
  

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99سال تحصيلي اول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 دکتر ترابي نژاد  استاد راهنما:                      98 ورودي:                   اولترم :                              کارشناسيمقطع:                        گفتاردرمانيرشته:                                 

 

 شماره درس
 واحد

 نام درس
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

30/10 شنبه 28/10/98 دکتر قیومی روانشناسی عمومی   2 3610012  

30/8 شنبه 21/10/98 دکتر افتخارزاده آناتومی عمومی  2 3610015  

(1اندیشه اسالمی )  2 2222222  30/8 سه شنبه 01/11/98 آقای ستوده 

 30/13 چهارشنبه 02/11/98 دکتر حمیدی زبان پیش دانشگاهی   3 9990002

 30/10 دوشنبه 30/10/98 آقای جنابی اصول توانبخشی  5/0 5/0 3610001

 30/10 یكشنبه 22/10/98 خانم دستی اولیهبهداشت عمومی و کمكهای  5/0 5/0 3610011

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

 30/13 چهارشنبه 25/10/98 آقای موسوی مهارتهای زندگی   2 9990001

3610025 
2 

 
مبانی آسیب شناسی گفتار و زبان 

 )گفتاردرمانی( 
آقای دکتر ترابی 

 نژاد
 30/10 شنبه 05/11/98

 30/10 یكشنبه 29/10/98 دکتر عزیزی ژنتیك پزشكی   1 3610021

 - - - دانشگاه (1تربیت بدنی )  1 8888888

       
    

 

 

 

 

 

 



 

 
                                    

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 دکتر محمدي  استاد راهنما:                     97 ورودي:                  3 ترم :کارشناسي                               :مقطع                      گفتاردرماني: رشته                                

 

 شماره درس
 واحد

 نام درس
 و  نام استاد

 مسئول درس

 

 امتحانزمان 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

30/10 چهارشنبه 02/11/98 آقای دکتر شیرازی ارتودنسی در رابطه با گفتار  2 504048028  

30/10 دوشنبه 23/10/98 آقای دکتر ترابی نژاد فیزیك صوت 1 1 504048033  

504048018 1 1 
نابسامانیهای گفتار و زبان در عقب 

ذهنی و سندرم های نافذ ماندگی 
 رشد

 30/8 دوشنبه 30/10/98 خانم دکتر محمدی

504048029 2  
بیماریهای گوش ، گلو ، بینی و 

 حنجره
 30/13 شنبه 05/11/98 دکتر سالم

 30/10 سه شنبه 01/11/98 گروه معارف جمعیت و تنظیم خانواده  2 509900000

 30/10 شنبه 28/10/98 خانم دکتر ترامشلو وآواشناختیاختالالت واجشناختی  1 2 504048001

 30/10 شنبه 21/10/98 خانم زارعی روانشناسی رشد  2 504048012

 30/13 سه شنبه 24/10/98  آقای سلیمی )اخالق(آیین زندگی  2 5555555

 30/10 چهارشنبه  25/10/98  خانم دکتر اسماعیلی رشد روانی حرکتی و اختالالت آن 1 1 504048025

       
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 آقاي قرباني  استاد راهنما:                     96 ورودي:                  5 : ترمکارشناسي                               :مقطع                      گفتاردرماني: رشته                                

 

 شماره درس
 واحد

 نام درس
 و  نام استاد

 مسئول درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

30/10 شنبه 21/10/98 خانم زارعی روانشناسی زبان  2 504048031  

30/10 دوشنبه 23/10/98 خانم دکتر محمدی نابسامانیهای زبانی ویژه در دوران رشد 1 1 504048020  

قرآن یموضوع ریتفس  2 4444444  30/13 سه شنبه 01/11/98 آقای سلیمی 

504048035 
 1 

دیدگی  بالینی در آسیب کارآموزی
(1شنوایی)  

 - - - اساتید گروه

504048038 
 1 

بالینی در ناروانی های   کارآموزی
(1گفتار)  

 - - - اساتید گروه

504048016 
2  

پیشگیری و مشاوره در  بهداشت،
 گفتاردرمانی

 30/8 چهارشنبه 25/10/98 آقای جنابی

تحلیلی صدر اسالم تاریخ  2 6666666  30/8 سه شنبه 24/10/98 آقای احمدی فقیه 

پریشی بزرگسال زبان 1 2 504048023  30/13 شنبه 05/11/98  دکتر صفاریانخانم  

صوت اختالالت 1 2 504048024  30/8 شنبه 28/10/98  آقای دکتر ترابی نژاد 

       
   

 
 
 
 
 
 

 


