
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 دکتر اسهرلوس  استاد راهنما:                            1400ورودي:                    اول  ترم :                           کارشناسي ارشد :مقطع                     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

تکنیکهای کلینیکی يپیشرفته در  2 1 2 504003012 21971
 اپتومتری

 آقای دکتر جعفرزاده
 شنبهيک

 
 )تئوری(10-8

 )عملی(12-10
 4/11/1400 

شنبه دو  30/8  

240540 504003003 2  
زبان تخصصی انگلیسی پیشرفته  2

 اپتومتری و علوم بینايی
 6/11/1400  15-13 شنبه   دکتر حمیدی

چهار 
 شنبه 

30/10  

24027 504003002 3  
 30/8 شنبه  9/11/1400  11-8 شنبه  آقای دکتر صانعی آمار حیاتی 2

 30/13 شنبه  دو 11/11/1400  12-8 دوشنبه  دکتر صالحی کامپیوتر 2 1 2 504003001 240132

             

   

 *لطفا بقيه برنامه در روزهاي یكشنبه و دوشنبه برگزار شود.

 

         
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 آقاي دکتر اسهرلوس  استاد راهنما:                          99ورودي:            سوم          ترم :کارشناسي ارشد                         :مقطع: 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

 يکشنبه آقای دوستدار عدسی های تماسی پیشرفته 2 1 2 504003009 22053
12-10 
15-13 

 19/10/400 
30/10 یکشنبه   

 
23901 
22009 

 الکتروفیزيولوژی بینايی 2  2 504003005
 آقای دکتر میرزاجانی

 آقای دکتر فرزانه
 22/10/400  8-10 شنبهيک

30/10 چهارشنبه   

 الکتروفیزيولوژی بینايی 2 1  504003005 23001
 دکتر فرزانهآقای 

 
 -- -- --  8-10 دوشنبه

        پايان نامه 2 6  504003015 22053

             

             

             

  

 
    

 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 آقاي دکتر اسهرلوس  استاد راهنما:                96/97/98ورودي: کارشناسي ارشد                         نيمسال سوم          :مقطع : 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

       مربیان گروه پايان نامه 2 6  504003015 22053

             

 


