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 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيلي دوم برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 جاللي  استاد راهنما:                             99     ورودي:                    2   ترم :                        کارشناسي              :مقطع              501     ارتوز و پروتز  :  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

24013 
23768 

5010077 2  1 
)کلیات و اسکلت  1کینزیولوژی و بیومکانیک 

 محوری(
 نیاخانم دکتر آزادی

 جاللی
30/10 دوشنبه  4/5/400  12-10 چهارشنبه   

24013 
23768 

30/10 سه شنبه  9/5/400  15-13 چهارشنبه دکتر نگهدار تشریح اندام پایینی 1 5/0 1 5010062  

24013 

23768 
 )اندام باالیی( 2کینزیولوژی و بیومکانیک  1  2 5010078

 نیاخانم دکتر آزادی
 جاللی

 چهارشنبه  6/5/400  10-8 شنبه 
30/10 

21980 
22055 

 مبانی طراحی و ساخت ارتوز و پروتز 1 2  5010102
 آقای دکتر سعیدی
 خانم دکتر فرهمند

 ----- ---- ----  12-8 یکشنبه

 30/10 دوشنبه  11/5/400  15-13 یکشنبه دکتر بهین آرامی نیا روانشناسی بیماران و معلولین 1  2 5010075 240863

 30/8 سه شنبه  12/5/400  10-8 سه شنبه  معارف 2اندیشه اسالمی  91  2 3333333 

 30/8 شنبه  2/5/400  12-9 دوشنبه استاد دری منش زبان عمومی 91  3 503000003 

 --- ----- ---   ---- ----- ---- 2تربیت بدنی  ---  1 9999999 

 30/10 سه شنبه  5/5/400   15-13 سه شنبه  معارف تاریخ اسالم 91  2 6666666 

 30/10 چهارشنبه  13/5/400   11-10 شنبه  گروه آناتومی تشریح اعصاب 1  1 5010066 

 97، مهشید پیروی ورودی 97، محمدرضا شاهسواری ورودی 98، فاطمه قرشی ورودی 98(، دنیا باقری ورودی 96ای، ورودی محمدرضا فرقانی )تغییر رشته )اندام فوقاني(: 2کينزیولوژي و بيومكانيک 

 98، محمدرضا فرقانی ورودی 98، فاطمه سادات قرشی ورودی 98زهرا صابری ورودی : تشریح اندام پایيني

  
  

 



 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 آقاي دکتر بابایي  استاد راهنما:                          98        ورودي:                4       ترم :                     کارشناسي                 :مقطع      501       ارتوز و پروتز:          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

30/10 یکشنبه 16/3/400  12-10 شنبه آقای دکتر سعیدی 1پروتز اندام پایینی  1  2 5010018 21980  

22055 
23768 

 ارتوزهای پا 1  2 5010022
 خانم دکتر فرهمند

 جاللی
30/13 چهارشنبه  19/3/400  15-13 شنبه  

24013 
23883 

 آناتومی سطحی 1 5/0 5/1 5010035
 نیاخانم دکتر آزادی

 آقای دکتر بابایی
 30/8 شنبه  22/3/400  12-9:30 یکشنبه

 30/13 دوشنبه  24/3/400  16-13 یکشنبه جاللی زبان تخصصی 1 1 2 5010033 23768

24011 
 

 --- -- ---  12-8 دوشنبه آقای دکتر خاقانی طراحی و ساخت پروتز اندام فوقانی 1 2  5010008

 30/13 چهارشنبه  26/3/400  17-15 دوشنبه نیاخانم دکتر آزادی )ستون فقرات( 3کینزیولوژی و بیومکانیک  1  2 501792290 24013

24011 
22055 

 طراحی و ساخت ارتوز اندام باالیی 1 2  5010028
 آقای دکتر خاقانی
 خانم دکتر فرهمند

 ---- -- ---  12-8 شنبهسه

 30/13 یکشنبه  30/3/400  12-10 چهارشنبه دکتر چهراسن  2ارتوپدی  1  2 5010029 240867

 30/10 چهارشنبه 2/4/400   17-15 چهارشنبه دکتر عزیزی نورولوژی 1  2 501792490 22071

 971فر ورودی : علیرضا فالحیزبان تخصصي

 96: آقای رستمیان ورودی نورولوژي

      
 
 
 
 



 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 خانم دکتر فرهمند  استاد راهنما:                          97ورودي:              6  ترم :                   کارشناسي   :مقطع                501   ارتوز و پروتز:    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

 شنبه آقاییآقای دکتر حاجی طراحی و ساخت ارتوز باالی زانو 1 2  5010027 22052
10-12 
13-15 

 ---- --- ---- 

22052 
240139 

 طراحی و ساخت ارتوز زیر زانو  1 2  5010010
 آقاییآقای دکتر حاجی

 خانم دکتر باقرزاده
 ----- ----- ----  12-8 یکشنبه

 ---- ---- ----  12-8 دوشنبه آقای دکتر بابایی 1طراحی و ساخت ارتوز ستون فقرات  1 2  5010015 23883

 ---- ----- -----  15-13 دوشنبه آقای دکتر بابایی 2طراحی و ساخت ارتوز ستون فقرات  1 1  5010014 23883

22055 

24027 
 آمار و روش تحقیق 1  2 501792230

 خانم دکتر فرهمند
 دکتر صانعی

 30/8 یکشنبه  23/3/400  15-13 شنبهسه

 ---- ----- ----  12-8 چهارشنبه آقاییآقای دکتر حاجی طراحی و ساخت پروتز باالی زانو 1 2  5010011 22052

 30/8 یکشنبه  30/3/400  16-13 چهارشنبه آقای دکتر خاقانی پروتز زیبایی 1 1 1 5010009 24011

 30/8 سه شنبه  18/3/400   19-17 سه شنبه  ستودهاستاد  2اندیشه  93  2 3333333 24063

 30/8 سه شنبه  25/3/400   17-15 سه شنبه  استاد بابایی انقالب اسالمی 92  2 1111111 240154

 30/10 سه شنبه  1/4/400   12-10 سه شنبه  استاد کاظمی تاریخ اسالم 92  2 6666666 240669

 

  
 
 



 
 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 نياخانم دکتر آزادي  استاد راهنما:                              96ورودي:                   8   ترم :                  کارشناسي  :مقطع      501  ارتوز و پروتز:     شتهر                                     ر   

 

 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

 گروه مربیان کارآموزی در عرصه پروتز اندام باالیی 1 4  5010042 
 شنبه  
 یکشنبه

 18-8شنبه:
-8یکشنبه: 
10 

 --- 
---- ---- 

 گروه مربیان کارآموزی در عرصه ارتوزهای ستون فقرات 1 4  5010041 
یکشنبه و 

 دوشنبه

یکشنبه: 
10-12 
-8دوشنبه: 
18 

 ---- 

----- ----- 

 گروه مربیان کارآموزی در عرصه ارتوزهای اندام باالیی 1 4  5010038 
سه شنبه و 
 چهارشنبه

8-14  ---- ----- ----- 

             

       

 

  

 

 
 


