
 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 گروه فيزیوتراپي 1401-1402 سال تحصيلي اول نيمسال کارآموزیبرنامه 

 

 نوری زادهخانم دکتر استاد راهنما:       1398ورودی       7ترم  مقطع کارشناسي     فيزیوتراپي رشته                                           

 شماره درس استادکد 
 واحد

 کارآموزی
 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 محل ساعت روز

21960 
22012 
21975 
21963 
240111 
23789 
23790 

 ؟
240904 

 1کارآموزی در عرصه بیماری های اعصاب  1 2 13410047

 دکتر محمد اکبری
 دکتر شهره نوری زاده 

 دکتر مهدی دادگو )مسئول(
 امیریدکتر علی 

 دکتر مرضیه یاسین
 دکتر هالکو محسنی فر

 دکتر سهیل منصورسوهانی
 خانم ام البنین علیرضایی

 دکتر ساناز شنبه زاده

  8-14 شنبه

21960 
22012 
21975 
21963 
240111 
23789 
23790 

 ؟
240904 

 2کارآموزی در عرصه بیماری های اعصاب  1 2 13410048

 دکتر محمد اکبری
 زادهدکتر شهره نوری 

 دکتر مهدی دادگو )مسئول(
 دکتر علی امیری

 دکتر مرضیه یاسین
 دکتر هالکو محسنی فر

 دکتر سهیل منصورسوهانی
 خانم ام البنین علیرضایی

 دکتر ساناز شنبه زاده

 8-14 دوشنبه

 

23817 
 ؟

240667 
240904 

 2کارآموزی در عرصه بیماری های ارتوپدی  1 2 13410055

 علی)مسئول(دکتر شبنم شاه 
 خانم ام البنین علیرضایی
 دکتر مهرناز کجباف واال

 دکتر ساناز شنبه زاده

 8-14 یکشنبه

 

23817 
 ؟

240667 
240904 

 کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی 1 2 13410052

 دکتر شبنم شاه علی)مسئول(
 خانم ام البنین علیرضایی
 دکتر مهرناز کجباف واال

 دکتر ساناز شنبه زاده

 8-14 شنبه سه

 

21960 
22012 
21975 
21963 
240111 
23789 
23790 

 ؟

 کارآموزی در عرصه سالمندان 1 2 13410053

 دکتر محمد اکبری
 دکتر شهره نوری زاده

 دکتر مهدی دادگو )مسئول(
 دکتر علی امیری

 دکتر مرضیه یاسین
 دکتر هالکو محسنی فر

 دکتر سهیل منصورسوهانی
 خانم ام البنین علیرضایی

 8-14 چهارشنبه

 

  

 سوهانيآقای دکتر استاد راهنما:    1399   ورودی     5ترم  مقطع کارشناسي     رشته فيزیوتراپي

 شماره درس کد استاد
 واحد

 کارآموزی
 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 محل ساعت روز

21960 
22012 
21975 
21963 
240111 
23789 
23790 

 کاراموزی در عرصه مشاهده بالینی 1 2 13410046

 دکتر محمد اکبری
 دکتر شهره نوری زاده

 دکتر مهدی دادگو )مسئول(
 دکتر علی امیری

 دکتر مرضیه یاسین
 دکتر هالکو محسنی فر

 دکتر سهیل منصورسوهانی

  8-14 دوشنبه

    

 

 


