
   
     ِایران دانشگاه علوم پزشکی  

  توانبخشی علوم دانشکده
  آقاي جوانشیر: استاد راهنما        94ورودي   3ترم     کمکی اعضاي مصنوعی و وسایلرشته           دانشجویان مقطع کارشناسی   94-95سال تحصیلی      نیمسال دومی ه هفتگبرنام

  
کد 

 استاد
 شماره درس

گرو واحد
 ه

 استادنام  نام درس
 زمان کالس

 محل ساعت روز عملی نظري
  8-10 شنبه آقاي بابایی  1کینزیولوژي و بیومکانیک  1  2  501792270 22092
  8-11 یکشنبه آقاي محمدي -آقاي دکتر سعیدي تکنیک ارتوپدي فنی 1 1 1 5010024 21980
  13-16 یکشنبه آقاي براتی رسم فنی 1 1 1 5010048 22092
  8-11 دوشنبه خانم دکتر جاللی آناتومی ستون فقرات و نواحی قدامی شکم 1 5/0 5/1  5010002 23768
  10-12 شنبه آقاي دکتر قرنی زاده  1ارتوپدي  1  2 5010030 21664
  10-12 چهارشنبه  آقاي دکتر مسجدي روانشناسی معلولین جسمی  1  2 5010025 22092
  13-15 شنبه گروه تربیت بدنی  واهرانخ2تربیت بدنی  101 1  9999999 3005
  10-12 سه شنبه گروه تربیت بدنی )91با شنوایی (برادران2تربیت بدنی  111 1  9999999 3005

  
  
  
  

    



     دانشگاه علوم پزشکی ِایران    
  دانشکده علوم توانبخشی

 خانم ملک محمدي: استاد راهنما                 93ورودي   4ترم     کمکی اعضاي مصنوعی و وسایلرشته           طع کارشناسیدانشجویان مق      94- 95سال تحصیلی                 نیمسال دوم برنامه هفتگی
  

کد 
 استاد

 شماره درس
 نام استاد نام درس گروه واحد

 زمان کالس

 عملی نظري محل ساعت روز
 13-17 هارشنبهچ گروه زبان زبان تخصصی 1 1 2 5010033 22266

  14-16 یکشنبه خانم یزدانی 3کنزیولوژي و بیومکانیک  1  2 501792290 1677 
  10-12 دوشنبه آقاي خاقانی پروتز هاي زیبائی 1 1 1  5010009 22092 

  8-10 دوشنبه آقاي دکتر سعیدي 1پروتز اندام پایینی  1  2 5010018 21980
  8-10 چهارشنبه دکتر جاللیخانم  ارتزهاي پا 1  2 5010022 23768
  14-16 دوشنبه آقاي دکتر مهدوي 2ارتوپدي 1  2 5010029 22092

 طراحی و ساخت ارتزهاي اندام باالیی 1 2  5010028 22052
-حاجی آقایی:آقایان

 آقاجانی
  8-12 شنبه

  8-10 یک شنبه آقاي محمدي پروتزهاي اندام باالیی 1  2 5010016 22092
  
  
  
  



     دانشگاه علوم پزشکی ِایران  
  دانشکده علوم توانبخشی

   حاجی آقایی آقاي: استاد راهنما                         29ورودي   6ترم     کمکی اعضاي مصنوعی و وسایلرشته     دانشجویان مقطع کارشناسی          94- 95سال تحصیلی            نیمسال دومبرنامه هفتگی 
  

کد 
 استاد

 ره درسشما
گرو واحد

 ه
 نام استاد نام درس

 زمان کالس
 محل ساعت روز عملی نظري

  8-12 یکشنبه خانم پورحسینقلی –آقاي آقاجانی   طراحی و ساخت ارتزهاي باالي زانو 1 2  5010027 22092
  8-10 هشنبسه خانم فرزادي –آقاي بابایی   1طراحی و ساخت ارتزهاي ستون فقرات  1 2  5010015 22092
   8-12  دوشنبه آقاییآقاي حاجی  طراحی و ساخت پروتزهاي باالي زانو 1 2   5010011 22052

 گروه مربیان کارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام پایینی 1 6  5010040 22092
  شنبه 

 چهارشنبه
14-8  
14-8  

  دوشنبه  آقاي دکتر کامیاب  معاینه و ارزیابی 1 2 1  5010019 22142
  هچهارشنب

16-13  
16-14   

 یکشنبه  خانم دکتر وثاقی رادیولوژي 1  2 5010031 22014
15:30 -
13:30  

  
  
  
  

     انشگاه علوم پزشکی ِایراند        
  دانشکده علوم توانبخشی

  دکتر سعیدي آقاي: استاد راهنما        19ورودي  8ترم     کمکی اعضاي مصنوعی و وسایلرشته           دانشجویان مقطع کارشناسی   94-95سال تحصیلی      نیمسال دومبرنامه هفتگی 
  

کد 
 استاد

 شماره درس
 نام استاد نام درس گروه واحد

 زمان کالس
 محل ساعت روز عملی نظري

 گروه مربیان  کارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام پایینی 101 6  5010040 22092
  شنبه

 یکشنبه
14-8  
14-8  

 گروه مربیان  رآموزي در عرصه پروتزهاي اندام پایینیکا 1 6  5010039 22092
  دوشنبه

 چهارشنبه
14-8  
14-8  

                      
  


