
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

  دکتر بابایيآقاي  استاد راهنما:               98  ورودي:          اول    ترم :                                     کارشناسي :مقطع                    اعضا مصنوعي :  رشته                                  

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان زمان کالس

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

30/8 شنبه 21/10/98  13 - 15:30 سه شنبه دکتر شعبانیخانم  آناتومی اندام پایینی 1 5/0 5/1 5010036 1499  

30/8 شنبه 28/10/98  13 - 15:30 چهارشنبه  دکتر بختیاریآقای  آناتومی اندام باالیی 1 5/0 5/1 5010004 21369  

 30/8 شنبه 05/11/98  13-15 شنبه  خانم دکتر عزیزی فیزیولوژی عمومی  1  2 5010032 22071

22052 
23883 

5010037 
 تکنیک قطعه سازی 1 2 

دکتر -آقاییدکتر حاجی

 بابایی

  8-12 دوشنبه
- - - 

 30/13 چهارشنبه 02/11/98  8-11 شنبه  سه دکتر هماوندی زبان پیش دانشگاهی  91  3 9990002 240158

 30/8 دوشنبه 30/10/98  10-12 یکشنبه خانم دکتر فرهمند اصول توانبخشی و طب فیزیکی  1  2 5010026 22055

 30/8 دوشنبه 23/10/98  13-16 دوشنبه خانم دکتر شاهنده ادبیات فارسی 94  3 502000003 22325

 - - -  8-10 چهارشنبه دانشگاه خواهران 1تربیت بدنی  91 1  8888888 

 - - -  8-10 شنبه دانشگاه برادران 1تربیت بدنی  911 1  8888888 

12546 
9990001 

2  91 
  مهارتهای زندگی

 )مشترک با بینایی سنجی(

  8-10 یکشنبه  خانم اعتماد نیا
 30/13 چهارشنبه 25/10/98

       
 دکتر مهدي دادگو   

  معاون آموزشي                                                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

  دکتر فرهمندخانم  استاد راهنما:              97  ورودي:          سوم    ترم :                  کارشناسي      :مقطع:   اعضا مصنوعي                    رشته                                  

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان زمان کالس

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

30/10 سه شنبه 24/10/98  17-15 شنبهسه دکتر مشفقی فر فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  92  2 7777777 1652  

30/10 دوشنبه 23/10/98  10:30-8 شنبهسه دکتر احدی آناتومی اعصاب 1 5/0 5/1 5010034 21943  

  1ارتوپدی  1  2 5010030 240560
-8:30 شنبهچهار دکتر تبریزیان

10:30 

 
 30/10 چهارشنبه 25/10/98

 30/13 سه شنبه 01/11/98  15-13 سه شنبه آقای سلیمی متون اسالمی 91  2 4444444 21993

23768 
24013 

501792280 2  1 
 2کینزیولوژی و بیومکانیک 

 )اندام پایینی( 

دکتر  -دکتر جاللی

 آزادی نیا

  12-10 شنبه
 30/10 شنبه 28/10/98

22055 
240132 

 ارتزهای اندام باالیی 1  2 5010013
دکتر  -دکتر فرهمند

 نیاآزادی

  10-8 شنبه
 30/10 شنبه 05/11/98

 30/8 دوشنبه 30/10/98  12-9 دوشنبه دکتر سنجری استاتیک  1  3 5010005 22145

 30/13 چهارشنبه 02/11/98  16-13 دوشنبه دکتر نصرالهی زبان عمومی   91  3 503000003 23841

 30/8 شنبه 21/10/98  10-12 یکشنبه  دکتر خاقانی پروتزهای اندام باالیی 1  2 5010016 24011

       

 دکتر مهدي دادگو   

  معاون آموزشي                                                               

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

  خانم دکتر آزادي نيا استاد راهنما:           96  ورودي:    پنجم         ترم :کارشناسي                                      :مقطع:   اعضا مصنوعي                    رشته                                  

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان زمان کالس

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

30/10 شنبه 21/10/98  10-12 شنبه دکتر بابایی ارتزهای ستون فقرات 1  2 5010066   

30/13 شنبه 28/10/98 دپارتمان 13-16 شنبه دکتر فرهمند-دکتر جاللی ارتزهای اندام پایینی  1  3 5010020   

 30/10 دوشنبه 30/10/98  10-12 یکشنبه دکتر حاجی آقایی 2پروتزهای اندام پایینی  1  2 5010017 

 30/8 دوشنبه 23/10/98  10-8 یکشنبه دکتر بابایی رادیولوژی 1  2 5010031 

 طراحی و ساخت ارتزهای پا 1 2  5010021 
-دکتر جاللی -دکتر سعیدی

 دکتر فرهمند

  12-8 دوشنبه
- - - 

 30/10 شنبه 5/11/98  8-12 چهارشنبه خانم بیداری -دکتر کامیاب معاینه و ارزیابی 1 1 2 5010019 

 طراحی و ساخت پروتزهای زیر زانو            1 2  5010012 
دکتر آزادی  -دکتر سعیدی

 نیا

  8-12 شنبهسه
- - - 

 30/10 سه شنبه 24/10/98  13-15 سه شنبه آقای بابایی انقالب اسالمی  91  2 1111111 

       
 دکتر مهدي دادگو   

  معاون آموزشي                                                                    

 
 
 
 
 
 



 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 98 -99 سال تحصيلياول برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال 

  دکتر سعيدي استاد راهنما:           95 ورودي:    هفتم        ترم :کارشناسي                                      :مقطع:   اعضا مصنوعي                    رشته                                  

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان امتحان زمان کالس

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

 5010039  6 1 
کارآموزی در عرصه پروتزهای 

 اندام پایینی  
 

 شنبه

 یکشنبه

 دوشنبه

13-8 

13-8 

10-8 

 

 

- 

- - 

 5010040  6 1 
کارآموزی در عرصه ارتزهای 

 اندام پایینی
 

 دوشنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه

13-10 

13-8 

13-8 

 

- 

- - 

       

 دکتر مهدي دادگو   

  معاون آموزشي                                                               

 
 
 
 
 
 


