
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيلي دوم برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 خانم دکتر نوري زاده استاد راهنما:                     1398ورودي                    8 ترم                          کارشناسي مقطع                               فيزیوتراپي  رشته                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 کارآموزی نظری

23817 

240904 

 

240604 

13410049 - 2 1 
  کودکان یهایماریدر عرصه  ب یکاراموز

 )ثبت نمره توسط مدیر گروه(

 )تمام ترم(خانم دکتر شاه علی
 )تمام ترم(خانم دکتر شنبه زاده

 )تمام ترم(خانم علیرضایی

 یكشنبه، 

 سه شنبه
14 - 8      

21960 

23789 

23790 

 

13410051 - 2 1 
 پوستیکارآموزی در عرصه بیماری های روماتیسمی و 

 )ثبت نمره توسط مدیر گروه(

 دکتر اکبری)نیم ترم(
 دکتر محسنی فر)نیم ترم(
 دکتر سوهانی)نیم ترم(
 دکتر بابازاده)تمام ترم(

 شنبه، 

 دوشنبه، 

 چهارشنبه

14 - 8 

 

    

22012 

21975 

21963 

240111 

240604 

13410056 - 4 1 
 کارآموزی در عرصه بالینی مستقل

 گروه()ثبت نمره توسط مدیر 

 دکتر نوری زاده)نیم ترم( 
 دکتر دادگو)نیم ترم(
 دکتر امیری)نیم ترم(
 دکتر یاسین)نیم ترم(

 خانم علیرضایی)تمام ترم(

 شنبه، 

 دوشنبه، 

 چهارشنبه

14 - 8 

 

 

   

             

             

 
                      

 
 

    
 



 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 توانبخشيدانشكده علوم 

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 آقاي دکتر منصورسوهانياستاد راهنما:                      1399ورودي                    6ترم                           کارشناسي مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 کارآموزی نظری

 30/8 شنبه 03/04   8 - 11 یكشنبه زادهدکتر نوری خانم  )خانمها( 3فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب 1 1 1 13410027 22012

 30/8 شنبه 03/04   8 - 11 یكشنبه آقای دکتر دادگو )آقایان( 3فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب 2 1 1 13410027 21975

 30/8 شنبه 10/04   13 - 15 دوشنبه خانم دکتر شنبه زاده فیزیوتراپی در جراحی 1 - 2 13410030 

22055 

21963 
 وسایل کمکی و اندام های مصنوعی 1 1 1 13410040

 خانم دکتر فرهمند
 

 آقای دکتر  امیری

 یكشنبه

 

15-13  
 )نیمه اول(

 

 

 

 

 30/8 دوشنبه 05/04

 30/8 سه شنبه 13/04  10-12 سه شنبه  انقالب اسالمی 91 - 2 1111111 

 30/8 چهارشنبه 14/04  15-17 سه شنبه  تاریخ  اسالم  92 - 2 6666666 

 30/10 سه شنبه 06/04  8-10 سه شنبه  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  91 - 2 7777777 

 509900000 2 - 
 خ  91
 ب 910

 13-15 سه شنبه استاد بابایی دانش خانواده و جمعیت
 

 30/8 چهار شنبه 07/04 

21960 

23789 

23790 

 جدید

13410054 - 2 1 
 1بیماریهای ارتوپدیکاراموزی در عرصه 

 )ثبت نمره توسط مدیر گروه(

 دکتر اکبری)نیم ترم(
 دکتر محسنی فر)نیم ترم(
 دکتر سوهانی)نیم ترم(
 دکتر بابازاده)تمام ترم(

 شنبه،

 دوشنبه،

 چهارشنبه

14 – 8 

13 – 8 

14 - 8 

 

 - - - 

22012 

21975 

21963 

240111 

13410050 - 2 1 
 قلبی عروقی تنفسیکاراموزی در عرصه بیماریهای 

 )ثبت نمره توسط مدیر گروه(

 دکتر نوری زاده)نیم ترم(
 دکتر دادگو)نیم ترم(
 دکتر امیری)نیم ترم(
 دکتر یاسین)نیم ترم(

 شنبه،

 دوشنبه،

 چهارشنبه

14 – 8 

13 – 8 

14 - 8 

 

 - - - 

 



      
  

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  امتحاني نيمسالبرنامه هفتگي و  

 

 

 

 واال خانم دکتر کجبافاستاد راهنما:                      1400ورودي                    4ترم                           کارشناسي مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 کارآموزی نظری

23817 

240111 
 1فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب  1 - 2 13410025

 دکتر شاه علیخانم 
 دکتر یاسینخانم 

 دوشنبه

 دوشنبه

10 - 8 

15 - 13 
 30/8 شنبه 03/04  

 30/8 دوشنبه 05/04   13 - 15 یكشنبه دکتر اکبریاقای  فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی 1 - 2 13410029 21960

21963 

23789 
 1فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی  1 1 1 13410031

 اقای دکتر امیری
 دکتر محسنی فرآقای 

 8 - 11 سه شنبه
 

 

 30/10 چهارشنبه 07/04

2387 

22014 
 فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی عروقی تنفسی 1 1 1 13410028

 دکتر شاه علیخانم 
 دکتر وثاقیخانم 

 دوشنبه

 

10-12 

 

 
 30/10 دوشنبه 12/04

 30/8 شنبه 10/04  13 - 15 چهارشنبه دکتر محسنی فرآقای  )اندام تحتانی( 3کینزیولوژیک و بیومکانیک 1 - 2 13410035 23789

 30/8 چهارشنبه 14/04  12-8 شنبه دکتر صراف زادهآقای  )تحریک کننده های الکتریکی( 2الکتروتراپی  1 1 2 13410039 21988

 30/8 شنبه 17/04   12-8 شنبهیك آقای دکتر سوهانی )آقایان( اسکلتی-ارزشیابی و اندازه گیری عضالنی 2 1 1 13410041 23790

 30/8 شنبه 17/04   8 - 12 یكشنبه دکتر یاسینخانم  )خانمها( اسکلتی-ارزشیابی و اندازه گیری عضالنی 1   13410041 240111

 30/8 یكشنبه 04/04   14-11 سه شنبه دکتر محسنی فرآقای  )آقایان(( PNF)روش های اختصاصی  2تمرین درمانی  2 1 1 13410037 23789

 30/8 یكشنبه 04/04   10 - 13 چهارشنبه خانم دکتر شنبه زاده )خانمها(( PNF)روش های اختصاصی  2تمرین درمانی  1 1 1 13410037 

 13 یكشنبه 11/04   13-15 شنبه خانم دکتر وثاقی رادیولوژی 1 - 2 13410019 22014

 
  

 

 



 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 خانم دکتر شنبه زادهاستاد راهنما:                      1401ورودي                    2ترم                           کارشناسي مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 کارآموزی نظری

 13 چهارشنبه 07/04   8-11 چهارشنبه دکتر حمیدی زبان انگلیسی عمومی 93 - 3 503000003 

 13 شنبه 17/04   10-12 یكشنبه خانم دکتر وثاقی آسیب شناسی 1 - 2 13410011 22014

  10-8 یكشنبه آقای دکتر محسنی فر )کلیات وستون مهره ای( 1کینزیولوژی و بیومکانیک 1 - 2 13410033 23789

 

 30/10 شنبه 03/04

22014 

22071 
 فیزیولوژی عصب و عضله 1 5/0 5/1 13410003

 خانم دکتر وثاقی
 خانم دکتر عزیزی

 13-15 دوشنبه
 

 13 دوشنبه 05/04

 

13410012 
 روانشناسی عمومی بیماران 1 - 2

خانم فرشته رجایی 
)مسئول خانم دکتر 

 زرگری نزاد(

 13-15 یكشنبه
 

 13 یكشنبه 11/04

 30/8 سه شنبه 06/04  13-15 سه شنبه  2اندیشه اسالمی 92  2 3333333 

 8888888 - 1 
93 

94 
 (انم هاخ) 1تربیت بدنی 

نفر  7هر گروه 
 ظرفیت

 شنبه
15-13 

17-15 

 
 - - - 

 - - -   10-12 دوشنبه  (آقایان) 1تربیت بدنی 912 1 - 8888888 

 13 دوشنبه 12/04   8-10 شنبه دکتر احدیآقای  تشریح اندام باالیی 1 5/0   1 13410006 

 13 چهارشنبه 14/04   10-12 شنبه دکتر ولی زادهخانم  پایینیتشریح اندام  1 5/0 1 13410007 

 13 شنبه 10/04   10-12 شنبهسه  دکتر سروآزادآقای  تشریح اعصاب 1 - 2 13410008 

 13 یكشنبه 04/04   30/8-10 سه شنبه خانم دکتر عزیزی ژنتیک 1 - 1 13410013 22071

 

 

 

 

 

 
 



 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 آقایان دکتر سوهاني و دکتر اکبرياستاد راهنما:           1397و  1396 ورودي                     ترم                       کارشناسي ارشد مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

         پایان نامه  6  3400011 

              

          

 

   

             

             

             

              

              

              

              

              

              

 

 11گروه  خانم دکتر شهره نوري زاده                             3گروه : آقاي دکتر علي اميري    اساتيد راهنماي پایان نامه 

 2گروه  قاي دکتر سهيل سوهانيآ                                                        

 

 

 

 

 
 



 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 آقاي دکتر محسني فراستاد راهنما:            1398ورودي                        8ترم                            کارشناسي ارشد مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

         پایان نامه  6  3400011 

              

          

 

   

             

             

             

              

              

              

              

              

        :10گروه خانم دکتر یاسين                         9گروه       آقاي دکتر پوراحمدي اساتيد راهنماي پایان نامه                               

                 12روه گ   خانم دکتر شاه علي                                                          

 14گروه             گو آقاي دکتر داد                                                     

                         5گروه  آقاي دکتر محسني فر                                                         

 11گروه             دکتر نوري زاده 
 

 

 

 

 
 



 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 توانبخشيدانشكده علوم 

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 خانم دکتر یاسيناستاد راهنما:                             1399 ورودي                                 6 ترم                       کارشناسي ارشد مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

         پایان نامه  6  3400011 

              

 

  11گروه خانم دکتر نوري زاده                               گروه آقاي دکتر پوراحمدي پایان نامه:      اساتيد راهنماي                                 

                        10 گروه   یاسيندکتر  خانم                                                     

 8 گروه طباطبایيآقاي دکتر                                                      

         5گروه  آقاي دکتر محسني فر                                                      

                                             

                   7گروه خانم دکتر کجباف واال                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 خانم دکتر شاه علياستاد راهنما:                             1400 ورودي                                 4 ترم                       کارشناسي ارشد مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 درس شماره
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

         پایان نامه  6  3400011 

              

          

 

   

             

             

             

              

              

              

              

              

              

 

  7گروه   خانم دکتر کجباف واال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 آقاي دکتر سوهانياستاد راهنما:                             1401 ورودي                                 2 ترم                       کارشناسي ارشد مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

22012 

21975 

21963 

240111 

23789 

23790 

 جدید

3400008 - 3 

1 
 
 
 

2 

 )ثبت نمرات توسط مدیر گروه( کار آموزی بالینی

 دکتر اکبری)نیم ترم(
 دکتر نوری زاده)نیم ترم( 

 دکتر دادگو)نیم ترم(
 دکتر امیری)نیم ترم(
 دکتر یاسین)نیم ترم(

 دکتر محسنی فر)نیم ترم(
 دکتر سوهانی)نیم ترم(
 دکتر بابازاده)تمام ترم(

 شنبه،

 دوشنبه،

 چهارشنبه

13 - 8   - - - 

22012 

21975 
 تکنیکهای اختصاصی پیشرفته 1 - 2 3400018

 دکتر نوری زادهخانم 
 دکتر دادگواقای 

 8 - 10 سه شنبه
 

 30/10 یكشنبه 04/04 

  8 - 10 یكشنبه دکتر صالحیآقای  تحقیق در سیستم های بهداشتیروش  1 - 2 3400004 240132

 

 30/10 سه شنبه 06/04

 درمان های دستی اختالالت عملکردی مفاصل ستون فقرات 1 1 1 3400015 23790
  دکتر سوهانیآقای 

 آقای دکتر صالحی
 30/8 یكشنبه 11/04  10-13 شنبهیك

 30/8 چهارشنبه 14/04  13-15 شنبه سوهانیدکتر اقای  سمینار تحقیقاتی 1 - 1 3400009 21975

 30/8 سه شنبه 13/04  10-12 سه شنبه خانم دکتر حیدری اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بالیا 91 - 2 9920004 

              

              

              

              

 
 

  



 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 طبق فهرست زیراستاد راهنما:                            1395، ورودي ترم اول  1393ترم دوم  :ورودي  ترم           دکترا مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

         رساله  24  501724017 

              

          

 

   

             

             

             

             

 

       :16گروه  خانم دکتر نيكجوي                  3  گروه  آقاي دکتر علي اميرياساتيد راهنماي پایان نامه 

 1گروه   آقاي دکتر ابراهيمي                                                    

   14گروه  آقاي دکتر دادگو               2 گروه آقاي دکتر منصورسوهاني                                                            

   2 گروه آقاي دکتر سوهاني                  5 گروه   آقاي دکتر محسني فر                                                            

 15گروه  آقاي دکتر صراف زاده                                                           

 1گروه  آقاي دکتر ابراهيمي                15   گروه آقاي دکتر صراف زاده                                                                          

   1 گروه آقاي دکتر ابراهيمي                       1  گروه آقاي دکتر ابراهيمي                                                           

                    

 

 

 
 



 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 طبق فهرست زیراستاد راهنما:       1397و ترم اول  1396ترم اول ورودي           ترم                            دکترا مقطع                               فيزیوتراپيرشته                                             

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز یخ تار محل ساعت روز
 عملی نظری

         رساله  24  501724017 

              

          

 

   

             

             

             

              

              

              

              

              

              

       :11گروه  نوري زادهخانم دکتر                  5گروه  محسني فر آقاي دکتر اساتيد راهنماي پایان نامه 

                      12گروه شاه علي   دکتر خانم                                                             

             3گروه علي اميري   آقاي دکتر                                                              

 

 

 

 

 

 



 
 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 مدیر گروهاستاد راهنما:           1398ترم اول  ورودي              ترم                            دکترا مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

         رساله  24  501724017 

              

          

 

   

             

             

             

              

              

              

              

              

              

 

  در بهمن ماه را با موفقيت بگذرانند. "امتحان جامع"دانشجویان فقط در صورتي ميتوانند پایان نامه را انتخاب کنند که 

 13گروه  دکتر صالحي 

 

 

 

 
 



 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 تحصيليسال دوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 مدیر گروهاستاد راهنما:                             1399ترم دوم ورودي               5 ترم                            دکترا مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                          

 

 

 کد استاد
 

 درسشماره 
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

         امتحان جامع  91   504051001 

              

          

 

   

             

             

             

              

              

              

              

              

              

 

  برگزار خواهد شد. 1402امتحان جامع این دانشجویان در شهریور ماه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 مدیر گروهاستاد راهنما:        1400ترم اول ورودي                 4ترم                            دکترا مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 امتحان زمان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

         امتحان جامع     1001 

              

          

 

   

             

             

             

              

              

              

              

              

              

 

  برگزار خواهد شد. 1402امتحان جامع این دانشجویان در شهریور ماه 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 دانشكده علوم توانبخشي

 1401-1402 سال تحصيليدوم  برنامه هفتگي و  امتحاني نيمسال

 

 

 

 دکتر دادگواستاد راهنما:          1401ترم اول  ورودي                        2ترم                            دکترا مقطع                               رشته  فيزیوتراپي                                           

 

 

 کد استاد
 

 شماره درس
 واحد

 نام استاد نام درس گروه

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز تار یخ محل ساعت روز
 عملی نظری

23817 

 
3420004 

1 1 

  يعضالن-ياسكلت يسونوگراف 1

 خانم دکتر شاه علي

 

 

 *آقاي دکتر ریخته گري

 شنبه 

 

 

 یكشنبه

15-13   

 

 

30:9- 30:8 

برگللری   * محلل  

کالس دکتر  یختل   

گللر  بارس اللتس   

شفس بلدد    بلل  ی    

هرسهنللل    فلللت 

 شدد.

 30/8 دوشنبه 05/04 

22112 

240132 
3420012 2 - 1 

اصول فيزیولوژیكي تمرین 

 درماني

 آقاي دکتر ابراهيمي

 آقاي دکتر صالحي
 10-12 یكشنبه

 

 

 30/8 چهارشنبه 07/04

21988 

 
3420003 1 1 1 

الكترونوروفيزیولوژي باليني 

 پيشرفته

 آقاي دکتر صراف زاده

 آقاي دکتر سنجري
 13 - 16 دوشنبه

 
 30/8 شنبه 03/04

21960 

23789 

23790 

 جدید

 شرفتهيپ ينيبال يکارورز 1 3 - 3420010

 دکتر اکبري)نيم ترم(

 دکتر محسني فر)نيم ترم(

 دکتر سوهاني)نيم ترم(

 دکتر بابازاده)تمام ترم(

 شنبه،

 دوشنبه،

 چهارشنبه

13 - 8 

 

- - - 

             

 

 

 

 


