
 
 

 اه علوم پزشكي ایراندانشگدانشگا

 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 خانم دکتر جاللي ستاد راهنما:ا                                      1044ورودي:                     1رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: کارشناسي ارشد                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

 30/1 شنبه یک  3/11/1200  11-16 شنبه آقای دکتر صانعی 1آمار حیاتی  4 1 1 6040005 42042

 30/10  هشنبسه  6/11/1200  14-10 یکشنبه خانم دکتر وثاقی رادیولوژی 4  4 601292004 44012

43112 
6040009 

 30/13 شنبه  9/11/200  15-13 یکشنبه محمدیمرتضی آقای  مبانی اندازه گیری و مدارهای الکترونیکی 4 1 1

 
6040006 

 11/11/200  14-1 دوشنبه دکتر محمدرضا شاکری ارتوپدی بالینی 4 1 4
 30/1 دوشنبه 

44126 

29832 
 30/10 شنبهچهار 13/11/200  12-13 سه شنبه دکتر مرادی -یآقای دکتر سنجر بیومکانیک  1 4 6040003

 30/13 شنبه  15/11/200  10-1 چهارشنبه آقای دکتر بابایی سیستم های اطالع رسانی پزشکی 94 6/0 6/0 3200001 43113

 دکتر رضا صالحي                                                                                                                                                                 

 معاون آموزشي                 

 

  



 
 

 اه علوم پزشكي ایراندانشگدانشگا

 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 آقاي دکتر سعيدياستاد راهنما:                          1311ورودي:                    3رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: کارشناسي ارشد                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 درس نام گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

42011 

22022 

 

 11/10/200  13-1 یکشنبه حاج اقایی -آقای دکتر خاقانی ارتزهای پیشرفته 4 4 1 6040002
90/8 شنبه   

44064 

28380 
 پروتزهای الکترومکانیکی 4 3  6040002

آقای -آقای دکتر حاجی آقایی
 دکتر سعیدی

 30/1 چهارشنبه  44/10/200  12-1 سه شنبه

             

 دکتر رضا صالحي  

 معاون آموزشي                                                            

  



 

 

 

 پزشكي ایرانه علوم دانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 آقاي دکتر خاقاني استاد راهنما:                          1311ورودي:                   5رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: کارشناسي ارشد                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 م درسنا گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

        پایان نامه 4 2  601292012 

             

 آقاي محسن رحيمي:       
 استاد راهنما: آقای دکتر سعیدی       

  

 آقاي احسان رحماني:      
 استاد راهنما: خانم دکتر فرهمند      
 استاد مشاور: آقای دکتر سعیدی، آقای دکتر کمالی      

 

 آقاي شایان قهرماني:       
 استاد  راهنما: خانم دکتر آزادی نیا      
 استاد مشاور: آقای دکتر خادمی      

 

 خانم اسكندري:      
 استاد راهنما: آقای دکتر حاجی آقایی       
 آقای دکتر بابایی|استاد مشاور: آقای دکتر سعیدی،        

 

 خانم سميرا نبي زاده:      
 استاد راهنما: آقای دکتر بابایی      
 استاد مشاور: آقای دکتر کمالی، خانم دکتر جاللی      

  

 خانم آیدا نادي:      
 استاد راهنما: آقای دکتر بابایی      

 دکتر رضا صالحي    استاد مشاور: آقای دکتر کامیاب      

 معاون آموزشي                                                                                                   

 

  



 

 

 

 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 آقاي دکتر بابایي استاد راهنما:                          1317ورودي:                   7رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: کارشناسي ارشد                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

        پایان نامه 4 2  601292012 

             

 آقاي علي مرادي:         
 استاد راهنما: آقای دکتر کامیاب        
 استاد مشاور: آقای دکتر بابایی، آقای دکتر براتی        

 

 خانم فروغ دهقاني:       
 استاد راهنما: خانم دکتر باقرزاده      
 استاد مشاور: آقای دکتر سعیدی، آقای دکتر خاقانی      

 دکتر رضا صالحي         

 معاون آموزشي                                                                                                

  



 

 

 

 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي برنامه هفتگي و  

 حاجي آقایيآقاي دکتر  استاد راهنما:                          1316ورودي:                   1رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: کارشناسي ارشد                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

        پایان نامه 4 2  601292012 

             

 آقاي علي باغبانباشي:       
 استاد راهنما: خانم دکتر فرهمند       
 استاد مشاور: خانم دکتر جاللی، خانم دکتر آزادی نیا      

 

 آقاي ميالد زماني:       
 استاد راهنما: خانم دکتر فرهمند       
 استاد مشاور: خانم دکتر باقرزاده       

      

 آقاي شهاب پریان:       
 استاد راهنما: خانم دکتر فرهمند       
 استاد مشاور: خانم دکتر باقرزاده       

 

 آقاي محسن آذر:      
 استاد راهنما: آقای دکتر بابایی      
 استاد مشاور: آقای دکتر کامیاب، آقای دکتر قندهاری      

  

 آ آقاي ولي قلي پور:     

 دکتر رضا صالحي  استاد راهنما: آقای دکتر حاجی آقایی       

 معاون آموزشي                                                            

 

 


