
 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 امينيآقاي دکتر  ستاد راهنما:ا              96ورودي:             8ترم :         کارشناسي:مقطع   356   کاردرماني: رشته

 

 
 دانشجویان عقب افتاده از ترم هاي قبل:

 (1398)کاردرماني ورودي  کاردرماني در روانپزشكي کودک: مهدي اکبرزاده و آرمان صبري پور

 (1398)کاردرماني ورودي کاردرماني در عقب مانده ذهني: امير قنبري

 (1399)کاردرماني ورودي اشرف سازواريآناتومي سطحي: 

 (1397)کاردرماني ورودي : امير قنبري2کاردرماني در بيماریهاي جسماني 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

 1کارآموزی در عرصه جسمانی 1 4  504046054 
)مسئول درس: گروه کاردرمانی

 دکتر مهربان(
 --- ---- ---  8-15 شنبه چهارشنبهدو

 3کارآموزی در عرصه جسمانی 1 4  504046056 
)مسئول درس: گروه کاردرمانی

 دکتر مهربان(
 ---- ---- ---  8-15 پنج شنبه

 کارآموزی در عرصه مستقل 1 2  504046057 
)مسئول درس: گروه کاردرمانی

 دکتر امینی(
 --- ---- ----  8-15 شنبه

 2کارآموزی در عرصه جسمانی 1 4  504046055 
)مسئول درس: گروه کاردرمانی

 دکتر امینی(
 شنبهیک 

 سه شنبه
15-8   ---- ---- ---- 

 سمینار 1 2  504046049 
)مسئول درس: گروه کاردرمانی

 دکتر امینی(
 ---- ---- ---   16-18 شنبه



 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 دکتر اسماعيلي  استاد راهنما:                          97ورودي:                     6مقطع: کارشناسي                          ترم :              356کاردرماني      رشته: 

 

 

کد 

 استاد
 

 نام استاد و نام درس گروه واحد شماره درس

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

 عملی نظری

30/13 چهارشنبه  19/3/400  10-12 شنبه )نیمه اول( خانم دکتر مهربان 4کاردرمانی در بیماریهای جسمانی  1 - 1 504046038 21974  

22002 

219

58 

آزاد، علیزاده، تقی زاده، امینی، اسماعیلی  ،خانمها و آقایان دکتر الجوردی تكنیک های حرکت درمانی 1 2 1 504046043
 (دکنر اسماعیلی )مسئول درس

 30/13 شنبه  22/3/400  13-18 شنبه

 30/13 دوشنبه  24/3/400  8-10 شنبهیك آقای دکتر تقی زاده 3کاردرمانی در بیماریهای جسمانی  1 - 2 504046036 21968

شفارودی، خلف بیگی، علیزاده، اسماعیلی  خانمها و آقايان دکتر 2کارآموزی در عرصه روان  1 4 - 504046053 

 (دکنر شفارودی )مسئول درس

-دوشنبه

 چهارشنبه

15-8  -- --- --- 

22025 
22099 

 خانم دکتر اکبرفهیمی )مسئول درس( توانبخشی حرفه ای و ارگونومی 1 1 1 504046032

 خانم دکتر خلف بیگی

 30/8 شنبه  29/3/400  15-18 چهارشنبه

 -- --- ---  9-12 سه شنبه (دکنر اسماعیلی  )مسئول درسگروه اساتید (2کاراموزی در عرصه )مشاهده  1 1 - 504046051 21968

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

 1کاراموزی در عرصه روان  1 4  504046052 
خانمها و آقايان دکتر شفارودی، خلف بیگی، علیزاده، اسماعیلی 

 (دکنر اسماعیلی  )مسئول درس

 يکشنبه 

 پنج شنبه

17-10 

15-8 

 --- --- --- 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 دکتر الجوردي  استاد راهنما:                                  98ورودي:                    4مقطع:        کارشناسي                              ترم :                     356رشته:   کاردرماني  

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 کالس زمان

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

30/10 یکشنبه 16/3/400  10-8 شنبه  دکتر یحیی زاده ارتوپدیبیماریهای  1 - 2 13560013 240922  

30/13 دوشنبه 31/3/400  10-8 یكشنبه دکتر اسماعیلی 1بازی درمانی و فعالیتهای اوقات فراغت 1 5/0 1 13560032 22069  

 30/10 چهارشنبه 19/3/400  12-10 یكشنبه دکتر شفارودی 2کاردرمانی در اختالالت روانی اجتماعی  1 - 2 13560035 21981

 30/13 شنبه 29/3/400  10-8 سه شنبه دکتر تقی زاده 2کینزیولوژی و بیومكانیک  1 - 2 13560026 21968

22025 

22068 
 بیماریهای مغز و اعصاب 1 - 2 13560015

 یمیدکتراکبرفه
 )مسئول درس(زادهیدکتر عل

 30/10 شنبه 22/3/400      15-13 چهارشنبه

 30/10 شنبه 5/4/400  17-15 چهارشنبه دکتر علیزاده 2کاردرمانی در بیماریهای کودکان و نوجوانان  1 - 2 13560037 22068

21958 

23824 

21968 

 1تكنیكهای درمانی و روشهای آماده سازی  1 1 1 13560043
دکتر -مینیدکتر ا-دکتر آزاد
 دکتر اسماعیلی-تقی زاده

 30/10 چهارشنبه 26/3/400  16-13 یكشنبه

21958 

23824 
13560008 5/0 5/0 

1 
 و

11 

کالس  لی)در صورت تشك آناتومی سطحی
 (یحضور

 دکتر آزاد)مسئول درس(
 دکتر امینی

 شنبه 
 دوشنبه

15-16.30 
10-11.30 

 30/10 دوشنبه 24/3/400  

 3کاردرمانی در بیماریهای کودکان و نوجوانان  1 - 2 13560030 21958
  )مسئول درس(دکتر آزاد

 دکتر امینی 
 30/13 چهارشنبه 2/4/400   12-10 شنبه 

 30/13 یكشنبه 23/3/400   14.30-13 شنبه دکتر شفارودی فرآیند گروه در کاردرمانی 1 5/0 5/0 13560046 21981

22069 13560049 - 
واحد 1

 کارآموزی
 --- --- ---   12-9 چهارشنبه گروه کاردرمانی )مشاهده بالینی روان(1کارآموزی در عرصه  1

   

 (97یونس سوقندی )کاردرمانی  -عباس شیرین بشرلو -: یاسین کارگزاربيماریهاي مغز و اعصاب

 دکتر مهدي دادگو     (97یونس سوقندی )کاردرمانی  -عباس شیرین بشرلو -سیده مریم شفیقی ارتوپدي:

 معاون آموزشي                                                          

 

 



 

 

 

 

 

  

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 دکتر مهربان  استاد راهنما:                     99ورودي:                  2   ترم :کارشناسي                     :مقطع:  کاردرماني                     رشته
 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملي نظري

30/13 دوشنبه 4/5/400  12-10 یكشنبه دکتر اسماعيلي روانشناسي رشد 1 - 2 13560010 22069  

30/13 چهارشنبه 6/5/400  10-8 شنبه دکتر عليزاده رشد کودک 1  2 13560028 22068  

 30/13 شنبه 9/5/400  12:30-10 شنبه  دکتر عسگري آناتومي سر و گردن و تنه 1 5/0 5/0 13560006 21363

 30/13 یكشنبه 10/5/400  11-8 دوشنبه  دکتر افتخارزاده آناتومي اندام فوقاني 1 1 1 13560004 21365

 30/13 یكشنبه 3/5/400  15-13 یكشنبه  دکتر احدي *آناتومي سيستم اعصاب 1 - 2 13560007 21943

 30/13 دوشنبه 11/5/400  9-8 یكشنبه دکتر خلف بيگي تئوري اکوپيشن 1 - 1 13560022 22099

22266 503000003 
3 - 

94 
 زبان انگليسي عمومي

 شنبه  استاد حاتمي            
13:30-

16:30 
 30/8 شنبه 2/5/400 

 30/13 چهارشنبه 13/5/400   15-13 دوشنبه  دکتر خدا بنده لو بيماریهاي داخلي 1 - 2 13560014 1858

 30/13 سه شنبه 5/5/400   15-13 سه شنبه  گروه معارف انقالب اسالمي ایران 91 - 2 1111111 

 30/13 سه شنبه 12/5/400   15-13 چهارشنبه  دکتر کمال زاده روانپزشكي بزرگساالن 1 - 2 13560011 24077

   

  

  از مراجع معتبر تا پایان سال اول تحصیل در این مقطع  می باشند      "دوره کمكهای اولیه"دانشجویان موظف به ارائه گواهی نامه گذراندن 
  حامدي پور انجام شود.لطفا در صورت امكان هماهنگي جهت اخذ واحد آناتومي اعصاب براي دانشجویان خانم بي باک  و آقاي 

 واحد تربيت بدني حذف شد 
 

 

 

 


