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۱۳۹۸/۰۸/۲۷
ندارد

۳۲۰/۳۵۵۷/د/۹۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشکده علوم توانبخشی

بسمه تعالی

تاریخ:

پیوست:

شماره:

همکار محترم سرکار خانم دکتر افسانه نیکجوی
 استادیار محترم گروه فیزیوتراپی 

با سالم و احترام

به موجب این ابالغ دروس مشروحه ذیل در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ به شما واگذار می گردد.
تعداد واحد درسی

سهم استاد از واحد 
درسی

سمت اجرایی
( در صورتی که عضو 

هیات علمی پست 
اجرایی داشته باشد)

نام 
دانشکده

**

تاریخ و 
ساعت 
امتحان

روز و 
ساعت 

تشکیل و 
شماره 
کالس ساعت واحد

تعداد 
مدرسین

واحد معادل*
(برای 

کارشناسی 
ارشد و 

دکتری۱.۵براب
ر واحد)

مقطع
تحصیلی

عملی( 
آزمایشگاه

 ،
کارآموزی، 
کارورزی)

نظری نام درس
ردیف

- - -

شنبه دوشنبه 
چهارشنبه 

8 - 13
نیم ترم

7/5 3/75 1 3/75 کارشناسی 
فیزیوتراپی

2/5 - کارآموزی  بالینی  1

- -
11/5
8:30

یکشنبه
11-8

کالس 205
3 2/3 1 2/3

کارشناسی 
فیزیوتراپی

1 1
ماساژ و 

موبیلیزاسیون 
(گروه خانمها)

2

- - -
چهارشنبه13

15-
2 1/3 1 1/3

کارشناسی 
فیزیوتراپی

1 -
الکتروتراپی عوامل 
حرارتی(عملی گروه 

خانمها)
3

۷.۳۵ واحد جمع  واحدهای درسی

برای واحدهای درسی کارشناسی ارشد و دکتری ضریب ۱.۵اعمال و در قسمت واحد معادل قید گردد.

** در صورتی که عضو هیات علمی در دانشکده دیگر تدریس انجام می دهد ذکر نام دانشکده الزامی می باشد.

*** سمت اجرایی طبق آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی
- اعمال ضریب ۲ فقط مختص واحدهای درسی رشته های جدید تاسیس می باشد. 
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پیوست:
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       جدول پایان نامه: (خواهشمند است کلیه پایان نامه های عضو هیات علمی در این جدول وارد گردد.)

مرحله *
تعداد استاد 

مشاور
تعداد استاد 

راهنما
نقش استاد در پایان نامه 

(راهنما/مشاور) مقطع نام دانشجو ردیف

دفاع پایان نامه 2 1 راهنما ارشد فیزیوتراپی یاسمن شیروانی 1
دفاع پروپوزال 2 1 راهنما ارشد فیزیوتراپی مریم حکیمی 2
دفاع پایان نامه 2 1 راهنما ارشد فیزیوتراپی پرنیان بهرستی 3
دفاع پروپوزال 2 1 مشاور ارشد فیزیوتراپی زهرا غفاری 4
دفاع پروپوزال
آنالیز دیتاها

3 2 راهنمای دکترای تخصی فیزیوتراپی لیال علیزاده  5

دفاع پایان نامه 2 1 راهنما ارشد فیزیوتراپی فاطمه مردانلو ۶

* جهت پایان نامه کارشناسی ارشد دو مرحله در نظر گرفته شود و مرحله دوم پس از دفاع دانشجو و در نیمسال دفاع شده لحاظ گردد. و 

جهت پایان نامه دوره دکتری تخصصی چهار مرحله در نظر گرفته شود و مرحله آخر پس از دفاع دانشجو و در نیمسال دفاع شده لحاظ 

گردد.


