
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99 سال تحصيلياول برنامه امتحاني نيمسال 

  خانم دکتر نوري زاده استاد راهنما:                      98 ورودي:                   اول ترم :                             کارشناسي  :مقطع                      فيزیوتراپي: رشته                                

 

 شماره درس
 واحد

 نام درس
 و  نام استاد

 مسئول درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

سر، گردن حیتشر - 1 9813410004 30/8 یکشنبه 22/10/98 دکتر عسگری   

9813410005 5/0  5/0 تنه حیتشر  30/8 یکشنبه 22/10/98 دکتر عسگری   

9813410002 
یعموم یولوژیزیف 1 1 یزیخانم دکتر عز   

 خانم دکتر وثاقی
 30/8 شنبه 05/11/98

9813410010 1 5/0 یبافت شناس  یخانم دکتر وثاق   30/13 شنبه 28/10/98 

یوتراپیزیو ف یاصول توانبخش - 1 9813410024 فر یدکتر محسن   30/10 یکشنبه 29/10/98 

هیاول یکمک ها 1 - 9813410020  خانم دستی 
- - - 

یدانشگاه شیزبان پ - 3 9990002  دکتر قانعی 
 30/13 چهارشنبه 02/11/98 

یفارس اتیادب - 3 502000003  خانم دکتر شاهنده 
 30/8 دوشنبه 23/10/98 

1اسالم ینظر یمبان - 2 2222222  30/8 سه شنبه 01/11/98  آقای ستوده 

 - - -  دانشگاه 1تربیت بدنی  1  8888888

یزندگ یمهارتها - 2 9990001  
 

 آقای موسوی
 30/13 چهارشنبه 25/10/98 

       
    

 

 

 

 

 



 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 خانم دکتر شاه علي  استاد راهنما:                      97رشته: فيزیوتراپي                      مقطع:  کارشناسي                             ترم : سوم                 ورودي:                                 

 

 شماره درس
 واحد

 نام درس
 و  نام استاد

 مسئول درس

 

 امتحان زمان

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

504040027 
بیماریهای روماتیسمی و  - 2

 پوستی
 01/11/98 خانم دکتر ایران پور

 30/8 سه شنبه

 30/8 چهارشنبه 25/10/98 دکتر سبحانی ارتوپدی  - 2 504040029

504040019 1 1 
 30/8 شنبه 05/11/98 دکتر محمد اکبری تشریح سطحی بدن )آقایان(

 30/8 شنبه 05/11/98 خانم دکتر یاسین تشریح سطحی بدن )خانم ها(

 30/13 چهارشنبه 02/11/98 دکتر نصرالهی زبان تخصصی - 2 504040032

 بیماریهای قلبی عروقی تنفسی - 2 504040026
  خانم دکتر وثاقی

 خانم دکتر شاه علی
 30/13 دوشنبه 30/10/98

504040040 2 - 
 کینزیولوژی و بیو مکانیک 

 ) فوقانی(
 دکتر هالکو محسنی فر

 30/13 شنبه 21/10/98 

 الکتروتراپی )عوامل حرارتی( 1 1 504040047

 30/8 سه شنبه 24/10/98  دکتر صراف زاده

 دکتر صراف زاده )آقایان(
 ها)خانمدکتر نیکجوی 

 - - - 

504040043 2 1 
 تمرین درمانی 

 تمرین درمانی()اصول 
 دکتر نوری زاده
 دکتر دادگو/ 

 30/10 شنبه 28/10/98 

 30/10 یکشنبه 29/10/98  دکتر عزیزی ژنتیک - 1 504040024

 30/13 دوشنبه 23/10/98  دکتر کروجی تشریح اعصاب - 2 504040018

       
 دکتر مهدي دادگو  

           
 



 
 

 دانشگا

 ه علوم پزشكي ایراندانشگا

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 دکتر محسني فر  استاد راهنما:                     96رشته: فيزیوتراپي                      مقطع:  کارشناسي                             ترم : پنجم                   ورودي:                                 

 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 

 مان امتحانز

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

028050404 30/10 دوشنبه 23/10/98 دکتر تیز مغز جراحی عمومی 1 - 2   

504040051 

1 1 
30/8 شنبه 5/11/98 دکتر سوهانی ماساژ و موبییلیزاسیون 2  

30/8 شنبه 5/11/98 دکتر نیکجوی ماساژ و موبییلیزاسیون 1  

 30/8 دوشنبه 30/10/98 دکتر شاه علی بیماری ها مغز و اعصاب 1 - 2 504040025

 30/13 چهارشنبه 25/10/98 دکتر میر فاضلی روانپزشکی 1 - 2 504040023

 30/8 شنبه 28/10/98 دکتر نوری زاده تمرین درمانی در فلج مغزی 1 1 1 504040046

504040039 
2 - 1 

فیزیوتراپی در بیماریهای 
 2 ارتوپدی

 دکتر علی امیری 
 دکتر سوهانی

 30/8 شنبه 21/10/98 

504040053 
- - 1 

 –کارآموزی در عرصه 
 مشاهده بالینی

 - - -  اساتید گروه

 30/10 سه شنبه 24/10/98  آقای بابایی انقالب اسالمی 91 - 2 1111111

 30/13 سه شنبه 01/11/98  آقای سلیمی تفسیر موضوعی قرآن 92 - 2 4444444

       
   

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 دکتر دادگو  استاد راهنما:                      95ورودي:                    7رشته: فيزیوتراپي                      مقطع:  کارشناسي                             ترم :                                 

 

 شماره درس
 واحد

 نام درس
 نام استاد و 

 مسئول درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

450404005 30/10 یکشنبه 29/10/98 دکتر عزیزی فارماکولوژی - 1   

 فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد  1 504040052
(EBP) 

 دکتر دادگو
 دکتر صراف زاده

22/10/98 
30/10 یکشنبه  

شنبهسه  24/10/98  دکتر مشفقی فر فرهنگ و تمدن اسالمی  2 7777777  30/10  

       
   

 
 


