
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400سال تحصيلي دوم برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 دکتر توفان     استاد راهنما:              99ورودي:               دومترم :               کارشناسی مقطع:       300  شنوایی شناسیرشته:  

 

 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

 1ارزیابی پایه شنوایی  1 1 2 13000018 23769
 آقای دکتر احدی

 

 

 شنبهیک

 

 

 دوشنبه

 

10- 8 

)نیمه  10 -12

 دوم(
 11/5/400 

0/10 دوشنبه   

12-10 

 )نیمه دوم(

23909 13000011 2 1 1 
آناتومی ، فیزیولوژی دستگاه شنوایی و 

 تعادل
30/13 شنبه  9/5/400  8 -21 شنبه خانم دکتر توفان  

 30/10 شنبه چهار 31/5/400  19-17 سه شنبه خانم دکتر جلیله وند رشد و تکامل زبان و گفتار 1  2 13000014 21973

 30/10 شنبه  61/5/400  11-8 چهارشنبه  دکتر رضا احدی آناتومی  مغز و اعصاب 1 1 1 13000006 21943

 30/8 شنبه  2/5/400  16-13 چهارشنبه  استاد حاتمی زبان عمومی 93  3 503000003 22266

 30/10 یکشنبه  3/5/400  9 -12 سه شنبه آقای دکتر ثامنی اکوستیک 1 1 1 13000010 22058

 30/8 دوشنبه  4/5/400    10 -11 شنبه آقای دکتر رهبر کامپیوتر  1  1 4552447 21979

 30/8 سه شنبه  12/5/400   17-15 سه شنیه  2اندیشه اسالمی  92  2 3333333 

 یکشنبه خانم دکتر جاراللهی مبانی توانبخشی شنوایی 1  2 13000022 21969
13:30-

15:30 
 30/13 چهارشنبه  6/5/400  

 

 

 وند ارایه شود.نگری درسي با این عنوان وجود ندارد. آناتومي سروگردن برای خانم حسن ه و خانم حسن وند ارایه شود. بعد از بازرای آقای عليرضا اميني ارایه شود، ژنتيک معرفي به استاد برای خانم فائزه کرمي، فيزیولوژی عمومي معرفي به استاد برای آقای سعيد اکلب آناتومي  مغز و اعصاب      

 

 

 



 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 احديدکتر استاد راهنما:       98ورودي:            چهارمترم :               کارشناسیمقطع:       300     شنوایی شناسیرشته:                                    

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملي نظری

 30/8 یكشنبه  16/3/400  12-10 دو شنبه  دکتر فرنوش جاراللهی مشاوره شنوایی شناسی 1  2 13000023 21969

21979 

240564 
13000030 2 1 1 

الکترونیک و کالیبراسیون تجهیزات 

 شنوایی 

دکتر  -دکتر نریمان رهبر

 حدادزاده
 24/3/400  13 -16 شنبهدو

 30/8 دوشنبه 

 30/13 دوشنبه  31/3/400  14:30-13  شنبهیک دکتر مهدی اکبری اندازه گیری گسیل های صوتی گوش 1 0.5 0.5 13000037 21961

 30/8 چهارشنبه  26/3/400  14 -17  شنبه دکتر یحیی مدرسی مبانی زبان شناسی و آواشناسی اکوستیک 1  3 13000016 22028

 30/10 چهارشنبه  19/3/400  8-10  سه شنبه دکتر مالحت اکبرفهیمی بیماریهای مغزو اعصاب 1  2 13000008 22025

 30/8 شنبه  22/3/400  12-10 شنبه  موسویاشرف السادات دکتر  بیماریهای کودکان 1  2 13000009 240609

 دکتر محسن احدی آزمونهای رفتاری سیستم شنوایی مرکزی 1 1 2 13000026 23769
 چهارشنبه

  

13-15 

10- 8 

 )نیمه دوم(

 30/10 شنبه  29/3/400 

 --- ----- ----   12-9 شنبهیک اساتید گروه 1کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسال  1 1  13000041 

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

       19 جمع واحد

       
 
 
 
 



 
 

 

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 دکتر مظاهر یزدياستاد راهنما:        97 ورودي:          ششمترم :           کارشناسیمقطع:         300 شنوایی شناسیرشته: 

 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

 16/3/400  16-15 چهارشنبه  دکتر هورمند کاربرد دارو شناسی در شنوایی 1  1 504044026 23923
30/10 یکشنبه   

 29/3/400  21-01 شنبه دکتر جاراللهی زبان اموزی به افراد کم شنوا 1  2 504044029 21969
30/13 شنبه     

22054 
23907 

 30/13 چهارشنبه  26/3/400  10-12 یکشنبه ، دکتر معارف وندخانم روزبهانی شنوایی شناسی بالینی 1  2 504044014

 اساتید گروه قالبگیری 1 1  504044010 
 

 یکشنبه
71-51  --- --- --- 

 30/13 دوشنبه  24/3/400  21-10 دوشنبه دکتر توفان تربیت شنوایی 1  2 504044033 23909

 انقالب اسالمی 92  2 1111111 240154
 

 30/8 سه شنبه  25/3/9400  17-15 سه شنبه استادبابایی

21979 
240564 

504044031 1 1 1 
 شنوایی شناسی صنعتی

 
 30/13 چهارشنبه  19/3/400   13 -16 شنبه دکتر حدادزاده -دکتر رهبر

 --- --- ---   14-17 ارشنبهدو استادان گروه 1کاراموزی شنوایی شناسی کودکان 1 1  504044051 

 چهارشنبه اساتید گروه 3کاراموزی بزرگساالن 1 2  504044037 
8-11 

12-15 
  --- ---- --- 

 504044039  1 1 

کمک  لیوسا میو تنظ زی، تجو یابیارز یکارآموز

 1 یو ارتباط ییشنوا

 

 ---- ---- ---   9 -12 شنبهسه  اساتید گروه

 30/10 شنبه  22/3/400   8 -10 دوشنبه  دکتر وثاقی رادیولوژی 1  1 5040404019 22014

 30/13 دوشنبه 31/3/400   11 -12 چهارشنبه دکتر معارف وند روش تحقیق 1  1 4554632 23907

 30/10 چهارشنبه  2/4/400   15-13 یکشنبه  معارف وند آمار   2 4552456 23907

 برای آقای علیرضا امینی ارایه شود. 1 یو ارتباط ییکمک شنوا لیوسا میو تنظ زی، تجو یابیارز یکارآموزقالبگیری و       

 

 



 
        

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1399-1400 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 دکتر معارف ونداستاد راهنما:    96 ورودي:     هشتمترم :       کارشناسیمقطع:        300 شنوایی شناسیرشته:   

 

 

 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

 دوشنبه  اساتید گروه 3کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان  1   504044060 
-30/12 

30/15 
 --- ----- ---- 

 ---- ---- ----  8-14 شنبه اساتید گروه 6کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسال  1   504044061 

 504044059   1 
 لیوسا میو تنظ زی، تجو یابیارز یکارآموز

 3 یو ارتباط ییکمک شنوا
 یکشنبه اساتید گروه

-30/8 

30/11 
 --- ---- --- 

 یکشنبه اساتید گروه 2کارآموزی تربیت  شنوایی   1   504044041 
-30/11 

30/14 
 --- ---- ---- 

 دوشنبه اساتید گروه کارآموزی وزوز مرکزی 1    
-30/8 

30/11 
 ---- ---- ---- 

 504044054   1 
کارآموزی غربالگری شنوایی نوزادان و 

 کودکان
 ----- ---- ----  8 -11 چهارشنبه اساتید گروه

 30/10 سه شنبه  1/4/400  15-13 سه شنبه  امامت( خیصدر اسالم)تار یلیتحل خیتار 93   6666666 

 3و کارآموری سمعک  6، 5، 4، 2لطفا برای  خانم ناظم پور برای فارغ التحصيلي، کارآموزی باليني بزرگسال 

 ارایه گردد ، و ژنتيکغربالگری شنوایي نوزادان و کودکان، 2تربيت شنوایي، 3سمعک ، کاراموزی ارزیابي مرکزی و وزوزلطفا  خانم کرمي برای فارغ التحصيلي،    

       
    

 
 
 


