
  

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

                                                                                                                                                                                         1400-1401 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 آقاي دکتر فرزانه  استاد راهنما:                     400 ورودي:          اول          ترم :     کارشناسي                          :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

 -- --- ---   8-10 شنبه فرزانه دکتر آقای فيزيك نور)عملی ( 1 2  501772011 23901

شنبه يک 3/11/400  16-13 شنبه  خانم دکتر عزيزی فيزيولوژی عمومی 1  3 5080003 22071  30/8  

 --- -- --  ---- ---- گروه  1تربيت بدنی ؟ -- 1   

30/13 چهارشنبه  6/11/400  10-12 يکشنبه مروجخانم  فيزيك نور)تئوری ( 1  2 501772010 23899  

 30/10 شنبه يک 10/11/400  11-8 دوشنبه  دکتر رسولی تشريح عمومی واعصاب )تئوری ( 1  3 501772050 21362

 30/8 شنبه دو 4/11/400  16-14 روشنبه  اد نياخانم اعتم مهارتهای زندگی؟ 92  2 9990001 12546

 -- -- --  --- --- گروه  1تربيت بدنی  --    

 --- --- ---  13-11 دوشنبه  دکتر رسولی تشريح عمومی واعصاب )عملی ( 1 1  501772051 21362

 --- --- ---  8-10 شنبهچهار فرزانه دکتر آقای )عملی (1اپتيك هندسی وفيزيکی  1 1  501772185 23901

 30/10 شنبه  16/11/400  10-12 چهارشنبه خانم مروج )تئوری (1اپتيك هندسی وفيزيکی  1  2 501772184 23899

 30/10 شنبه سه  12/11/400   17-14 يکشنبه   آرانی استاد قانعی  زبان پيش دانشگاهی 93  3 9990002 240713

        
           

 

 

 

 

 



 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401       سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

   خانم گرانمایه استاد راهنما:                            99ورودي:            سوم          ترم :کارشناسي                                :مقطع:   بينایي سنجي             رشته                      

 

  دروسي که با عالمت ؟ مشخص شده اند با استاد هماهنگي نشده است.1

 

 

                                              

 

 
 

 

 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

23900 
240914 

501772221  2 
1 

 خانم دهقانيان/دکتر نبوتیآقای  ابزرواسيون )عملی (
 يکشنبه

 شنبهسه 

15-13 
10-8 

 --- 
--- --- 

22015 
24000 

501772249  1 
1 

 )عملی (1اپتومتری 
 خانم گرانمايه
 آقای نقدی

 شنبه
 شنبهسه 

15-13 
12-10 

 --- 
--- -- 

30/10 شنبه  18/10/400  14-16 دوشنبه  خانم دکتر وثاقی فيزيولوژی چشم 1  2 501772170 22014  

30/10 دوشنبه  20/10/400  10-12 يکشنبه خانم گرانمايه )تئوری (1اپتومتری  1  2 501772250 22015  

30/10 چهارشنبه  22/10/400  12-10 دوشنبه دکتر نبوتیآقای  ابزرواسيون )تئوری ( 1  1 501772220 23900  

 ---- ---- ------  8-10 شنبه  سرسگانیدکتر  بيوشيمی عملی 1 1  501772032 

30/10 دوشنبه  27/10/400  10-12 شنبه  دکتر الهام بحرينی بيوشيمی تئوری 1  2 501772031 23815  

240107 
140903 

501772110 2  
1 

 30/13 چهارشنبه  29/10/400  8-10 چهارشنبه  طالبی -مير کالنتری ميکروبشناسی )تئوری (

 -- --- ---  10-12 چهارشنبه  مير کالنتری  ميکروبشناسی )عملی ( 1 1  501772111 240107

 30/8 يکشنبه  26/10/400   13-16 چهارشنبه  دکتر عليخانی عمومیزبان  1  3 503000003 240103

 30/8 شنبه  25/10/400   13-16 سه شنبه  آقای دکتر نامور روانشناسی عمومی و رشد  1  3 501772060 



 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

   خانم گرانمایه استاد راهنما:                               98ورودي:           پنجم          ترم :کارشناسي                 :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

21971 501772253 2  
30/10 شنبه  18/10/400  8-10 شنبه آقای دکتر جعفرزاده )تئوری (3اپتومتری  1  

30/13 یکشنبه  19/10/400  10-12 شنبه آقای دکتر ميرزاجانی (تئوری) 1اپتومتری کودکان  1  2 501772294 22009  

24027 501772070 2  
30/8 شنبه  25/10/400  13-15 شنبه  دکتر صانعیآقای  آمار حياتی 1  

24000 501772295  1 
1 

 (عملی)1اپتومتری کودکان 
        دکتر نبوتیآقای 

 آقای سياه کمری
 ---  8-12 شنبهيک

--- --- 

23902 501772282 3  
 30/8 شنبه  2/11/400  8-11 شنبهدو اسهرلوسآقای دکتر  2آسيب شناسی چشم  1

 30/13 چهارشنبه  22/10/400  11-12 دوشنبه خانم گرانمايه )تئوری (1البراتواراپتيك  1  1 501772193 22015

22015 501772194  1 

1 
91 

 

 خانم گرانمايه )عملی (1البراتواراپتيك 
 1گروه  شنبهيک
 2گروه  شنبهدو

15-13  --- --- -- 

23901 501772202 3  
 30/10 دوشنبه  27/10/400  8-11 سه شنبه فرزانه دکتر آقای 2فيزيولوژی اپتيك  1

 30/8 سه شنبه  21/10/400  16-18 سه شنبه  استاد قديری 2انديشه اسالمی  92  2 3333333 

23900 501772254  1 
1 

 )عملی (3اپتومتری 
 نبوتیدکتر آقای 

 خانم رفعتی
 --- --- -----   8-12 شنبه چهار

 30/13 چهارشنبه  29/10/400   13-15 چهارشنبه  دکتر هورمندآقای  داروشناسی تخصصی 1  2 501772120 23923

   

 

 
   

 
 



 
 

 

 1400-1401برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 خانم گرانمایه  استاد راهنما:                              97 ورودي:          هفتم          ترم :کارشناسي                          :مقطع: بينایي سنجي                      رشته                                  

 

 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

22053 501772273 1  
30/8 شنبه  18/10/400  8-9 شنبه آقای دوستدار )تئوری (2 یعدسيهای تماس 1  

 -- --- ---  9-12 شنبه آقای ديانت/آقای دوستدار )عملی (2 یعدسيهای تماس 1 1  501772274 22053

22009 

23900 
501772352 2  

 2درمان آنوماليهای ديد دوچشمی  1
 آقای دکتر ميرزاجانی

 آقای دکتر نبوتی
 20/10/400  15-13 شنبه

30/8 دوشنبه   

30/13 چهارشنبه  22/10/400  13-14 يکشنبه آقای دکتر زرين )تئوری (اورژانسهای چشمی  1  1 501772090   

 -- -- --  16-14 يکشنبه آقای دکتر زرين )عملی (اورژانسهای چشمی  1 1  501772091 

22009 

23900 

240914 

 ع 2 های ديد دوچشمیيدرمان آنومال 1 1  501772353
  آقای دکتر ميرزاجانی

 خانم دهقانيان/ آقای دکتر نبوتی
 ---  10-8 دوشنبه

--- -- 

22009 

240914 
 عملی 2اپتومتری کودکان  1 1  501772293

 آقای دکتر ميرزاجانی 
 آقای سياه کمری/

 -  12-10 دوشنبه
-- --- 

22060 
23901 

501772261 1  
1 

 بينايی محيطی )تئوری (
 آقای سوری

 فرزانه دکتر آقای
 25/10/400  13-14 شنبهدو

30/10 شنبه   

22060 
23901 

501772262  1 
1 

 بينايی محيطی )عملی (
 آقای سوری

 فرزانهدکتر آقای 
 -- -- --  16-14 شنبهدو

 4444444 2  29  30/10 سه شنبه  28/10/400  15-17 سه شنبه استاد اسعدی یموضوع ريتفس 

 30/13 سه شنبه  21/10/400  10-12 سه شنبه استاد اسعدی امامت  خيتار 91  2 6666666 

 -- --- ---  13-15 سه شنبه دکتر فرزانهآقای  یعمل2 اپتيك  البراتوار  1 1  501772196 23901

 30/8 شنبه  2/11/400  13-15 شنبهچهار اسهرلوسدکتر آقای  اپتومتری مشاغل وبهداشت چشم 1  2 501772310 23902

 501772372  2 
1 

 مربيان گروه 2کارآموزی بالينی  91
 يکشنبه

 چهارشنبه
12-8   --- --- -- 

 


