
 

 

 

 دانشگبه علوم پسشكي ایران

 دانشكذه علوم توانبخشي
 044-99برنبمه هفتگي و امتحبني نيمسبل اول سبل تحصيلي 

 مهرببناستبد راهنمب: دکتر                           99ورودي:               اولمقطع: کبرشنبسي      ترم:                  کبردرمبنيرشته:                                   

 

  

 دکتر مهذي دادگو  

 معبون آموزشي                               

 

 

 

 

 کذ استبد
 

 شمبره درس
 واحذ

 نبم درس گروه
 نبم استبد و 

 مسئول درس

 زمبن کالس

 

 زمبن امتحبن

 سبعت روز تبریخ  سبعت روز
 عولی نظری

11-9 دوشنبه  دکتر عسیسی فیسیولوشی عمومی 1  1 13560001 22071   02/12/99 
03/03 شنبه   

 

21981 
22332 

20912 

 کاردرمانی مبانی 1 1 1 13560019

دکتر شفارودی، دکتر 

 الجوردی، دکتر مهربان
 

13-11 شنبه   04/12/99 

 

 دوشنبه 

03/8  

21981 
22332 

20912 

 توانبخشی اصول 1  1 13560020

دکتر شفارودی، دکتر 

 الجوردی، دکتر مهربان
 

13-11 یک شنبه  30/13 یکشنبه 10/12/99  

 عمومی روانشناسی 1  2 13560009 22011
از گروه روانشناسی متعاقبا 

 اعالم خواهذ شذ.
12-11 دوشنبه  30/8 شنبه  09/12/99  

11-8 یکشنبه  دکتر رضا احذی شناسی استخوان 1 1.0 1.0 13560003 21943  30/13 دوشنبه  11/12/99  

11-13 دوشنبه  خانم ساعذی  فارسی ادبیات 93  3 502000003 22325  30/10 چهار شنبه  06/12/99   

11-8 شنبه  خانم اعتماد نیا زنذگی مهارتهای 93  2 990001 12546  30/10 پنج شنبه  14/12/99   

11-8 سه شنبه  آقای ستوده اسالمی انذیشه 91  2 2222222 24063  30/8 سه شنبه  05/12/99   

11-13 چهارشنبه خانم آریاییان   دانشگاهی پیش زبان 91  3 9990002 240710  30/10 چهارشنبه  13/12/99   



 

 

 

 دانشگبه علوم پسشكي ایران

 دانشكذه علوم توانبخشي

 دکتر الجوردي  استبد راهنمب:   99ورودي:        1ترم :       کبرشنبسي مقطع:      کبردرمبني رشته: 01 99-0044سبل تحصيلي  اول  امتحبني نيمسبل برنبمه هفتگي و 

 

 

 کذ استبد
 

 شمبره درس

 واحذ

 نبم درس گروه
 و  نبم استبد

 مسئول درس

 زمبن کالس

 

 زمبن امتحبن

 سبعت روز
کال

 س
 سبعت روز تبریخ

 نظری
عول
 ی

21958 

20822 
13560024 2 - 1 

1 کیوهکانیو ب یولوشینسیک  
 13/10/99  10-8 شنبه ینیدکتر اه -دکتر آزاد 

 30/8 شنبه 

 30/13 یکشنبه  14/10/99  12-10 شنبه دکتر خلف بیگی زباى تخصصی 1 - 2 13560016 22099

 چهارشنبه-شنبه کاردرهانی گروه کارکرد آکوپیشنال در طول زنذگی 1 2 1 13560023 --
13-16 
8-10 

 30/10 دوشنبه  15/10/99 

 30/10 چهارشنبه  17/10/99  10-8 یکشنبه ی لیاسواع دکتر 1کودکاى و نوجواناى  یهایواریدر ب یکاردرهان 1 - 1 13560036 22069

 30/8 شنبه  27/10/99  12-10 یکشنبه    یگیدکتر خلف ب  1 یاجتواع یدر اختالالت روان یکاردرهان 1 - 2 13560034 22099

 30/8 شنبه  20/10/99  10-8:30 شنبهدو عسگریدکتر  یانذام تحتان یآناتوه 1 5/0 5/0 13560005 21365

 30/13 یکشنبه  21/10/99  16-14 دوشنبه دکتر علیساده کودک و نوجواى یروانپسشک 1 - 2 13560012 22068

 30/13 شنبه چهار 24/10/99  12-10 دوشنبه اکبرفهیویدکتر  فیسیولوشی اعصاب 1 - 2 13560002 22025

 30/8 شنبه دو 22/10/99   14-13 یکشنبه دکتر شفارودی اخالق حرفه ای در کاردرهانی 1 - 1 13560018 21981

 30/8 پنج شنبه  25/10/99   15-14 یکشنبه دکتر خلف بیگی هشاوره در کاردرهانی 1 - 1 13560045 22099

 30/10 شنبه پنج 18/10/99   8 -30/9 سه شنبه دکتر شفارودی مهبرتهبي ارتببطي  در درمبن 1 5/0 5/0 13560024 21981

 30/13 سه شنبه  23/10/99   17-15 سه شنبه گروه هعارف تفسير موضوعي قرآن 91 - 2 4444444 1904

    

  

 دکتر مهذي دادگو  

 معبون آموزشي                                                               

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دانشكذه علوم توانبخشي -دانشگبه علوم پسشكي ایران

 99 - 44اول سبل تحصيليبرنبمه هفتگي و  امتحبني نيمسبل 

 دکتر اسمبعيلي استبد راهنمب:           0197ورودي:           5رشته: کبردرمبني           مقطع: کبرشنبسي               ترم : 

 

 کذ استبد
 

 شمبره درس
 واحذ

 نبم درس گروه
 نبم استبد و 

 مسئول درس

 زمبن کالس

 

 زمبن امتحبن

 سبعت روز تبریخ کالس سبعت روز
 عولی نظری

03/00 شنبه  13/10/99  13-10 شنبه دکتر آزاد 1کاردرهانی در بیواریهای جسوانی  1 1 1 504046035 21958  

شنبه چهار 24/10/99  10-8 شنبه دکتر تقی زاده 3کینسیولوشی  1  2 504046028 21968  03/8  

23824 
21958 
22002 
22099 

 4فعالیتهای هذفونذ و تجسیه و تحلیل  1 1  504046025
)دکتر اهینی، دکتر آزاد، دکتر 
 الجوردی، دکتر خلف بیگی(

 --- --- ---  14-16 شنبه

 30/13 شنبه یک 21/10/99  71-03/71 شنبه دو صانعیدکتر  آمار 1 5/0 5/0 3560003 24027

 30/10 دوشنبه  22/10/99  71-03/70 چهارشنبه دکتر تقی زاده روش تحقیق 1 5/0 5/0 3560004 21968

21981 
22069 
22099 

 1کاراهوزی در عرصه رواى * 1 4  504046052
 دکتر شفارودی
 دکتر اسواعیلی
 دکتر خلف بیگی

 دوشنبه
 چهارشنبه

8-15  -- --- ---- 

 30/13 شنبه  20/10/99  10-12 یکشنبه دکتر الجوردی 2جسوانی  بیواریهای در کاردرهانی 1 - 2 504046036 22002

 30/13 شنبه دو 15/10/99  13-16 یکشنبه دکتر اکبرفهیوی فعالیتهای روزهره زنذگی 1 1 1 504046020 22025

 دکترشفارودی هشاوره در کاردرهانی 1  1 504046046 21981
 یکشنبه

 )نیوه اول ترم(
 30/10 شنبه  27/10/99  10-8

 30/10 سه شنبه  23/10/99  13-15 سه شنبه گروه هعارف اخالق ** 91 - 2 5555555 1904

1904 509900000 2  
91 
92 

 30/10 پنج شنبه  25/10/99   8-10 سه شنبه گروه هعارف خانواده جوعیت و تنظین 

 دکتر شفارودی ****جاهعه شناسی در کاردرهانی 1 - 1 504046045 21981
 دوشنبه 

)نیوه دوم 
 ترم(

 30/8 یکشنبه  14/10/99   16-15

 30/8 چهارشنبه  17/10/99   15-17 چهارشنبه  دکتر علیساده کودک برروانپسشکی ای هقذهه *** 1 - 2 504046010 22068

            

       
   

 
 
 

 



 

 
 

 دانشگبه علوم پسشكي ایران

 دانشكذه علوم توانبخشي

 0044 -99سبل تحصيلياول برنبمه هفتگي و  امتحبني نيمسبل 

 دکتر مبلک اميني استبد راهنمب:  96ورودي:    7 ترم ::مقطع:  رشته

 

 کذ استبد
 

 شمبره درس
 واحذ

 نبم درس گروه
 و  نبم استبد

 مسئول درس

 زمبن کالس

 

 زمبن امتحبن

 سبعت روز تبریخ کالس سبعت روز
 عولی نظری

  *1کارآهوزی در عرصه جسوانی 1 4  035350305 
 دوشنبه

 چهارشنبه
15-8   

  

  *2کارآهوزی در عرصه جسوانی  1 4  035350300 
 یکشنبه
 سه شنبه

15-8   
  

 آشنایی با هبانی آزهایشات پاراکلینیک 1 2  035350305 22014
سرکار خانن دکتر 

 وثاقی

 شنبه
 جلسه هجازی 4
 جلسه حضوری 12

 30/10 چهارشنبه 17/10/99  10-8

21974 

035350308 

 هذیریت کاردرهانی 1 1 
سرکار خانن دکتر 

 ههرباى

 شنبه)نیوه اول(
 دو جلسه حضوری

شش جلسه 
 هجازی

 30/8 شنبه 13/10/99  12-10

        سوینار 1 2  035350359 

   

 دکتر مهذي دادگو            

 معبون آموزشي                  

 
 
 
 

 


