
 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041سال تحصيلي اول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 خانم دکتر آزادي نيا ستاد راهنما:ا                                                                                                         1044ورودي:                     1ترم :                       کارشناسيمقطع:                            ارتوز و پروتزرشته: 

 

 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 چهار 01/00/055  02-8 شنبه خانم دکتر آرامی نیا روانشناسی بیماران و معلولین  0  2 0505520   03/8  

شنبه یک 1/00/055  00-0/01 شنبه  دکتر عسگری تشریح تنه 0 0/5 0/5 0505510 20111  03/03  

 -- --- --     0تربیت بدنی      

20112 
0505510 

 15/01 شنبه دو 00/00/055  02-05 یکشنبه دکتر بختیاری تشریح اندام باالیی 0 0/5 0

 15/01 شنبه  2/00/055  00-01 یکشنبه خانم دکتر باقرزاده علم مواد 0  2 0505502 205012

22520 
0505525 

 15/05 شنبه یک 05/00/055  05-2 شنبهیک دکتر عزیزی فیزیولوژی عصب و عضله 0  0

0022 
0505511 

 15/05 شنبه  01/00/055  02-00 دوشنبه دکتر شعبانی تشریح سر، گردن 0  0

 15/05 شنبه یک 02/00/055  00-0/01 دوشنبه خانم دکتر فرهمند اصول توانبخشی 0 0/5 0/5 0505520 22500

 15/05 نبه سه ش 02/00/055   01-01 شنبه چهار آقای حاتمی زبان پیش دانشگاهی 22  2 0009999 22211

 15/8 سه شنبه  0/00/055   05-8 سه شنبه استاد ستوده 0اندیشه اسالمی  20  2 9999999 

 15/01 شنبه چهار 1/00/055   00-8 شنبهچهار خانم ساعدی ادبیات فارسی 21  1 399999995 21211

 15/8 دوشنبه 0/00/055   05 - 02 یکشنبه خانم مرادیان مهارتهای زندگی 21  2 0009999 

 باز شود. (28)ورودی  هدیه رشیدیان، زهرا صابری، اسما عابدینی، محمدرضا کوره پزان، پوریا جعفری، علی مظلومی، امیرمحمد رحمانی(، 22مهشید پیروی )ورودی براي  تشریح تنه

 ر رضا صالحيدکت                                                                                                                                                                                                                                            

 معاون آموزشي                        

       

  

  



 

 

 

 اه علوم پزشكي ایراندانشگ

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 جالليدکتر  خانم استاد راهنما:                          1333ورودي:                     3رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: کارشناسي                                    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

21218 

31300 
 )اندام پایینی( 1کینزیولوژی و بیومکانیک  0  2 0505522

خانم دکتر -خانم دکتر جاللی
 آزادی نیا

 08/05/055  05-8 شنبه
03/00 شنبه   

 15/05 یکشنبه  02/05/055  00-01 شنبه خانم دکتر جاللی 0زبان تخصصی  0 0/5 0 0505518 21218

205220 
0505521 

 15/01 دوشنبه  25/05/055  05-8 شنبهیک دکتر دهقانی ارتوپدی 0  2

 15/01 چهارشنبه  22/05/055  02-05 یکشنبه خانم دکتر فرهمند تئوری ارتوزهای اندام باالیی 0  2 0505581 22500

22500 
0505051 

 15/05 یکشنبه  21/05/055  00-01 یکشنبه خانم دکتر فرهمند وسایل کمکی 0  0

 15/01 دوشنبه  22/05/055  05-8 دوشنبه آقای دکتر خاقانی تئوری پروتزهای اندام باالیی 0  2 0505520 20500

 15/05 سه شنبه  28/05/055  02-05 دوشنبه آقای دکتر سنجری استاتیک 0  2 0505502 22000

21881 

31300 

0505510 
 تشریح سطحی 0  

خانم دکتر -آقای دکتر بابایی
 آزادی نیا

 15/8 شنبه  20/05/055   00-01 دوشنبه

 15/05 سه شنبه  20/05/055   05-8 سه شنبه استاد سلیمی اخالق 20  2 0000000 

 -- --- --     گروه تربیت بدنی 0تربیت بدنی  --    

 15/8 چهارشنبه  22/05/055   2-8 چهارشنبه آقای دکتر خاقانی  0پروتزهای سیلیکونی  0  0 0505528 

 
 -- --- ---   02-2 چهارشنبه آقای دکتر خاقانی 2پروتزهای سیلیکونی  0 0/0  0505522

 
 15/8 شنبه  2/00/055   00-01 چهارشنبه آقای دکتر بابایی تئوری ارتوزهای ستون فقرات 0  2 0505588

 دکتر رضا صالحي                                                                                                                                                                                                                              

 معاون آموزشي                                                                             
 

  



 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 اه علوم پزشكي ایراندانشگ

 توانبخشيدانشكده علوم 

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 آقاي دکتر بابایيتاد راهنما:اس                          1338ورودي:                     5رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: کارشناسي                                    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

03/03 شنبه  2/00/055  05-8 شنبه آقای دکتر حاجی آقایی 2پروتزهای اندام پایینی  0  2 0505502 22502  

03/8 شنبه  20/05/055  02-05 شنبه آقای دکتر بابایی ارتزهای ستون فقرات 0  2 0505505 21881  

20285 

30738 
 طراحی و ساخت ارتزهای پا 0 2  0505520

خانم دکتر -آقای دکتر سعیدی
 جاللی

 -- --- --  02-8 یکشنبه

 15/05 دوشنبه 22/05/055  00-01 یکشنبه آقای دکتر بابایی رادیولوژی 0  2 0505510 21880

20285 

31300 
 طراحی و ساخت پروتزهای زیر زانو 0 2  0505502

خانم دکتر -آقای دکتر سعیدی
 آزادی نیا

 -- --- --  02-8 دوشنبه 

-- 
 

 --- --- ---    گروه تربیت بدنی 2تربیت بدنی  ---  

 
1111111 

 15/8 سه شنبه  20/05/055  08-01 سه شنبه استاد قدیری 2 اسالمی اندیشه 20  2

 22/05/055  01-01 سه شنبه خانم دکتر آزادی نیا معاینه و ارزیابی 0 0 2 0505502 20501
 15/01 چهارشنبه 

22500 

30738 
 ارتزهای اندام پایینی 0  1 0505525

خانم دکتر -خانم دکتر فرهمند
 جاللی

 15/05 دوشنبه  25/05/055  00-8 چهارشنبه

 دکتر رضا صالحي    برای پوریا جعفری، امیرمحمد رحمانی، فاطمه مجیدی، علی مظلومی، دنیا باقری، محمدرضا فرقانی، فاطمه قرشی باز شود. فرهنگ و تمدن      

 معاون آموزشي                                                                                                                               فرقانی و خانم شکوهی باز شود.برای امیرمحمد رحمانی، محمدرضا ااخالق      

 برای خانم رشیدیان باز شود.تاریخ اسالم       

 .برای فاطمه قرشی باز شودتنظيم خانواده       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اه علوم پزشكي ایراندانشگدانشگا

 

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 1044-1041برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 خانم دکتر فرهمنداستاد راهنما:                          1337ورودي:                     7رشته: ارتوز و پروتز                      مقطع: کارشناسي                                    ترم :                                   

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 درسنام  گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 کارآموزی

 ارتزهای اندام فوقانی هکارآموزی در عرص 0 1 0505518 
-مجتبی جعفریان-رضا خداقلی

-شهریار ظریف نجغیان
 شیوااصفهانی

 شنبه
 یکشنبه
 دوشنبه

8-02 
8-01 
8-01 

 -- 

--- -- 

 زهای اندام پایینیکارآموزی در عرصه اروت 0 1 0505505 
م مری-مینو خانعلی-سحر صادقی
 فاطمه رضازاده-مصلحی

 سه شنبه
 چهارشنبه

8-00 
8-00 

 -- --- --- 

 کارآموزی در پروتز اندام فوقانی  0   0505502 
 -مینو خانعلی-سحر صادقی
 رضازاده-مصلحی

 شنبه 
 یکشنبه
 دوشنبه 

8-01 
8-01 
8-01 

    

 
 

           

 
 

         
  

             

 برای خانم مصاعی و آقای بابانیا باز شود.اخالق       

 برای خانم مصاعی باز شود. 2تربيت بدني       

 دکتر رضا صالحي         

 معاون آموزشي                                                                                                 


