
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402ي سال تحصيل اول برنامه هفتگي و امتحاني نيمسال

 دکتر اکرم آزاد استاد راهنما: 1400 :ورودي سوم :ترم              کاردرمانی  یکارشناسمقطع:کاردرمانی                    :رشته 

 شماره درس کد استاد
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملي نظری

23824 
21958 

13560025 2 - 1 
 نیمه اول-دکتر امینی یآقا 1کینزیولوژی و بیومکانیک 

 نیمه دوم-خانم دکتر آزاد
 30/10 شنبه 24/10   8-10 هاشنبه

 ؟
21958 
22002 

 کارکرد اکوپیشنال در طول زندگی 1 2 1 13560023
 تمام ترم-فر آقای دکتر چراغی

 نیمه دوم-خانم دکتر آزاد
 نیمه دوم-آقای دکتر تقی زاده

 شنبهچهار
 شنبه

13-10 
 

 30/10 سه شنبه 04/11 

  13-15 هاشنبه تمام ترم-خانم دکتر حجتی 1کاردرمانی در اختالالت روانی اجتماعی  1 - 2 13560034 241004

 

 30/10 دوشنبه 26/10

 30/10 شنبهسه  27/10  8-9 اهیکشنبه نیمه اول-دکتر حجتیخانم  اخالق حرفه ای در کاردرمانی 1 - 1 13560018 241004

 30/8 شنبهسه  27/10  9 -10 اهیکشنبه نیمه دوم-خانم دکتر حجتی مشاوره در کاردرمانی 1 - 1  241004

241004 13560024 5/0  5/0  30/10 شنبهیك 02/11  10 -11:30 اهیکشنبه تمام ترم-خانم دکتر حجتی مهارتهای ارتباطی در درمان 1 

 30/8 شنبه چهار 28/10   14-15 هاشنبهیک نیمه اول-خانم دکتر اسماعیلی 1کاردرمانی در بیماریهای کودکان و نوجوانان  1 - 1 13560036 22069

241004 13560046 5/0  5/0  30/8 شنبهیك 02/11   8-9:30 سه شنبه اول مهین-یخانم دکتر حجت فرآیند گروه در کاردرمانی 1 

21365 13560005 5/0  5/0  30/10 شنبه 01/11   13 -14:30 دوشنبه دکتر افتخارزادهخانم  آناتومی اندام تحتانی 1 

 30/10 شنبه 08/11   8 -10 دوشنبه دکتر عزیزی فیزیولوژی اعصاب 1 - 2 13560002 

 30/10 شنبهدو 03/11   10 -12 دوشنبه دکتر مسجدی روانپزشکی کودک و نوجوان 1 - 2 13560012 

 30/10 چهارشنبه 05/11   8 -10 چهارشنبه دکتر حمیدی زبان تخصصی 1 - 2 13560016 

  

- 

1 

خ 93  
 
  
ب 99  

 1تربیت بدنی 
 خانم زینال زاده 

 
 

 آقای ابراهیمی

 
 یکشنبه 

 
 سه شنبه 

 
 

 خواهران  14-12
 

 برادران 15-13
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22جمع واحدها:   71  4  

 

 


