
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98-99 سال تحصيلياول امتحاني نيمسال برنامه 

 دکتر احدي استاد راهنما:              98ورودي:                1ترم :                کارشناسي :مقطع            شنوایي شناسي: رشته

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاريخ
 عملی نظری

 30/10 شنبه 05/11/98 دکتر معارف وند فیزیک صوت 1 1 504044015

 30/8 شنبه 21/10/98 دکتر نگهدار آناتومی عمومی  1 3001010

 30/8 یکشنبه 22/10/98 آقای شیراوند اصول توانبخشی  2 501712060

 30/8 دوشنبه 30/10/98 دکتر عبادی آذر بهداشت عمومی  2 501712070

 30/8 شنبه 28/10/98 خانم نجفی روانشناسی عمومی  2 501712417

 30/13 چهارشنبه 02/11/98 دکتر احسان زاده یدانشگاه شیزبان پ  3 9990002

9990001 2 
 25/10/98 آقای موسوی مهارت های زندگی 

 چها
 چهارشنبه

 رشنبه

30/13 

8888888  
 - - - دانشگاه 1تربیت بدنی  1

 30/8 دوشنبه 23/10/98  دکتر شاهنده ادبیات فارسی  3 502000003

4444444 22222  
 نرآق یموضوع ریتفس

 تتاغاا(ی)متون اسالم
 30/13 سه شنبه 01/11/98  آقای سلیمی

          
 
 

    

     

 

 



 
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98-99تحصيليسال اول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 مظاهریزديدکتر خانم  استاد راهنما:        97 ورودي:           3ترم :         :کارشناسيمقطع            شنوایي شناسي: رشته

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاريخ
 عملی نظری

و تعادلآناتومی فیزیولوژی شنوایی   3 504044023  
 خانم دکتر مظاهریزدی

 آقای دکتر احدی
 30/10 شنبه 21/10/98

 30/10 دوشنبه 23/10/98 دکتر ثامنی اکوستیک و سایکواکوستیک  2 504044006

 30/13 چهارشنبه  25/10/98 دکتر جاراللهی روانشناسی و مشاوره کم شنوایان  2 504044003

 30/10 دوشنبه 30/10/98 دکتر امیری شوکی اختالالت زبان و گفتار  2 504044005

 آناتومی و فیزیولوژی مغز و اعصاب  2 504044018
 دکتر احدی

 دکتر عزیزی
 30/8 شنبه 28/10/98

 30/10 چهارشنبه 02/11/98 دکتر اکبریآقای  اختالالت ارتباطی   2 504044025

 30/13 شنبه 05/11/98 احدی آقای دکتر ارزیابی پایه شنوایی  3 504044030

3333333 2  
 2اندیشه اسالمی 

 
 30/8 سه شنبه 01/11/98 آقای ستوده

504044035 

 

 1کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسال  1
شناسی گروه شنوایی  
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 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98-99سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 معارف ونددکتر آقاي  استاد راهنما:     96ورودي:        5ترم :   کارشناسي      :مقطع           شنوایي شناسي:  رشته
* : 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاريخ
 عملی نظری

 30/10 چهارشنبه 25/10/98 خانم دکتر وثاقی راديولوژی سر و گردن  1 504044019

504044007 

 

 

2 1 
اصول و مبانی شنوایی شناسی 

 توانبخشی

 خانم دکتر جاراللهی )مسئول(

 خانم دلجویه
 30/8 دوشنبه 30/10/98

 30/10 دوشنبه 23/10/98 خانم دکتر مظاهر یزدی شنوایی شناسی کودکان  2 504044032

504044009 3  
تجهیزات شنوایی و اصول کالیبراسیون 

 آنها

 آقای دکتر رهبر

 آقای دکتر حدادزاده
 30/13 شنبه 28/10/98

504044040 4  
ارزیابی ، تجویز و تنظیم وسایل کمک 

 شنوایی و ارتباطی
 30/13 شنبه 21/10/98 آقای دکتر ثامنی

 30/8 شنبه 05/11/98 خانم دکتر میترا ناصر سعید بیماریهای کودکان  2 504044022

 - - - شناسی گروه شنوایی 2کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسال  1  504044036

509900000 2 
 

 جمعیت و تنظیم خانواده 

 

 خانم پیرجلیلی 

 آقای پورپاک
 30/10 سه شنبه 01/11/98

                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 



 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98-99سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 دکتر اکبري استاد راهنما:       95ورودي:       7ترم :    کارشناسي :مقطع : شنوایي شناسي           رشته

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاريخ
 عملی نظری

2 کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان 1  504044053  - - - گروه شنوایی شناسی 

504044052  1 
 میو تنظ زی، تجو یابیارز یکارآموز

 2 یو ارتباط ییکمک شنوا لیوسا
 - - - گروه شنوایی شناسی

 - - - گروه شنوایی شناسی 1کارآموزی تربیت  شنوایی   1  504044057

 - - - گروه شنوایی شناسی 5کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسال  2  504044056

 2آزمون های فیزیولوژیک شنوایی   2 504044013
 دکتر مظاهر یزدی

 آقای دکتر حدادزاده
 30/10 یکشنبه 22/10/98

504044054  1 
غربالگری شنوایی نوزادان و کارآموزی  

 کودکان
 - - - گروه شنوایی شناسی

 30/8 سه شنبه 01/11/98 آقای ستوده 2اندیشه   2 

 30/10 یکشنبه 29/10/98 دکتر معارف وند روش تحقیق  2 4554632

 30/10 چهارشنبه 25/10/98  دکتر شیراوند مدیریت در شنوایی شناسی  1 501712448

                                                                                                                                                                                                                          

  

  


