
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 خلف بيگيدکتر   استاد راهنما:                                 1400 ورودي:              1       ترم :                کارشناسي     :مقطع          کاردرماني: رشته                                  

 

 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

شنبهیک 3/11/1400  16-15 یكشنبه  دکتر روحي عزیزي يعموم يولوژیزيف 1 - 1 13560001 22071  30/8  

21981 
22002 

 يکاردرمان يمبان 1 1 1 13560019
يدکتر شفارود  

 يدکترالجورد
 13/11/1400  11-8 شنبه

شنبه چهار  30/8  

30/8 شنبه 9/11/1400  9-8 شنبهچهار يدکتر شفارود ياصول توانبخش 1 0 1 13560020 21981  

30/10 یکشنبه 10/11/1400  12-10 یكشنبه  خانم رزم زن يعموم يروانشناس 1 - 2 13560009   

30/8 شنبه  16/11/1400  10-8:30 دوشنبه  دکتر رضا احدي ياستخوان شناس 1 5/0 5/0 13560003 21943  

شنبه چهار 6/11/1400  16-13 شنبه استاد ساعدي  يفارس اتيادب 91 - 3 502000003 23936  30/13  

        تربيت بدني     

30/8 دوشنبه 4/11/1400  16-14 دوشنبه  استاد اعتماد نيا يزندگ يمهارتها 92 - 2 990001 12546  

30/10 سه شنبه  5/11/1400  15-13 سه شنبه  استاد سليمي ياخالق اسالم 92 - 2 5555555 21993  

30/8 سه شنبه  5/11/1400   10-8 سه شنبه  استاد ستوده 1ي اسالم شهیاند 91 - 2 2222222 24063  

شنبه سه  12/11/1400   13-10 دوشنبه  استاد نصرالهي 1 يدانشگاه شيزبان پ 91 - 3 9990002 23841  30/10  

         و بالیاحوادث مدیریت    2  

   
 شود نکيل زي( ن99 يورود ي)کاردرمان يقربان  كايمحمد خجسته و مل ديبه  س يلطفا  درس استخوان شناس

 

 دکتر رضا صالحی    معاون آموزشی                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 

 



 علوم پزشكي ایران دانشگاه

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401 سال تحصيلياول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 دکتر مهربان  استاد راهنما:                                 99 ورودي:                3       ترم :کارشناسي                     :مقطع          کاردرماني: رشته                                  

 

 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

30/8 شنبه  18/10/1400  10-8 شنبه  دکتر امینی -دکتر آزاد 1کینزیولوژی و بیومکانیک  1 - 2 13560025 23824  

شنبهیک 19/10/1400  12-10 شنبه دکتر خلف بیگی زبان تخصصی 1 - 2 13560016 22099  30/10  

21981 
22099 

22002 

23824 

 کارکرد آکوپیشنال در طول زندگی  1 2 1 13560023

 نظری: دکتر شفارودی
 عملی: دکتر خلف بیگی

 دکتر الجوردی
 دکتر امینی

 شنبه
 چهارشنبه

13-15 
13-16 

 30/10 شنبه دو 20/10/1400 

22069 13560036 1 - 1 
کاردرمانی در بیماریهای کودکان و 

 1نوجوانان 
 اسماعیلی کرمعلی دکتر

 شنبه
 نیمه اول ترم

 30/13 سه شنبه  28/10/1400  13-15

241004 13560034 2 - 1 
کاردرمانی در اختالالت روانی 

 1اجتماعی 
 30/8 دوشنبه  27/10/1400  10-8 سه شنبه دکتر حجتی

 30/10 شنبه  2/11/1400  10-8:30 دوشنبه  دکتر افتخارزاده آناتومی اندام تحتانی 1 0.5 0.5 13560005 21365

 30/10 شنبه یک 26/10/1400  10-8 شنبهیک  دکتر سیفی مقدم روانپزشکی کودک و نوجوان 1 - 2 13560012 240988

 30/8 شنبه  25/10/1400  15-13 یکشنبه دکتر عزیزی فیزیولوژی اعصاب 1 - 2 13560002 22071

 30/13 سه شنبه  21/10/1400  15-13 سه شنبه حاجی آبادی استاد قدیری تاریخ امامت 92 - 2 6666666 

 30/10 شنبه چهار 29/10/1400   16-14 دوشنبه کروچیدکتر  آناتومی سیستم اعصاب 1 - 2 13560007 21605

 دکتر شفارودی اخالق حرفه ای در کاردرمانی 1 - 1 13560018 21981
 یکشنبه

 ترم  اول نیمه
 30/13 شنبه چهار 22/10/1400   10-12

   
 دشو نکيل( 9811356026)  یيانا يمنصوره محمداعصاب به  ستميس يشود.   لطفا آناتوم نکيل9711356011بشرلو  نیريو عباس ش 9711356008يسوقند ونسیبه  يلطفا زبان تخصص 

 آموزشي معاون                                        

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400-1401برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 دکتر الجوردي  استاد راهنما:                                1398ورودي:                     5رشته:      کاردرماني                 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
 نظری

عملی یا 
 کارآموزی

22025 13560041 2 0 
1 

 
 18/10/400  12-10 شنبه دکتر اکبر فهیمی 3کاردرمانی در بیاریهای جسمانی 

30/13 شنبه   

22002 

 
13560040 2 0 

1 
 

 2کار درمانی در بیماریهای جسمانی 
یدکتر الجورد  

 
 20/10/400  16-14 یکشنبه

30/8 دوشنبه   

 30/8 چهارشنبه  22/10/400  13-10 یکشنبه  دکتر آزاد 1کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 1 1 1 13560039 21958

 30/10 شنبه  25/10/400  10-8 شنبه دکتر تقی زاده 3کینزیولوژی و بیومکانیک  1 - 2 13560027 21968

22002 

23824 
 2تکنیکهای درمانی و روشهای آماده سازی  1 1 1 13560044

 دکتر الجوردي 
 دکتر امینی

 30/10 دوشنبه  27/10/400  16-13 شنبه

21981 

22099 

241004 

13560051 - 4 1 
 1کارآموزی در عرصه روان 

 )روان بزرگسال( 

دکتر خلف بیگی،  دکتر شفارودي،

 دکتر حجتی
 

و  دوشنبه
 چهارشنبه

8-14  --- ---- --- 

22069 
22068 

240567 

342410  

13560052 - 4 1 
 2در عرصه روان  یکارآموز

 )روان کودک(

، زادهیدکتر عل، يليدکتر اسماع

خانم صالحی، خانم فامینی نژاد، خانم 
 سیمین قلم

و دوشنبه  
 چهارشنبه

8-14  --- ---- --- 

21958 13560030 1 1 1 
استفاده از وسایل کمکی و اندام مصنوعی در 

 کاردرمانی
 30/13 شنبه  2/11/400  11-8 سه شنبه دکتر آزاد

22089 

22002 

240004 

 30/13 شنبه چهار 29/10/400   10-8 یکشنبه ،  يدکتر الجورددکتر خلف بیگی،  2بازی درمانی و فعالیتهای اوقات فراغت  1 5/0 5/0 13560033

 30/8 نبه سه ش 28/10/400   15-13 سه شنبه استاد اسعدی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 93 - 2 7777777 240873

 .لطفا برنامه ریزي شوددوره کمكهاي اوليه:  -2   ( را اخذ کند.  2یا  1در عرصه روان )فقط یكي از دو واحد کارآموزي هر دانشجو بر اساس تقسيم بندي باليني، باید  -1

        30/12تا  11سه شنبه ها ساعت(  16کارگاه آموزشي جامعه شناسي: دکتر شفارودي ) -3

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1400 -1401برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 دکتر اسماعيلي استاد راهنما:  97ورودي:    7رشته:  مقطع:ترم : 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز
کال

 س
 ساعت روز تاریخ

 عملی نظری

21968 
22025 

- 
240947 

 1کارآموزی در عرصه جسمانی 1 4 - 504046054
آقای دکتر قربان تقی زاده، 

خانمها دکتر مالحت اکبرفهیمی، 
 خدیجه انصاری،  لیال میرزایی

 دوشنبه
 چهارشنبه

14-8  --- 

--- --- 

21958 
240947 

 1کارآموزی در عرصه جسمانی 91 4 - 504046054
خانمها دکتر اکرم آزاد و پروانه 

 تقوی
شنبه و 
 چهارشنبه

14-8  -- 
--- ---- 

 2کارآموزی در عرصه جسمانی  1 4 - 504046055 23824

آقای دکتر مالک امینی، 
دانشجویان دکتر: خانمها مهری 

نژاد، آزاده ریاحی، بیرام دوردی
مرضیه حیدری، سمیرا برومند و 

 آقای اسماعیل صادقی

 یکشنبه
 سه شنبه

14-8  -- 

--- -- 

 30/8 شنبه  18/10/400  14-16 شنبه خانم دکتر وثاقی آشنایی با مبانی آزمایشات پاراکلینیک 1 2 - 504046014 22014

22002 
21968 

504046048 
 ساخت انواع اسپیلنت 1 1 1

 خانم دکتر الجوردی )خانمها(
 آقای دکتر تقی زاده )آقایان(

 --- --- --  14-17 دوشنبه

21968 
22002 

504046030 
1 1 1 

ارزشیابی عضالنی و اندازه گیری دامنه 
 حرکتی مفاصل

 خانم دکتر الجوردی )خانمها(
 آقای دکتر تقی زاده )آقایان(

 --- --- ---  14-17 چهارشنبه

-خيراللهي-شيرپور -منتظر-حسين زاده-رضایي -نبي لو-پوراصغر-مختاري-: روزبان13560051:  1: کارآموزي در عرصه روان ( را اخذ کند 2یا  1عرصه روان )در فقط یكي از دو واحد کارآموزي هر دانشجو بر اساس تقسيم بندي باليني، باید  -1

 نروزبا-ميرحيدري-بنده علي-باقرزاده-چاکري-کاظمي-عباسيان-پورمقدس-زینعلي-شكري-برغاني-مرادي-انصاري -: ضغيبي13560052 -2کاراموزي در عرصه روانمحمدي    -اميري-کوراني-محمودیان-رش-آذر-احمدزاده

 .لطفا برنامه ریزي شوددوره کمكهاي اوليه:  -2  

  30/12تا  11سه شنبه ها ساعت(  16ي جامعه شناسي: دکتر شفارودي )کارگاه آموزش

  
 

                                                     


