
 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 با توجه به پایان نامه   استاد راهنما:        1393ترم دوم ورودي:       ترم کرونایي( 3 )بعلت حذف  13  مقطع:  دکترا         ترم :         فيزیوتراپيرشته: 

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 1   501724017 

             

             

             

             

             

         

 دکتر رضا صالحي   

 معاون آموزشي                                                           

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402تحصيلي برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال 

 با توجه به پایان نامه  استاد راهنما:     (94 )قبولي ترم دوم 95ورودي:         ترم کرونایي( 3یا  2)بعلت حذف  10و  11مقطع:  دکترا         ترم :          فيزیوتراپيرشته:                     

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 1   501724017 

             

             

             

             

 

                     

         

 دکتر رضا صالحي   

 معاون آموزشي                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي برنامه هفتگي و  

 با توجه به پایان نامه  استاد راهنما:         95ورودي:       ترم کرونایي(  3)بعلت حذف  10مقطع:  دکترا           ترم :          فيزیوتراپيرشته:                       

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 1   501724017 

             

             

             

             

   

                     

 

         

 دکتر رضا صالحي   

 معاون آموزشي                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي برنامه هفتگي و  

 با توجه به پایان نامه  استاد راهنما:         96ورودي:         ترم کرونایي( 2)بعلت حذف  11و  9مقطع:  دکترا        ترم :      فيزیوتراپيرشته:                

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 درسمسئول 

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 1   501724017 

             

             

             

             

   

            

 دکتر رضا صالحي                                                                                                                                                                                       

 معاون آموزشي                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 با توجه به پایان نامه  استاد راهنما:           97ورودي:           )بعلت حذف کرونایي(  7و  6مقطع:  دکترا         ترم :          فيزیوتراپيرشته:                     

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان امتحان  زمان کالس

 کالس ساعت روز

 

 ساعت روز تاریخ
 عملی نظری

       استاد راهنمای رساله دانشجو رساله تحقيقاتي 1   501724017 

             

             

             

             

 
                     

         

 دکتر رضا صالحي   

 معاون آموزشي                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 

 مدیر گروه  استاد راهنما:                    98ورودي:         ترم کرونایي( 2)بعلت حذف  5مقطع:  دکترا        ترم :           فيزیوتراپيرشته:                 

 

 

 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

 501724017   1 
)درصورت موفقیت  رساله تحقيقاتي

 (شهریورماه در امتحان جامع
     استاد راهنمای رساله دانشجو

  

             

             

             

             

             

             

   

  

         

 دکتر رضا صالحي   

 معاون آموزشي                                                           

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402تحصيلي برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال 

 مدیر گروه  استاد راهنما:                     99ورودي: ترم دوم                   4مقطع:  دکترا                         ترم :                        فيزیوتراپيرشته:                        

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 روز تاریخ کالس ساعت روز
ساع

 عملی نظری ت

        امتحان جامع 1   504051001 

             

             

             

             

             

             

   

  

         

 دکتر رضا صالحي   

 معاون آموزشي                                                              

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402تحصيلي برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال 

 مدیر گروه  استاد راهنما:                    1400ورودي:                   3مقطع:  دکترا                         ترم :                        فيزیوتراپيرشته:                        

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام درس گروه
 نام استاد و 

 درسمسئول 

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 روز تاریخ کالس ساعت روز
ساع

 عملی نظری ت

 - - -  10 - 12 سه شنبه دکتر دادگو سمينار 1 - 2 3420008 21975

23790 

240986 
 روشهاي نوین درماني فيزیوتراپي 1 1 1 3420007

 دکتر سوهاني )مسئول(

 دکتر طباطبایي
 24/10  8 - 10 سه شنبه

  شنبه

30/10  

21960 

240132 
3420016 2 1 1 

ارزیابي تشخيص و درمان 

 اختالالت ناشي از حرکت

 دکتر اکبري )مسئول(

 دکتر صالحي

 دوشنبه

 چهارشنبه

12 – 8 

10 - 8 
 30/10 سه شنبه 27/10 

             

             

             

             

   

         

 دکتر رضا صالحي    

 معاون آموزشي                                                                

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402تحصيلي برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال اول سال 

 جناب آقاي دکتر دادگو  استاد راهنما:                     1401ورودي: ترم اول                   1مقطع:  دکترا                         ترم :                        فيزیوتراپيرشته:                        

 

 
 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

30/8 دوشنبه 03/11  12-8 یكشنبه دکتر اکبري هاي دستي اختالالت عملكرددرمان 1 2 1 3420006 21960  

 اخالق در پژوهش 91  1 3006001 
دکتر فروزنده و 

 همكاران
 28/10  11-10 شنبه

30/10 چهارشنبه  

 30/8 شنبه 01/11  15-13 یكشنبه دکتر جعفري ثابت فارماکولوژي در توانبخشي 1 - 2 501724007 23813

 30/10 شنبه 25/10  13 - 16 شنبه دکتر نوري زاده کنترل حرکت 1 - 3 501724002 22012

 9920006 2 - 92 
 حوادث خطر تیریمد يمبان و اصول

 ایبال و
 30/10 دوشنبه 26/10  12-10 سه شنبه دکتر حيدري

             

             

   

  

 دکتر رضا صالحي     

 معاون آموزشي                                                                 

 

 

 


