنبه  13/10/99    10 -12  شنبه  دکتر وثاقی -دکتر پوربخت فیزیولوژي و نوروفیزیولوژي 1  2  13000007

 30/13 شنبه یک 21/10/99   13 -16  دوشنبه دکتر معارف وند زبان انگلیسی تخصصی  1 1 1  13000013 23907

 30/8 چهارشنبه  24/10/99    10 -12  دوشنبه دکتر جاراللهی مبانی توانبخشی شنوایی  1  2  13000022 21969

ساعت  40  501712301 --- 
 30/13 شنبهدو 22/10/99    13 -15  یکشنبه خانم دلجویه  زبان اشاره فارسی  1   کارگاه

 30/10 سه شنبه  23/10/99    12-10  سه شنبه معارف  اخالق اسالمی  91  2  5555555 1904

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

   20                 

.                                                                                                                                
  

  
  



  
  
  

  دانشکده علوم توانبخشی
  1399-1400 سال تحصیلیاول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال

    دکتر مظاهریزدياستاد راهنما: 97 ورودي:  پنجم ترم::کارشناسی مقطعرشته: شنوایی شناسی          
  

  
  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

  یکشنبه  خانم دلجویه -دکتر جاراللهی  اصول و مبانی ش.ش توانبخشی  1 1 2  504044007 21969
  بهیکشن

12-10  
30/8 شنبه   13/10/99    13 -15  

30/13 دوشنبه   15/10/99    10 -12  شنبهدو  دکتر مظاهریزدي  شنوایی شناسی کودکان  1   2  50444032 23908  
21979  

٢٤٠٥٦٤ 
  30/8  چهارشنبه   17/10/99    10 -13  شنبه  دکتر حدادزاده -دکتر رهبر  تجهیزات و کالیبراسیون  1   3  50444009

  شنبه  دکتر ثامنی  ارزیابی و تجویز وسایل کمک شنوایی 1  4  504044040 22058
 30/8 شنبه  20/10/99    8 -10  دوشنبه

 30/10 دوشنبه  22/10/99    10-8  یکشنبه   دکتر ناصرسعید  بیماریهاي کودکان 1  2  504044022 -- 

1409 509900000  2  
 

 
91  
 30/10 پنج شنبه  25/10/99   10-8  سه شنبه معارف جمعیت و تنظیم خانواده  92

23769 
504044011  

  شنوایی آزمون هاي رفتاري سیستم مرکزي  1  2  
 30/10 چهارشنبه  24/10/99    13 -15  دوشنبه دکتر احدي  

  انقالب اسالمی ایران  91  2  1111111 1409
 30/10 سه شنبه  16/10/99    15-13  سه شنبه معارف  

   20                 

     
    

                              
  
  
  

  
  



  
  
  

  دانشکده علوم توانبخشی
  1399-1400 سال تحصیلیاول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال

    دکتر معارف ونداستاد راهنما: 96 ورودي:  هفتم ترم::کارشناسی مقطعرشته: شنوایی شناسی               
  

  
  استادکد 

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

2کارآموزي ارزیابی شنوایی کودکان   1  1    504044053 --   شنبه   گروه شنوایی شناسی 
30/15 _ 

30/12  
   ---  ---- ---- 

-- 504044052   1  1  
 میو تنظ زی، تجو یابیارز يکارآموز

 2 یو ارتباط ییکمک شنوا لیوسا
  دو شنبه  گروه شنوایی شناسی

30/15 _ 
30/12  

   ----  ---- ----- 

--  
  یکشنبه  گروه شنوایی شناسی 1کارآموزي تربیت  شنوایی    1  1  504044057

30/12 _ 
30/8  

   ----   -----   ---  

-- 
  شنبه  گروه شنوایی شناسی 3کارآموزي ارزیابی شنوایی بزرگسال  1  2  504044037

30/12 _ 
30/8  

   ----   ----   -----  

 چهارشنبه  گروه شنوایی شناسی ENGو   ABRکارآموزي   1  1  504044058 --
30/15 _ 

30/12     ----  -----  ----- 

1904 
509900000 2 

  
91  
92  

خانواده(دانش  میو تنظ تیجمع
 خانواده)

 30/10 پنج شنبه  25/10/99    15_ 17    گروه مربوطه

 30/10 شنبه  13/10/99     15_ 17  نبه یکشنبهش  دکتر معارف وند  روش تحقیق  1  1  23907

 30/8 دوشنبه  15/10/99    8 -10  شنبهپنج دکتر معارف وند سمینار  1  2  504044034 23907

23908  
٢٤٠٥٦٤ 

  2آزمون هاي فیزیولوژیک شنوایی    1   2  504044013
دکتر مظاهر یزدي 

  دکتر حدادزاده -(مسئول)
 30/13 شنبه  20/10/99     8 -10  چهارشنبه

 30/10 چهارشنبه  24/10/99     9- 10  دوشنبه  آقاي شیراوند  مدیریت در شنوایی شناسی  1   1  501712448 22125

     
  
2         
  

          



  
  
  
  

  
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400 سال تحصیلیاول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
    دکتر رهبراستاد راهنما: 99 ورودي:  اول ترم::کارشناسی ارشد مقطعرشته: شنوایی شناسی               

  
  

  
  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    10-12  شنبه چهار  خانم دکتر جاراللهی  روانشناسی زبان 2    2  504006001 21969  

٣٠/١٣ سه شنبه   15/10/99    8-10  دوشنبه  آقاي دکتر معارف وند  آمار زیستی 2    2  504045002 23907  

22110  
٢٣٩٠٨ 504045004  

3   2 
نوروساینس با تاکید بر شنوایی و 

 تعادل

 خانم دکتر پوربخت
دکتر  -(مسئول)

  مظاهریزدي
  30/13  شنبه   20/10/99    8-11  یکشنبه

21979  
٢٣٩٠٧ 504045001 

1 2  2  
فناوري اطالع رسانی و کاربرد آن در 

 شنوایی شناسی 
دکتر  - آقاي دکتر رهبر

  30/13  چهارشنبه   24/10/99    8-13  شنبهسه   (مسئول) معارف وند

22058 504045015 
ارزیابی، تجویز و تنظیم وسایل   2  1 1

 کمک شنوایی (پیشرفته)
 30/10 شنبه  27/10/99    10-12  دوشنبه  آقاي دکتر ثامنی 

                   

                 

     
    

  
  
  

  
 

 



  
  
  

  علوم توانبخشیدانشکده 
  1399-1400 سال تحصیلیاول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال

    دکتر ثامنیاستاد راهنما: 98 ورودي:  سوم ترم::کارشناسی ارشد مقطعرشته: شنوایی شناسی               
  
  

  
  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

٣٠/١٠ دوشنبه   15/10/99    10-12  شنبه  آقاي دکتر احدي پردازش و در گفتار 2    2  504045005 23769  

21961  
٢٣٩٠٨ 504045010  

 1  2 
کارآموزي ارزیابی و توانبخشی 

 سیستم تعادل

 آقاي دکتر اکبري
دکتر مظاهر  -(مسئول)

  یزدي
  ---     30/8 – 30/11  سه شنبه

---- ---- 

21969  
٢٣٧٦٩ 504045011 

کارآموزي توانبخشی شنوایی در   2  1 
 جمعیت هاي خاص

 -خانم دکتر جاراللهی
 -(مسئول) دکتر احدي

  دکتر معارف وند

  یکشنبه
  دوشنبه

8-11  
30/18 – 30/8     ----   -----   ----  

22054  
٢٣٩٠٩ 
٢۴٠۵۶۴ 504045012 

کارآموزي آزمون هاي   2  1 
 الکتروفیزیولوژي شنوایی

 - (مسئول) خانم روزبهانی
دکتر  -دکتر توفان

  حدادزاده

  یکشنبه
  سه شنبه

30/51 – 30/12  
30/51 – 30/12     ----   -----   ----  

 30/10 دوشنبه 22/10/99     13-15 شنبه  آقاي دکتر اکبري توانبخشی دهلیزي   2   1 504045020 21961

                 

     
  

                 
        

  
  
  
  



  
  
  

  
  توانبخشی دانشکده علوم

  1399-1400 سال تحصیلیاول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
    دکتر جاراللهیاستاد راهنما: 99 ورودي:  اول ترم::دکترا مقطعرشته: شنوایی شناسی               

  
  

  
  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    10-12  سه شنبه  خانم دکتر جاراللهی  روانشناسی زبان 3    2  504006001 21969  

٣٠/٨ چهار شنبه   17/10/99    11-8  شنبه چهار  دکتر معارف وندآقاي  نرم افزارهاي آماري 3  1 1  504006011 23907  

  30/8  شنبه   20/10/99    9-12  شنبه  خانم دکتر مظاهریزدي 1علوم اعصاب   3   3 504006004  23908

22023 
504006005 

 2علوم اعصاب   3   3
 دکتر عشایريآقاي 

آقاي دکتر  -(مسئول)
  رهبر

  30/8  چهارشنبه   24/10/99    12-9  دوشنبه 

22004  
٢٣٩٠٩ 

روش هاي نوین الکتروفیزیولوژي   3   2 504006008
 شنوایی

 آقاي دکتر موسوي
 - دکتر توفان -(مسئول)

  دکتر حدادزاده
 30/8 شنبه  27/10/99    8-10  یکشنبه

     
  

                 
        

  
  
  
  
  
  



  
  

  
  دانشکده علوم توانبخشی

  1399-1400 سال تحصیلیاول  رنامه هفتگی و  امتحانی نیمسالب
    دکتر جاراللهیاستاد راهنما: 98 ورودي:  سوم ترم::دکترا مقطعرشته: شنوایی شناسی               

  
  

  
  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

22028  
٢٢٠٢٣ 3031009  

 زبان و شناخت 3   2
آقاي دکتر مدرسی 

  (مسئول)
  آقاي دکترعشایري

  14/10/99    14-16  هیکشنب
٣٠/١٠ یکشنبه   

22110 
3031006 

 3علوم اعصاب   3   3
 خانم دکترپوربخت

آقاي دکتر  -(مسئول)
   ثامنی

  17/10/99    8 -11  یکشنبه
٣٠/١٠ چهارشنبه    

22004  
٢٣٧٦٩ 
٢٣٩٠٨ 3031014  

روش هاي نوین ارزیابی سیستم   3    2
  نعادل

 آقاي دکتر موسوي
 -دکتر احدي -(مسئول)

  دکتر مظاهریزدي
  30/13  یکشنبه  21/10/99    8 -10  دوشنبه

22110  
٢١٩۶١ 

504006008  

  آزمایشگاهی هاي پژوهش  اصول  3  1  2
  

 آقاي دکتر اکبري
خانم دکتر  -(مسئول)

   پوربخت
  

  30/10  چهارشنبه  24/10/99    8 -12  شنبه

     
  

                 
        

  
  
  
  



  
  
  
  

  دانشکده علوم توانبخشی
  1399-1400 سال تحصیلیاول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال

    دکتر جاراللهیاستاد راهنما: 97 ورودي:  پنجم ترم::دکترا مقطعرشته: شنوایی شناسی               
  
  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 واحد
 نام درس گروه

  و  نام استاد
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 روز
ساع
 ت

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس

  آزمون جامع 3      
 

            

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  دانشکده علوم توانبخشی
  1399-1400 سال تحصیلیاول  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال

  دکتر پوربخت – دکتر جاراللهیاستاد راهنما: و بینالملل و ... 95و  96 :هاي ورودي  هفتم و نهم و... ترم::دکترا مقطعرشته: شنوایی شناسی               
  
  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 واحد
 نام درس گروه

  و  نام استاد
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 روز
ساع
 ت

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس

 
  

   
3  

  
 

  پایان نامه
 

          
  

  
  هدي دادگومدکتر                                                                                                                         

  معاون آموزشی                                                                                                                          


