
 دانشگاه علوم پسشكي ایراى

 دانشكذه علوم توانبخشي

 خانن دکتر صفاریاى  استاد راهنوا9                   88ورودي   اولترم  هقطع کارشناسي  دانشجویاىرشته گفتاردرهاني                   88-0311سال تحصيلي اولبرناهه هفتگي و اهتحاني نيوسال 

 

 کذ استاد
 

 

 شواره درس

 

 واحذ
 گروه
 

 

 نام درس

 

 نام استاد

 زهاى کالس

 

 زهاى اهتحاى

 ساعت روز تار یخ هحل ساعت روز
 عولی ًظشی

38-31 چْاسضٌبِ خاًن صاسعی  سٍاًطٌاسی عوَهی  3  8 1131138 81932 21/7 دوشنبه  00/01/88     

38-31 یکطٌبِ دکتش سضا احذی آًاتَهی عوَهی 3  8 1131133 83911 21/01 شنبه  11/01/88     

31-32 ضٌبِ ستَدُ (3اًذیطِ اسالهی ) 98  8 8888888 81111   

 

 

 21/7 سه شنبه  14/01/88

 21/01 چهار شنبه  02/01/88  31-31 چْاسضٌبِ  خاًن آسیاییاى  صباى پیص داًطگاّی  93  1 9991118 811031

 21/7 یكشنبه  12/01/88  2-31 یکطٌبِ آقای جٌابی  اصَل تَاًبخطی  3 3/1 3/1 1131113 88311

 21/01 دوشنبه  13/01/88  31:11-9 دٍضٌبِ  خاًن دستی بْذاضت عوَهی ٍ کوکْای اٍلیِ 3 3/1 3/1 1131133 81213

 21/01 چهار شنبه  15/01/88  31-31 دٍضٌبِ  خاًن ساعذی ادبیات فاسسی 91  1 318111111 88183

 21/01 پنج شنبه  03/01/88  31-2 ضٌبِ خاًن اعتواد ًیا هْاستْای صًذگی  91  8 9991113 38311

 21/7 شنبه  18/01/88  31-33 ضٌبِ خاًن دکتش صفاسیاى هباًی آسیب ضٌاسی گفتاس ٍ صباى )گفتاسدسهاًی(  3  8 1131183 811119

 21/01 دوشنبه  01/01/88   9-2 دٍضٌبِ دکتش عضیضی طًتیك پضضکی  3  3 1131183 8103

 
                      

 
 

 دکتر ههذي دادگو  

 هعاوى آهوزشي              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پسشكي ایراى

 دانشكذه علوم توانبخشي

 آقاي دکتر ترابي نژاد استاد راهنوا9                    87ورودي   سومترم  هقطع کارشناسي  رشته گفتاردرهاني  دانشجویاى                 88-0311سال تحصيلي اولبرناهه هفتگي و اهتحاني نيوسال 

 

 کذ استاد
 

 

 شواره درس

 

 واحذ
 گروه
 

 

 نام درس

 

 نام استاد

 زهاى کالس

 

 زهاى اهتحاى

 ساعت روز تار یخ هحل ساعت روز
 عولی ًظشی

88119 1131130 3/1  3/1 اختالالت آىسضذ سٍاًی حشکتی ٍ  1   21/7 شنبه  02/01/88   31-38 یکطٌبِ  دکتش اسواعیلی 

 21/01 یكشنبه  03/01/88   31-31 یکطٌبِ دکتش ضیشاصی  استَدًسی دس سابطِ با گفتاس 3 - 3 1131188 88931

81919 1131119 
3 3 

3 
ضٌَایی ضٌاسی ٍ سٍش ّای اسصیابی دستگاُ 

 ضٌَایی
  31-31 ضٌبِ  دکتش سیحاًِ تَفاى 

 

 21/02 دوشنبه  04/01/88

 21/7 چهارشنبه  06/01/88  9-38 چْاسضٌبِ دکتش  هذسسی  آٍاضٌاسی 3 3 3 1131111 88182

3اختالالت تکاهلی صباى  3 3 3 1131180 81233  11/2 ضٌبِ  80/31/99  31-31 دٍضٌبِ دکتش هحوذی  

 11/31 یکطٌبِ  83/31/99  31-2 دٍضٌبِ دکتش ثشیا سٍاى پضضکی کَدک ٍ ًَجَاى 3 - 8 1131131 

81932 1131132 8  3 
بشگضاس هی   90هطتشک با   سٍاى ضٌاسی یادگیشی

بشای بقیِ حزف ضذُ ایي دسع –ًفش  1ضَد     
 33-30 چْاسضٌبِ  خاًن صاسعی 

 
 11/2 طٌبِ یک 82/31/99

 باصی دسهاًی 3  8 1131138 83911
دکتش اهیشی 

 ضَکی 
 2-31 دٍضٌبِ

 
 11/31 چْاسضٌبِ  81/31/99

88103 

11022 

 

1131112 1  3 
فیضیَلَطی ٍ ًَسٍفیضیَلَطی دستگاُ گفتاس ٍ 

 ضٌَایی

 –دکتش عضیضی 
 دکتش ٍثاقی

 11/31 ضٌبِ  81/31/99  33-2 ضٌبِ 

تاسیخ اهاهت  -تاسیخ ٍ توذى اسالهی  93  8  3911  11/31 سِ ضٌبِ  31/31/99   38-31 سِ ضٌبِ  استاد کاظوی 

88/31/99   31-30 چْاسضٌبِ دکتش افتخاسصادُ آًاتَهی ٍ ًَسٍآًاتَهی دستگاُ گفتاس ٍ ضٌَایی 3 3 8 1131110 83113 11/2 دٍضٌبِ    

 
                      

 
 
 

 دکتر ههذي دادگو  

 هعاوى آهوزشي              

 

 

 



 

 

 

 دانشگاه علوم پسشكي ایراى

 دانشكذه علوم توانبخشي

 خانن دکتر هحوذي استاد راهنوا9     86 ورودي  پنجنترم  هقطع کارشناسي  رشته گفتاردرهاني  دانشجویاى                 88-0311سال تحصيلي اول برناهه هفتگي و اهتحاني نيوسال

 

 کذ استاد
 

 

 شواره درس

 

 واحذ
 گروه
 

 

 نام درس

 

 نام استاد

 زهاى کالس

 

 زهاى اهتحاى

 ساعت روز تار یخ هحل ساعت روز
 عولی ًظشی

 21/7 شنبه 2/01/88    2-38  یکطٌبِ خاًن دکتش قلیچی  اختالالت صَت 3 3 8 311112181 81238

  31-33 یکطٌبِ خاًن صاسعی   سٍاًطٌاسی صباى  3  8 311112113 81932

 

 21/7 یكشنبه  03/01/88

بضسگسالصباى پشیطی  3 3 8 311112181 811119  21/01 چهارشنبه  06/01/88  2-38 ضٌبِ  خاًن دکتش صفاسیاى  

 21/02 سه شنبه  12/01/88  30-33 سِ ضٌبِ  استاد سلیوی تفسیش هَضَعی قشاى  93  8 1111111 3911

83991 
81180 

311112181 3 3 3 
دکتش  –آقای قشباًی  آهاس ٍ پظٍّص هقذهاتی

 صاًعی 
 31-33 دٍضٌبِ

 21/02 شنبه  11/01/88 

دٍساى سضذدس ًابساهاًیْای صباًی ٍیظُ  3 3 3 311112181 81233  21/01 دوشنبه  11/01/88  2-33 دٍضٌبِ خاًن دکتش هحوذی  

 21/7 چهارشنبه  13/01/88   31-33 یکطٌبِ آقای جٌابی  بْذاضت، پیطگیشی ٍ هطاٍسُ دس گفتاسدسهاًی 3  8 311112131 88311

 21/02 سه شنبه  05/01/88   33-31 سِ ضٌبِ  استاد کاظوی تاسیخ تحلیلی صذس اسالم  93  8 1111111 3911

 11/2 طٌبِ یک 82/31/99   33-30 چْاسضٌبِ  خاًن صاسعی 92هطتشک با  سٍاًطٌاسی یادگیشی 3   313018331 81932

                          

 
 
 

 دکتر ههذي دادگو  

 آهوزشيهعاوى               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشگاه علوم پسشكي ایراى

 دانشكذه علوم توانبخشي

 آقاي قرباني ا9   استاد راهنو                                0285ورودي    6رشته  گفتاردرهاني دانشجویاى هقطع کارشناسي ترم                                    88-0311سال تحصيلي  اولبرناهه هفتگي و اهتحاني نيوسال  

 
 کذ استاد

 

 
 شواره درس

 گروه واحذ
 

 
 نام درس

 
 نام استاد

 زهاى کالس

 

 زهاى اهتحاى

 ساعت روز تار یخ هحل ساعت روز
 عولی ًظشی

83901 311112133  8 
3 

 
 (8کاسآهَصی بالیٌی دس اختالالت ٍاج ضٌاختی ٍ آٍاضٌاختی )

 اساتیذ گشٍُ
 ضٌبِ 

 
31-2   --- ---- --- 

83901 
311112110  3 3 

اختالالت خَاًذى ٍ ًَضتي  کاس آهَصی بالیٌی دس
 (3دٍساى سضذ)

      2-33 ضٌب3ِ اساتیذ گشٍُ

83901 
311112138  3 3 

      33-31 ضٌب3ِ اساتیذ گشٍُ (3کاسآهَصی بالیٌی دس اختالل دس تطذیذ )

83901 
311112111  3 3 

      2-33 ضٌب8ِ اساتیذ گشٍُ (3اختالل بلع ) کاس آهَصی بالیٌی دس

83901 
      33-31 ضٌب8ِ اساتیذ گشٍُ (8کاسآهَصی بالیٌی دس آسیب دیذگی ضٌَایی) 3 3  311112113

83901 
311112181  8 3 

عقب هاًذگی رٌّی ٍ کاس آهَصی بالیٌی دس
 (8سٌذسهْای ًافز سضذ )

      2-31 ضٌب1ِ اساتیذ گشٍُ

      31-32 ضٌبِ  3 اساتیذ گشٍُ پشٍطُ ٍ پظٍّص  3 8  311112113 83901

81932 
 

 11/2 یکطٌبِ  82/31/99   30-33 ضٌبِ 1 خاًن صاسعی سٍاًطٌاسی یادگیشی    31301833

 - - -   31-32 ضٌبِ  آقای قشباًی غشبالگشی دس گفتاسدسهاًی  3  311112131 83991

 
 

 دکتر ههذي دادگو           

 هعاوى آهوزشي            

 

 

 در سيستن سوا تعریف شذه است  1توضيح اینكه توام کارآهوزي ها بذليل رفاه دانشجویاى در پنج شنبه با کذ گروه 


