
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

                                  

 الجورديخانم دکتر الله   استاد راهنما:     1398   ورودي:      اول ترم        کارشناسي   :مقطع      کاردرماني    :  رشته 

شماره 

 درس

 واحد
 نام درس

 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

 مبانی کاردرمانی   2 9813560019
 دکتر شفارودی
 دکتر الجوردی

28/10/98 
 شنبه

 

30/13  

 اصول توانبخشی  1 9813560020
 دکتر شفارودی
 دکتر الجوردی

 30/10 یکشنبه 22/10/98

 - - - دانشگاه تربیت بدنی )خواهران( 1  8888888

 - - - دانشگاه تربیت بدنی )برادران( 1  8888888

 30/13 شنبه 21/10/98 خانم نجفی روانشناسی عمومی  2 9813560009

 30/8 شنبه 05/11/98 دکتر عزیزی فیزیولوژی عمومی  1 9813560001

 30/13 دوشنبه 30/10/98 افتخارزادهدکتر  استخوان شناسی  1 9813560003

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

 30/13 سه شنبه 24/10/98 آقای سلیمی اخالق اسالمی  2 5555555

 30/13 چهارشنبه 02/11/98 خانم قانعی زبان  پیش دانشگاهی   3 9990002

 30/8 سه شنبه 01/11/98 ستودهآقای  1اندیشه اسالمی   2 2222222

 30/13 چهارشنبه 25/10/98 خانم اعتماد نیا مهارتهای زندگی  2 9990001

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 دکتر اسماعيلي  استاد راهنما:                    97رشته:    کاردرماني                   مقطع:   کارشناسي                    ترم :   سوم                 ورودي:                                    

 شماره درس
 واحد

 نام درس
 و  نام استاد

 مسئول درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

 1کینزیولوژی   2 504046026
 دکتر امینی )نیمه اول(
 دکتر آزاد )نیمه دوم(

21/10/98 
30/10 شنبه  

 آناتومی سطحی 1  504046006
 دکتر امینی )آقایان(

 ها( مسئول درسدکتر آزاد )خانم
- 

- - 

 30/8 یکشنبه 22/10/98 خانم دکتر اسماعیلی )نیمه اول( ماندگی ذهنیکاردرمانی در عقب  1 504046042

 30/10 شنبه 28/10/98 دکتر علیزاده کاردرمانی در روانپزشکی کودک  2 504046041

504046039 2  
-کاردرمانی در اختالالت روانی

 1اجتماعی 
 دکتر شفارودی

 خانم الهه حجتی
 30/13 دوشنبه 30/10/98

 - - - دکتر خلف بیگیخانم  2های هدفمند/تجزیه و تحلیل فعالیت 1  504046023

 30/13 شنبه 05/11/98 دکترعزیزیخانم  فیزیولوژی اعصاب  2 504046002

 30/10 چهارشنبه 02/11/98 آقای دکتر بهاالدینی ای بر ارتوپدیمقدمه  2 504046011

 30/13 چهارشنبه 25/10/98 دکتر میر فاضلیخانم  ای بر روانپزشکیمقدمه  2 504046009

 30/13 سه شنبه 01/11/98 آقای سلیمی تفسیر قرآن )متون اسالمی(  2 4444444

 زبان تخصصی  2 504046017
 دکتر هماوندی/
 دکتر خلف بیگی

 30/13 چهارشنبه 02/11/98 

                     
   

 

 

 

 



 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي

 دکتر مالک اميني استاد راهنما:               1396     ورودي:              5ترم : کارشناسي     مقطع:      رشته: کاردرماني 

 شماره درس
 واحد

 نام درس
 نام استاد و 

 مسئول درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

30/8 چهارشنبه 25/10/98 دکتر آزاد 1کاردرمانی در بیماریهای جسمانی   2 504046035  

30/10 یکشنبه 22/10/98 کتر تقی زادهد 3کینزیولوژی   2 504046027  

 4فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل  1  504046025
)دکتر امینی،   دکتر آزاد، دکتر 

 الجوردی،
 دکتر خلف بیگی (

- - - 

 ساخت اسپلینت 1 1 504046048
 دکتر الجوردی)خواهران(
 دکتر تقی زاده برادران

 30/13 شنبه 28/10/98

504046030 1 1 
ارزشیابی عضالنی و اندازه گیری دامنه 

 حرکتی مفاصل
 دکتر الجوردی)خواهران(
 دکتر تقی زاده برادران

 30/13 شنبه 05/11/98

 1کاراموزی در عرصه روان  4  504046052
دکتر شفارودی/دکتر 

اسماعیلی/دکتر خلف بیگی/دکتر 
 حجتی/خ زمانیان

- - - 

 30/8 چهارشنبه 02/11/98 دکتر اکبرفهیمی فعالیتهای روزمره زندگی 1 1 504046020

 30/13 دوشنبه 23/10/98 دکتر خلف بیگی مشاوره درکاردرمانی  1 504046046

 30/8 سه شنبه 01/11/98 آقای ستوده 2اندیشه اسالمی   2 3333333

 30/10 سه شنبه 01/11/98  گروه معارف دانش خانواده  2 509900000

          

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

 دکتر مالک اميني استاد راهنما:            95ورودي:               7 ترم ::کارشناسي         مقطع:  کاردرماني           رشته

 

 شماره درس
 واحد

 نام درس
 و  نام استاد

 مسئول درس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

 1کارآموزی در عرصه جسمانی 4  504046054
 دکتر تقی زاده 
 )مسئول درس(

- 
- - 

 - - - دکتر امینی)مسئول درس( 2کارآموزی در عرصه جسمانی  4  504046055

 30/8 یکشنبه 29/10/98 سرکار خانم دکتر وثاقی آشنایی با مبانی آزمایشات پاراکلینیک  2 504046014

460185040  30/8 چهارشنبه 02/11/98 سرکار خانم دکتر مهربان مدیریت کاردرمانی  1 

 - - - دکتر امینی سمینار 2  504046049

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

 30/8 سه شنبه 01/11/98 آقای ستوده 2اندیشه   2 3333333

   

  

        
   


