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 دانشگاه علوم پزشكي ایران
 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402سال تحصيلي اول  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال
 نوري زادهخانم دکتر   ستاد راهنما:ا                  1398ورودي:                     7ترم :                کارشناسيمقطع:                   فيزیوتراپيرشته:                             

 

 
 کد استاد

 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز
کال
 س

 عملی نظری ساعت روز تاریخ

 /نیدکتر بحری بیوشیمی و داروشناسی 1 - 2 13410001 
 دکتر وهابزاده

 دوشنبه
 13-15  24/10  

 شنبه

 

30/10  

30/10 دوشنبه 26/10  15-14 شنبهیک دکتر شنبه زاده (EBP)فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد 1 - 1 13410044 240904  

     8 - 13 شنبه گروه فیزیوتراپی 1کارآموزی در عرصه بیماری های اعصاب  1 2 - 13410047 

     8-13 دوشنبه گروه فیزیوتراپی 2اعصاب کارآموزی در عرصه بیماری های  1 2  13410048 

     8 - 13 یکشنبه گروه فیزیوتراپی 2کارآموزی در عرصه بیماری های ارتوپدی  1 2 - 13410055 

     8 - 13 سه شنبه گروه فیزیوتراپی کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی 1 2 - 13410052 

     8 - 13 چهارشنبه گروه فیزیوتراپی دانکارآموزی در عرصه سالمن 1 2 - 13410053 

 خ  93 1 - 9999999 
 ب 95

 خانم زینال زاده  2تربیت بدنی 
 آقای ابراهیمی

 شنبه 
 چهارشنبه

15-13 
15-13     

 28/10  16-15 شنبه دکتر دادگو مدیریت بخش فیزیوتراپی 1 - 1 13410022 21975
 چهار
 شنبه

30/8 
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 دانشگاه علوم پزشكي ایران
 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 
 منصورسوهانيدکتر  آقاي  اد راهنما:است                   1399ورودي:                  5ترم :        کارشناسي          مقطع:      فيزیوتراپي              رشته:                               

 

 
 کد استاد

 

 شماره درس
 نام درس گروه واحد

 نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظری ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

 8/30 شنبه 08/11  8 - 11 هسه شنب دکتر نوری زاده 2فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب  1 1 1 13410026 22012

21963 
 )مسئول( دکتر امیری 2فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی  1 - 2 13410032 23790

30/10 شنبه 24/10  13 - 15 یکشنبه سوهانیدکتر   

30/10 شنبه 01/11  8 - 11 یکشنبه دکتر سوهانی )ماساژ( )آقایان( 1درمانهای دستی  2 1 1 13410042 23790  

30/10 شنبه 01/11  8 - 11 یکشنبه دکتر یاسین )خانمها()ماساژ(  1 یدست یدرمانها 1 1 1 13410042 240111  

   -  11 - 13 یکشنبه دکتر سوهانی )موبیلیزاسیون()آقایان( 2درمانهای دستی 2 1 - 13410043 23790

   -  11 - 13 یکشنبه یاسین دکتر )موبیلیزاسیون()خانمها( 2درمانهای دستی 1 1 - 13410043 240111

 9-8 چهارشنبه دکتر فروزنده و همکاران اخالق حرفه ای 1 - 1 13410045 24037
 10تا  8

برگزار 
 می شود 

05/11 
30/8 چهارشنبه  

240667 
 )مسئول( دکترکجباف واال جراحی عمومی 1 - 2 13410017 21975

 دادگو دکتر
  چهارشنبه

 چهارشنبه 
10-12 
 30/8 دوشنبه 26/10  13-15

 30/10 شنبهدو 03/11  15-13 دوشنبه دکتر مسجدی روانپزشکی 1 - 2 13410021 240988
 30/10 سه شنبه 04/11  15-13 سه شنبه استاد سلیمی اخالق اسالمی 92 - 2 5555555 
 30/10 چهارشنبه 27/10  17-15 سه شنبه استاد سلیمی آشنایی با منابع اسالمی 92 - 2 4444444 

 - - -  8 - 13 دوشنبه گروه فیزیوتراپی کاراموزی در عرصه مشاهده بالینی 1 ک 2 - 13410046 
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 دانشگاه علوم پزشكي ایران
 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 
 خانم دکتر کجباف واال  ستاد راهنما:ا                    1400 ورودي:                   3ترم :        رشناسي         کامقطع:      فيزیوتراپي              رشته:                                    

 

                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

 
 کد استاد

 

 شماره درس
 نام درس گروه واحد

 نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظری ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

23789 
240601 

30/10 شنبه 24/10  13 - 15 یکشنبه  دکتر محسنی فر ) باالیی( 2کینزیولوژی و بیو مکانیک 1 - 2 13410034  

 شنبه)نظری( دکتر صراف زاده )عوامل حرارتی( 1الکتروتراپی  1 1 2 13410038 21988
 شنبه)عملی( 

12 – 10 
30/8 یکشنبه 25/10  13 - 15  

30/8 یکشنبه 02/11  12-8 یکشنبه  دکتر نوری زاده )خانمها( 1 اصول تمرین درمانی 1 1 2 13410036  22012  

30/8 یکشنبه 02/11  12-8 یکشنبه  دکتر دادگو )آقایان( 1اصول تمرین درمانی  2 1 2 13410036 21975  

30/8 شنبه 01/11  12-10 سه شنبه دکتر اکبری تشریح سطحی بدن )آقایان( 2 5/0 1 13410009 21960  

30/8 شنبه 01/11  12-10 سه شنبه  دکتر یاسین تشریح سطحی بدن )خانم ها( 1 5/0 1 13410009 240111  

23817 
22071  

 ی )مسئول(دکتر شاه عل بیماری های مغز و اعصاب 1 - 2 13410014
 دکتر عزیزی

 دوشنبه
 

12-10 
30/10 شنبه 08/11    

22014 

23817 
 )مسئول( دکتر وثاقی)تنفسی( بیماریهای قلبی عروقی تنفسی 1 - 2 13410015

30/10 دوشنبه 26/10  8 - 10 دوشنبه  دکتر شاه علی)قلبی(  

22071 

22014 
 )مسئول( دکتر عزیزی بیماریهای روماتیسمی و پوستی 1 - 2 13410016

30/8 دوشنبه 03/11  10-8 شنبه دکتر وثاقی  

30/10 چهارشنبه 28/10  10-8 چهارشنبه بهاالدینیدکتر  ارتوپدی  1 - 2 13410018   

 30/10 چهارشنبه 05/11  15-13 دوشنبه دکتر شنبه زاده زبان تخصصی 1 - 2 13410023 240904
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 دانشكده علوم توانبخشي
 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

   استاد راهنما:                  1401ورودي:                    1ترم :              کارشناسي   مقطع:     فيزیوتراپي              رشته:                                    
 

 
 کد استاد

 

 شماره درس
 نام درس گروه واحد

 نام استاد و 
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظری ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

30/8 دوشنبه 03/11  11 - 12 یکشنبه دکتر محسنی فر توانبخشی و فیزیوتراپی اصول 1 - 1 13410024 23789  

 

13410004 1 - 
1 

 تشریح سر و گردن
 14-13 شنبه سه  یلدکتر باد

13-15 
تشکیل 
 می شود

01/11 
30/8 شنبه  

 30/10 شنبه 01/11  9:30-8 شنبهچهار دکتر ترک / دکتر کروجی تشریح تنه 1 5/0 5/0 13410005 

220071 
 11-9 یکشنبه دکتر وثاقی/دکتر عزیزی فیزیولوژی عمومی 1 1 1 13410002

 30/8 شنبه 24/10  13-16

 30/8 شنبهچهار 28/10  12-10 چهارشنبه دکتر وثاقی بافت شناسی 1 5/0 1 13410010 22014

 30/10 یکشنبه 02/11  15-13 چهارشنبه خانم الیاسی کمک های اولیه 1 1 - 13410020 

 

9990002 3 - 

 شنبه استاد حاتمی زبان انگلیسی پیشنیاز  91
8-11 

مشترک با 
 ارتوز

 30/8 چهارشنبه  05/11 

 

502000003 3 - 

 دوشنبه خانم ساعدی ادبیات فارسی 93
13-16 

مشترک با 
 کاردرمانی

 30/10 یکشنبه 25/10 

 30/8 سه شنبه 27/10  12-10 سه شنبه موسویاستاد  اندیشه اسالمی یک 92 - 2 2222222 

 

9990001 2 - 

 دوشنبه خانم ندا واحد مهارتهای زندگی 92
10-12 

مشترک با 
 کاردرمانی

 30/8 دوشنبه 26/10 
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