
 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 آقاي دکتر اکبري  راهنما: استاد          1397(        ورودي:   یيترم کرونا 3تا 1 حذفبعلت )  8و7و6رشته:  فيزیوتراپي          مقطع:  کارشناسي ارشد         ترم :               

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

       پایان نامهاستاد راهنماي  پایان نامه 1 6  3400011 

             

             

             

             

             

         

         

 دکتر رضا صالحي      

 معاون آموزشي                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402اول سال تحصيلي  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 آقاي دکتر محسني فر  استاد راهنما:                 1398ورودي:                 7رشته:  فيزیوتراپي               مقطع:  کارشناسي ارشد               ترم :                          

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

       پایان نامه استاد راهنماي  پایان نامه 1 6  3400011 

             

             

             

             

             

             

              

 

 دکتر رضا صالحي                                                                                                                                                                                                          

 معاون آموزشي                                                           

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 خانم دکتر یاسين  استاد راهنما:                 1399ورودي:                 5رشته:  فيزیوتراپي               مقطع:  کارشناسي ارشد               ترم :                          

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 امتحانزمان 

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

       استاد راهنماي پایان نامه  پایان نامه 1 6  3400011 

             

             

             

             

             

             

   

 

 دکتر رضا صالحي   

 معاون آموزشي                                                           

 
 
 
 

 



 

 ایراندانشگاه علوم پزشكي 

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 عليشاه دکتر خانم   استاد راهنما:                 1400ورودي:                 3رشته:  فيزیوتراپي               مقطع:  کارشناسي ارشد               ترم :                          

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

 - - -  8 - 10 شنبهدو دکتر دادگو تحقيقاتي پروژه 1 - 1 3400040 21975

10 - 17 دوشنبه زاده صراف دکتر الكترونوروميوگرافي 1 3 3 3400006 21988 30/10 یکشنبه 25/10    

             

             

             

             

             

   

     

 دکتر رضا صالحي   

 معاون آموزشي                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

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

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظری

 شنبه دکتر شاه علي سيستم هاي اطالع رساني پزشكي 1 0.5 0.5 3400001 23817
11:30 - 

10 
 05/11 

 چهار

 شنبه

30/10  

21975 

240904 
 فيزیوتراپي مبتني بر شواهد 1 - 2 3400005

 )مسئول( دکتر دادگو

 دکتر شنبه زاده
 25/10  8 - 10 شنبه

30/10 یکشنبه  

240986 3400007 - 1 1 
آشنایي  با تجهيزات ازمایشگاهي 

 فيزیوتراپي
 - - -  13 - 15 دوشنبه دکتر طباطبایي

22012 

22071 
3400012 2 - 1 

فيزیولوژي و پاتوفيزیولوژي 

 سيستم عصبي عضالني

 )مسئول( دکتر نوري زاده

 دکتر عزیزي

 دوشنبه

 

10-12 

 
 30/8 یکشنبه 02/11 

 30/8 سه شنبه 04/11  13 - 15 شنبه دکتر اکبري بيومكانيک اختالالت ستون فقرات 1 - 2 3400014 21960

 30/10 سه شنبه 27/10  11-8 چهارشنبه دکتر صانعي آمار زیستي 1 1 1 3400003 24027

             

   

         

 دکتر رضا صالحي    

 معاون آموزشي                                                           

28/ 


