
 
 
 

 داًشگبُ علَم پسشكي ایراى
 داًشكذُ علَم تَاًبخشي

 0944 - 0011 سبل تحصيلياٍل برًبهِ ّفتگي ٍ  اهتحبًي ًيوسبل 

 دکتر سهیل هنصور سوهبنی ستبد راهنوب:ا      99-1411نیوسبل اول  ورودي:     1 ترم :          کبرشنبسیهقطع:      فیسیوتراپیرشته: 
 

           

 
 کذ استبد

 

 شوبرُ درس
 ٍاحذ

 ًبم درس گرٍُ
 ًبم استبد ٍ 
 هسئَل درس

 زهبى کالس

 

 زهبى اهتحبى

 سبعت رٍز تبریخ کالس سبعت رٍز
 عولي ًظری

سر، گردن حیتشر 1 - 1 4309001110 30919 9-8 شنبه  دکتر عسگری  91/3 شٌبِ  13/03/44    

30919 4309001119 5/0  5/0 تنه حیتشر 1  10:30-9 شنبه  دکتر عسگری  91/01 یكشٌبِ  19/03/44    

33120  
33100 

4309001113 
یعموم یولوشیسیف 1 1 1  دکتر عسیسی  

 دکتر وثاقی

11-8 یکشنبه  
 91/09 دٍشٌبِ 00/03/44 

33100 4309001101 1 5/0 یبافت شناس 1  10-8 دوشنبه دکتر وثاقی   91/3 شٌبِ  14/03/44  

39234 4309001130 
و  یاصول توانبخش 1 - 1

یوتراپیسیف  

فر یدکتر محسن 12الی  11 یکشنبه   
 91/09 دٍشٌبِ  10/03/44 

39491 4441113 
یدانشگاه شیزبان پ 91 - 3 خانم نفیسه  

 آریاییان

16-13 چهارشنبه  
 91/01 چْبر شٌبِ  09/03/44  

یفارس اتیادب 91 - 3 913111119 33939 16-13 شنبه خانم ساعذی   91/01 چْبر شٌبِ  11/03/44   

0401 3333333 
2 - 92 

 

1اسالم ینظر یمبان  
 شنبه  ستودهاستاد 

18-16 

 
 91/3 سِ شٌبِ  19/03/44  

12546 9990001 
2 -  

92 

یزنذگ یمهارتها  
 

 خانم اعتماد نیا
 91/01 پٌج شٌبِ  00/03/44   12-10 دوشنبه 

 
                                                                                                                                                                                                                                 

 دکتر هْذی دادگَ
 هعبٍى آهَزشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 دانشگبه علوم پسشكی ایراى

 دانشكذه علوم توانبخشی

 1399 -1411برنبهه هفتگی و  اهتحبنی نیوسبل اول سبل تحصیلی

 خبنن دکتر نوري زاده استبد راهنوب:         98رشته: فیسیوتراپی    هقطع:کبرشنبسی      ترم :سوم  ورودي: 

 

 کذ استبد
 

 شوبره درس
 واحذ

 نبم درس گروه
 نبم استبد و 

 هسئول درس

 زهبى کالس

 

 زهبى اهتحبى

 سبعت روز تبریخ کالس سبعت روز
 عولي ًظری

 91/01 شٌبِ چْبر 30/01/44  03-01 چْبرشٌبِ  دکتر ًجبرًَبری بيوبریْبی رٍهبتيسوي ٍ پَستي* 0 - 3 4309001101 301249

 91/3 دٍشٌبِ  09/01/44  09-09 شٌبِ  آقبی دکتر اهيذ الْي فر ارتَپذی * 0 - 3 4309001103 301201

30411 

351222 

 
4309001114 

 
0 9/1 

 تشریح سطحي بذى )آقبیبى( 0
 دکتر هحوذ اکبری

 3-00 سِ شٌبِ
 

27/11/99 

 
 91/01 شٌبِ

 تشریح سطحي بذى )خبًن ّب( 3
 خبًن دکتر یبسيي

 

 91/01 شٌبِ دٍ 22/11/99  09-02 شٌبِ  خبًن ًصرالْي زببى تخصصي* 0 - 3 4309001139 

33100 

34822 
 بيوبریْبی قلبي عرٍقي تٌفسي 0 - 3 4309001109

 خبًن دکتر ٍثبقي
 دکتر شبٌن شبُ علي

 91/09 یكشٌبِ  30/01/44 هجبزی 01-3 چْبرشٌبِ 

39234 4309001190 3 - 0 
 3 کيٌسیَلَشی ٍ بيَ هكبًيک 

 ) فَقبًي(
 دکتر ّالکَ هحسٌي فر

 91/01 شٌبِ 09/01/44  هجبزی 09-09 یكشٌبِ 

30433 

34828 

 

4309001193 3 0 
0 

 
 )عَاهل حرارتي( 0الكترٍتراپي 

   01-03 دٍشٌبِ )ًظری( دکتر صراف زادُ

 91/3 شٌبِ چْبر 02/01/44
 دکتر صراف زادُ )آقبیبى(

 )خبًوْبدکتر ًيكجَی 
   09-09 دٍشٌبِ )عولي(

22012 

32926 
4309001191 3 0 0 

 توریي درهبًي 
 )اصَل توریي درهبًي(

 دکتر ًَری زادُ
 دکتر دادگَ/ 

 30/13 شنبه  31/01/44   3-03 یكشٌبِ

22071 4309001100 
3 

 91/09 یكشٌبِ 00/01/44   15-17 یكشنبه  دکتر عسیسی بيوبری ّبی هغس ٍ اعصبة* 0 -

       م  

   

 –دکتر ههذي دادگو 

 هعبوى آهوزشی

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 دانشگبه علوم پسشكی ایراى

 توانبخشیدانشكذه علوم 

 1399 -1411برنبهه هفتگی و  اهتحبنی نیوسبل اول سبل تحصیلی 

 ر شبه علیدکت استبد راهنوب:                     97رشته: فیسیوتراپی                      هقطع:  کبرشنبسی                             ترم : پنجن                   ورودي:                                 

 

 

 کذ استبد
 

 شوبره درس
 واحذ

 نبم درس گروه
 نبم استبد و 

 هسئول درس

 زهبى کالس

 

 زهبى اهتحبى

 سبعت روز تبریخ کالس سبعت روز
 عولي ًظری

شٌبِ چْبر 02/01/44  01-3 شٌبِ چْبر   عذًبى تيسهغس جراحي عوَهي* 0 - 3 910101133   91/01  

39241 910101190 

0 0 

 دکتر سَّبًي هبسبش ٍ هَبييليساسيَى 0
 13-10 شنبهیک

 
33/01/44 

91/3 دٍشٌبِ  

  دکتر ًيكجَی هبسبش ٍ هَبييليساسيَى 3 39303

39302 
 91/09 شٌبِدٍ 09/01/44  13-15 دو شنبه دکتر شبُ علي بيوبری ّب هغس ٍ اعصبة 0 - 3 910101139

301911 
910101139 

 91/01 چْبرشٌبِ 30/01/44  19-17 یکشنبه  دکتر ثریب رٍاًپسشكي* 0 - 3

33103 
910101101 

 91/09 دٍشٌبِ 31/01/44  8 -11 سه شنبه دکتر ًَری زادُ توریي درهبًي در فلج هغسی 0 0 0

30419 

34291 

910101194 
 3فيسیَتراپي در بيوبریْبی ارتَپذی  0 - 3

 دکتر علي اهيری 
 دکتر سَّبًي

کشنبهی  15-13  
 91/09 شٌبِ 09/01/44  

 
910101199 

 ---- ---- ---   8 -12 دوشنبه اسبتيذ گرٍُ هشبّذُ ببليٌي –کبرآهَزی در عرصِ  0 - -

0401 
0000000 3 

 91/01 سِ شٌبِ 01/01/44   09-09 سِ شٌبِ   دکتر ببببیي اًقالة اسالهي* 40 -

 91/09 سِ شٌبِ  39/01/44   02-09 سِ شٌبِ  استبد سليوي تفسير هَضَعي قرآى* 40 - 3 0000000 1940

  

 -هعبوى آهوزشی                                                                                                                                                                                                          

 دکتر هْذی دادگَ                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 دانشگبه علوم پسشكی ایراى

 دانشكذه علوم توانبخشی

 1399 -1411هفتگی و  اهتحبنی نیوسبل اول دوم سبل تحصیلی برنبهه 

 دکتر هحسنی فر استبد راهنوب:          96ورودي:       7رشته: فیسیوتراپی      هقطع:کبرشنبسی          ترم : 

 

 

 کذ استبد
 

 شوبره درس
 واحذ

 نبم درس گروه
 نبم استبد و 

 هسئول درس

 زهبى کالس

 

 زهبى اهتحبى

 سبعت روز تبریخ کالس سبعت روز
 کبرآهَزی ًظری

91/3 شٌبِ  09/01/44 هجبزی 09-00 شٌبِ  دکتر عسیسی فبرهبکَلَشی 0 - 0 910101190 39243  

30429 
910101193 

0 - 0 
 فيسیَتراپي هبتٌي بر شَاّذ

(EBP) 
 09/01/44 هجبزی 00-09 یكشٌبِ  دکتر دادگَ

شٌبِ دٍ  91/3  

 
910101110 

- 3 0 
کبرآهَزی در عرصِ بيوبریْبی ارتَپذی 

0 
 --- --- ---  09-3 دٍشٌبِ -شٌبِ اسبتيذ گرٍُ 

 
910101113 

- 3 0 
کبرآهَزی در عرصِ بيوبریْبی هغس ٍ 

 0اعصبة 
 --- --- ----  09-3 چْبرشٌبِ اسبتيذ گرٍُ 

 
910101119 

- 3 0 
کبرآهَزی در عرصِ بيوبریْبی ترهين 

 ٍسَختگي
 ---- --- ----  09-3 یكشٌبِ اسبتيذ گرٍُ 

 
910101113 

- 3 0 
کبرآهَزی در عرصِ بيوبریْبی 

 رٍهبتيسوي ٍ پَستي
 ---- --- ---  09-3 سِ شٌبِ اسبتيذ گرٍُ 

 
2222222 

 91/01 پٌج شٌبِ  03/01/44   09-09 سِ شٌبِ  استبد هشفقي فر فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایراى* 40 - 3

 دکتر ههذي دادگو                                                                                                                                                                                 

 هعبوى آهوزشی

 
 

  

 


