
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  کمالیآقاي دکتر استاد راهنما:98ورودي:    1ترم :    کارشناسی ارشدمقطع: مدیریت توانبخشیرشته:   

  

  
  کد استاد


شماره درس

واحد
استادنام نام درسگروه

زمان کالس



زمان امتحان

ساعتروزتاریخکالسساعتروز عملینظري

240273صانعیآقاي دکتر   آمار حیاتیدوشنبه12 -1022/10/9830/13  کشنبه ی

224982اصول و مبانی مدیریت یکشنبه  مبارکیآقاي دکتر10-8  25/10/98  اتاق دکتر سه شنبه30/13

220942    شنبهدو  آقاي دکتر کمالی  اصول و مبانی توانبخشی16-14
سالن 
30/8شنبه 28/10/98  جلسات

2401323     کاربرد کامپیوتر و اطالع رسانی در
  شنبه یک  آقاي دکتر صالحی  علوم توانبخشی

دوشنبه
14:30-13  

10-8
30/10دوشنبه 30/10/98  سایت

219812    شنبهیک   خانم دکتر شفارودي  روانشناسی معلولین10-12  2/11/98چهارشنبه30/10

      
  دکتر مهدي دادگو    
  معاون آموزشی      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلیاول برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  صالحیآقاي دکتر استاد راهنما:97ورودي:     3ترم :    کارشناسی ارشدمقطع: مدیریت توانبخشیرشته:   

  

  
  کد استاد


شماره درس

واحد
نام استادنام درسگروه

زمان کالس



زمان امتحان

ساعتروزتاریخکالسساعتروز عملینظري

224981مبارکیآقاي دکتر   پویایی گروه و کار تیمییکشنبه14 -13اتاق دکتر2/11/98 چهارشنبه30/13

224982
ارزشیابی و تحلیل سیستم هاي 

توانبخشی
30/10/9830/10  اتاق دکتر  12-10یکشنبه  مبارکیآقاي دکتر 

220942    یکشنبه  آقاي دکتر کمالی  توانبخشی جامعه شناسی10 -8 سالن
28/10/9830/10  جلسات

22094  
240132

2    آقاي دکتر کمالی  مدیریت توانبخشی  
16:30-14:30شنبه یک  آقاي دکتر صالحی

سالن 
24/10/9830/8  جلسات

223512    دوشنبه  تورانیخانم دکتر   برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک10 -8  22/10/9830/10

22094  
2401322    کارآموزي مدیریت توانبخشی

 آقاي دکتر کمالی
آقاي دکتر صالحی

16-10   ----دوشنبه

      
  دکتر مهدي دادگو    
    معاون آموزشی      

  
  
  
  
  



    
 
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی اولبرنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  کمالیآقاي دکتر استاد راهنما:96ورودي:     5ترم :    کارشناسی ارشد:مقطع مدیریت توانبخشی:   رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 واحد
 نام استاد نام درس گروه

 کالسزمان 

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

        پایان نامه 2  4 504014018 

                

                  

                  

                  

                

       
  دکتر مهدي دادگو    
    معاون آموزشی      

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی اولبرنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  کمالیآقاي دکتر استاد راهنما:95ورودي:      7ترم :    کارشناسی ارشد:مقطع مدیریت توانبخشی:   رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 واحد
 نام استاد نام درس گروه

 کالسزمان 

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

        پایان نامه 2  4 504014018 

                

                  

                  

                  

                

       
  دکتر مهدي دادگو    
    معاون آموزشی      

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی اولبرنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال 
  کمالیآقاي دکتر استاد راهنما:94ورودي:     9ترم :    کارشناسی ارشد:مقطع مدیریت توانبخشی:   رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 واحد
 نام استاد نام درس گروه

 کالسزمان 

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

        پایان نامه   4 504014018 

                

                  

                  

                  

                

       
  دکتر مهدي دادگو    
    معاون آموزشی      

  
  
  
  



  
  


