
 

دانشگاه علوم پزشكی ایران
دانشكده علوم توانبخشی

برنامه کارآموزی   نیمسال اول         سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١
استاد راهنما: دکتر حسن حدادزاده ورودی: ١٤٠٠                                                  رشته: شنوایی شناسی      مقطع: کارشناسی ترم: سوم 

زمان امتحان زمان کالس
واحد

ساعت روز تار یخ محل ساعت روز نام استاد نام درس
گروه

عملی 
کارآموزی

نظری
شماره درس کد استاد

- - -
دانشکده

١٥:٣٠-١٢:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

دکتر سید جالل ثامنی (مسئول)
دکتر نریمان رهبر
دکتر بهرام جالیی

کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگسال ١
ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو ١ - ١٣٠٠٠٠۴١

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

 



 دانشگاه علوم پزشكی ایران
دانشكده علوم توانبخشی

برنامه کارآموزی   نیمسال اول         سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١
استاد راهنما: دکتر بهرام جالیی ورودی: ١٣٩٩                                                  رشته: شنوایی شناسی      مقطع: کارشناسی ترم: پنجم 

زمان امتحان زمان کالس
واحد

ساعت روز تار یخ محل ساعت روز نام استاد نام درس
گروه

عملی 
کارآموزی

نظری
شماره درس کد استاد

- - -
دانشکده

١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠

دوشنبه
شنبه

یکشنبه

١- دکتر بهرام جالیی
٢- دکتر مریم صادقی جم

٣- دکتر حسن حدادزاده (مسئول)

کارآموزی ارزیابی شنوایی بزرگساالن ٣
ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو ٢ -

١٣٠٠٠٠۴٣

- - -
دانشکده

١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

١- دکتر حسن حدادزاده
٢- دکتر مهدی اکبری 

٣-خانم معصومه روزبهانی (مسئول)

کارآموزی ارزیابی وزوز
ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو ١

-
١٣٠٠٠٠۴۶

- - - بیمارستان 
رسول

١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

١-  دکتر اصالن احمدی (مسئول)
کارآموزی گوش و گلو و بینی

ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو ١
-

١٣٠٠٠٠۴۴

- - - -
- - - -

 



دانشگاه علوم پزشكی ایران
دانشكده علوم توانبخشی

برنامه کارآموزی   نیمسال اول         سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١
استاد راهنما: دکتر محسن احدی ورودی: ١٣٩٨                                                  رشته: شنوایی شناسی      مقطع: کارشناسی ترم: هفتم 

زمان امتحان زمان کالس
واحد

ساعت روز تار یخ محل ساعت روز نام استاد نام درس
گروه

عملی 
کارآموزی

نظری
شماره درس کد استاد

- - -
بیمارستا

ن
فیروزگر

١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

١-  خانم زینب حسن پور (مسئول)
کارآموزی ارزیابی بزرگساالن ۴

ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو
پنجشنبه ها ١ نفر

٢

- ١٣٠٠٠٠۴۷

- - - بیمارستا
ن 

اکبرآباد
ی

١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠

شنبه و 
سه شنبه
یکشنبه

چهارشنبه

١- آقای شرفی
٢- خانم زرزا

٣- دکتر ملیحه مظاهریزدی 
(مسئول)

کارآموزی غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان
ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو ١

- ١٣٠٠٠٠٥۶

- - - دانشکده ١٥:٣٠-١٢:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠

شنبه و 
یکشنبه
دوشنبه

چهارشنبه

١-دکتر ملیحه مظاهریزدی 
(مسئول)

٢-دکتر مریم صادقی جم
٣-دکتر لیال فرجی

کارآموزی ارزیابی شنوایی کودکان ٢
ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو ١

- ١٣٠٠٠٠٥۴

- - - دانشکده
١١:٣٠-٨:٣٠ سه شنبه ١-  دکتر سیدجالل ثامنی (مسئول)

کارآموزی ارزیابی،تجویز ادیولوژیک و تنظیم وسایل 
کمک شنوایی و ارتباطی ١

یک گروه ۶ نفره
١

- ١٣٠٠٠٠۴۹

- - - دانشکده ١٥:٣٠-١٢:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠

یکشنبه
دوشنبه
دوشنبه

چهارشنبه

١-دکتر مریم صادقی جم
٢- دکتر حسن حدادزاده

٣- آقای احمد گشانی
۴- دکتر نریمان رهبر (مسئول)

کارآموزی ارزیابی ، تجویز و تنظیم وسایل کمک 
شنوایی و ارتباطی ٢

ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو
١

١٣٠٠٠٠٥٠



- - - دانشکده ١٥:٣٠-١٢:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠

یکشنبه
دوشنبه

چهارشنبه 
چهارشنبه

١-خانم افسانه علی نژاد (مسئول)
٢- خانم شایان مهر

کارآموزی تربیت  شنوایی
ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو ١

- ١٣٠٠٠٠٥٢

- - - دانشکده ١١:٣٠-٨:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠

یکشنبه
یکشنبه
دوشنبه
دوشنبه

١- دکتر محسن احدی (مسئول)
٢- دکتر نریمان رهبر

کارآموزی ارزیابی رفتاری سیستم شنوایی مرکزی
ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو ١

- ١٣٠٠٠٠۴٥

علی 
اصغر

١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠
١١:٣٠-٨:٣٠

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

چهارشنبه

١- دکتر محسن احدی (مسئول)
٢- دکتر ملیحه مظاهریزدی 

٣-  دکتر لیال فرجی

١ ERA  کارآموزی
ظرفیت هر گروه ۴ دانشجو ١

- ١٣٠٠٠٠٥۹

 



 دانشگاه علوم پزشكی ایران
دانشكده علوم توانبخشی

برنامه کارآموزی   نیمسال اول         سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١
استاد راهنما: خانم معصومه روزبهانی ورودی: ١٤٠٠       ارشد ترم: سوم                                             رشته: شنوایی شناسی      مقطع: کارشناسی

زمان امتحان زمان کالس
واحد

ساعت روز تار یخ محل ساعت روز نام استاد نام درس
گروه

عملی 
کارآموزی

نظری
شماره درس کد استاد

- - - ١١:٣٠-٨:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠

شنبه
شنبه

١-دکتر مهدی اکبری (مسئول) کارآموزی ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل ١
-

٥٠۴٠۴٥٠١٠
- - -

١١:٣٠-٨:٣٠
١٥:٣٠-١٢:٣٠

دوشنبه
دوشنبه

١-دکتر محسن احدی (مسئول)
٢- دکتر محمد معارف وند
٣- دکتر مریم صادقی جم

کارآموزی توانبخشی در جمعیت های خاص ١
-

٥٠۴٠۴٥٠١١
- - - ١١:٣٠-٨:٣٠

١٥:٣٠-١٢:٣٠
یکشنبه
یکشنبه

١-دکتر بهرام جالیی
٢-خانم معصومه روزبهانی (مسئول)

کارآموزی آزمون های الکتروفیزیولوژی شنوایی ١
-

٥٠۴٠۴٥٠١٢
- - - -
- - - -

 


