
 

 

 دانشگبه علوم پسشكي ایراى

 دانشكذه علوم توانبخشي

 0911-0011 سبل تحصيلياول  برنبهه هفتگي و  اهتحبني نيوسبل

   دکتر توفبىاستبد راهنوب: 11 ورودي:  اول ترم: کبرشنبسي:هقطع  شنوایي شنبسي :رشته          

 
     .   

 

 کذ استبد
 

 شوبره درس
 واحذ

 نبم درس گروه
 نبم استبد و 

 هسئول درس

 زهبى کالس

 

 زهبى اهتحبى

 سبعت روز تبریخ کالس سبعت روز
 عولی نظری

30/8 ضنبه 11/12/99  10 -12 یکطنبه دکتر هعبرف ونذ فیسیک صوت 1 1 1 13000001 23907  

30/10 ضنبه 02/12/99  11-8 ضنبه  دکتر کروجی آنبتوهی سروگردى و تنه 1 1 2 13000005 21605  

 30/10 یکطنبه 03/12/99  8:30 -10 دوضنبه دکتر اکبری اصول توانبخطی 1 5/0 5/0 13000004 21961

 30/10 دوضنبه 04/12/99  16-13 ضنبه  خبنن دستی و کوک هبی اولیه بهذاضت عووهی 1 1 1 13000002 23861

 روانطنبسی عووهی و رضذ 1  2 13000003 22011
از گروه روانطنبسی هتعبلبب 

 اعالم خواهذ ضذ.
 30/8 ضنبه 09/12/99  10-8 یکطنبه 

 30/10 چهبر ضنبه 13/12/99  16-13 چهبرضنبه  آلبی کبهراى حبتوی زببى پیص دانطگبهی 92  3 9990002 --

 30/10 چهبر ضنبه  06/12/99  16-13 یکطنبه  خبنن سبعذی  ادبیبت فبرسی 92  3 502000003 22325

 30/10 پنج ضنبه  14/12/99   10-8 چهبرضنبه  خبنن اعتوبد نیب ههبرت هبی زنذگی 91  2 9990001 12546

 30/8 سه ضنبه  05/12/99   10-8 سه ضنبه  استبد ستوده )هبذأ و هعبد( 1انذیطه اسالهی  91  2 2222222 1904

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
 

 

 



 

 

 

 دانشكذه علوم توانبخشي

 0911-0011 سبل تحصيلياول  برنبهه هفتگي و  اهتحبني نيوسبل

   دکتر احذياستبد راهنوب: 19 ورودي:  سوم ترم::کبرشنبسي هقطعرشته: شنوایي شنبسي  

 

 

 کذ استبد
 

شوبره 

 درس

 واحذ
 نبم درس گروه

 و  نبم استبد

 هسئول درس

 زهبى کالس

 

 زهبى اهتحبى

 سبعت روز تبریخ کالس سبعت روز
 عولی نظری

22054 

55022 
 27/10/99  10 -12 یکطنبه خبنن روزبهبنی -دکتر ثبهنی 2ارزیببی پبیه ضنوایی  1  2 13000019

30/13 ضنبه   

21979 

520242 
 دکتر حذادزاده -دکتر رهبر انذازه گیری هبی اکوستیک ایویتبنس 1 1 1 13000021

 ضنبه
 دوضنبه

8-9 
8-10 

 17/10/99 
ضنبهچهبر  30/10  

 بیوبریهب و رادیولوشی گوش و گلو و بینی  1 5/0 2/  5 13000017 240564
 ENTگروه 

 )دکتر حذادزاده(
 30/10 ضنبه  20/10/99  8:30-12 چهبرضنبه

 30/10 ضنبه دو 15/10/99  8 -9:30 یکطنبه هعبرف ونذدکتر  سبیکواکوستیک 1 5/0 5/0 13000012 23907

 30/8 طنبه یک 14/10/99  13 -15 ضنبه ترابی نصاددکتر  اختالالت زببى و گفتبر 1  2 13000015 22066

22110 

55022 
 30/8 ضنبه  13/10/99  10 -12 ضنبه وثبلی دکتر -هظبهردکتر  فیسیولوشی و نوروفیسیولوشی 1  2 13000007

 30/13 طنبه یک 21/10/99  13 -16 دوضنبه دکتر هعبرف ونذ زببى انگلیسی تخصصی 1 1 1 13000013 23907

 30/8 چهبرضنبه  24/10/99   10 -12 دوضنبه دکتر جبراللهی هببنی توانبخطی ضنوایی 1  2 13000022 21969

--- 501712301 
سبعت  40

 کبرگبه
 30/13 ضنبهدو 22/10/99   13 -15 یکطنبه خبنن دلجویه زببى اضبره فبرسی 1 

 30/10 سه ضنبه  23/10/99   12-10 سه ضنبه سلیویاستبد  اخالق اسالهی 91  2 5555555 1904

 30/10 سه ضنبه  16/10/99   15-13 سه ضنبه ببببییاستبد  انمالة اسالهی ایراى 91  2 1111111 1904

.                                                                                                                                

 
 
 



 

 

 

 

 

 دانشكذه علوم توانبخشي

 0911-0011 سبل تحصيلياول  برنبهه هفتگي و  اهتحبني نيوسبل

   دکتر هظبهریسدياستبد راهنوب: 19 ورودي:  پنجن ترم::کبرشنبسي هقطعرشته: شنوایي شنبسي          

 

 

 کذ استبد
 

 شوبره درس
 واحذ

 نبم درس گروه
 و  نبم استبد

 هسئول درس

 زهبى کالس

 

 زهبى اهتحبى

 سبعت روز تبریخ کالس سبعت روز
 عولی نظری

 خبنن دلجویه -دکتر جبراللهی اصول و هببنی ش.ش توانبخطی 1 1 2 504044007 21969
 یکطنبه

 بهیکطن
12-10 
15- 13 

 13/10/99 
30/8 ضنبه   

30/13 دوضنبه  15/10/99  10 -12 ضنبهدو دکتر هظبهریسدی ضنوایی ضنبسی کودکبى 1  2 50444032 23908  

21979 

520242 
 30/8 چهبرضنبه  17/10/99  10 -13 ضنبه دکتر حذادزاده -دکتر رهبر تجهیسات و کبلیبراسیوى 1  3 50444009

 دکتر ثبهنی ارزیببی و تجویس وسبیل کوک ضنوایی 1  4 504044040 22058
 ضنبه

 دوضنبه
 30/8 ضنبه  20/10/99  8 -10

 30/10 دوضنبه  22/10/99  10-8 یکطنبه  هوسویدکتر  بیوبریهبی کودکبى 1  2 504044022 240625

1409 509900000 2 
 

 
91 
92 

 جوعیت و تنظین خبنواده
 خ پیرجلیلی
 استبد سلیوی

 30/10 پنج ضنبه  25/10/99  10-8 سه ضنبه

23769 
504044011 

 
2  1 

 ضنوایی آزهوى هبی رفتبری سیستن هرکسی
 

 30/10 چهبرضنبه  24/10/99   13 -15 دوضنبه دکتر احذی

1409 1111111 2  91 
 انمالة اسالهی ایراى

 
 30/10 سه ضنبه  16/10/99   15-13 سه ضنبه استبد ببببیی

   
  

                             
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 دانشكذه علوم توانبخشي

 0911-0011 سبل تحصيلياول  برنبهه هفتگي و  اهتحبني نيوسبل

   دکتر هعبرف ونذاستبد راهنوب: 19 ورودي:  هفتن ترم::کبرشنبسي هقطعرشته: شنوایي شنبسي               

 

 

 کذ استبد
 

 شوبره درس

 واحذ

 نبم درس گروه
 و  نبم استبد

 هسئول درس

 زهبى کالس

 

 زهبى اهتحبى

 سبعت روز
کال

 س
نظر سبعت روز تبریخ

 ی
 عولی

2کبرآهوزی ارزیببی ضنوایی کودکبى  1 1  504044053 --  ضنبه  گروه ضنوایی ضنبسی 
30/15 _ 

30/12  
 --- 

---- ---- 

-- 504044052  1 1 
 لیوسب نیو تنظ سی، تجو یببیارز یکبرآهوز

 2 یو ارتببط ییکوک ضنوا
 دو ضنبه گروه ضنوایی ضنبسی

30/15 _ 
30/12 

 ---- 
---- ----- 

-- 
504044057 

 یکطنبه گروه ضنوایی ضنبسی 1کبرآهوزی تربیت  ضنوایی   1 1 
30/12 _ 

30/8 
 ---- ----- --- 

-- 
504044037 

 ضنبه گروه ضنوایی ضنبسی 3کبرآهوزی ارزیببی ضنوایی بسرگسبل  1 2 
30/12 _ 

30/8 
 ---- ---- ----- 

 چهبرضنبه گروه ضنوایی ضنبسی ENGو   ABRکبرآهوزی   1 1  504044058 --
30/15 _ 

30/12 
 ---- ----- ----- 

1904 
509900000 2 

 
91 
92 

 خبنواده)دانص خبنواده( نیو تنظ تیجوع
 خ پیرجلیلی 
 آلبی سلیوی

 30/10 پنج ضنبه  25/10/99  15_ 17 

 30/10 ضنبه  13/10/99   15_ 17 ضیکطنبه نبه دکتر هعبرف ونذ روش تحمیك 1  1 501712210 23907

 30/8 دوضنبه  15/10/99   8 -10 طنبهپنج دکتر هعبرف ونذ سوینبر 1  2 504044034 23907

23908 
240564 

 2آزهوى هبی فیسیولوشیک ضنوایی   1  2 504044013
 -دکتر هظبهر یسدی )هسئول(

 دکتر حذادزاده
 30/13 ضنبه  20/10/99   8 -10 چهبرضنبه

 30/10 چهبرضنبه  24/10/99   10-11 دوضنبه آلبی ضیراونذ هذیریت در ضنوایی ضنبسی 1  1 501712448 22125

   

 
2     



 

     
 
 
 

 


