
   
    

     انشگاه علوم پزشکی ِایراند 
  دانشکده علوم توانبخشی

 دکتر سعیدي آقاي: استاد راهنما         39ورودي   2ترم     کمکی اعضاي مصنوعی و وسایلرشته          دکترادانشجویان مقطع    94- 95سال تحصیلی  نیمسال دومبرنامه هفتگی 
   

کد 
 استاد

 شماره درس
گرو واحد

 ه
 نام استاد نام درس

 زمان کالس

 عملی نظري محل ساعت روز

22094 504001008 2 1 1 
روش تحقیق در اعضاي مصنوعی و وسایل 

 کمکی
  10-14 دوشنبه  آقاي دکتر کمالی

کاربرد اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی در طب   1 1 5/1  504001004 22052
 سالمندان

 10-13 شنبه خانم دکتر جاللی -آقاي حاجی آقایی
 

طراحی و کاربرد ارتز در ناهنجاریهاي ستون   1 1 1  504001014 22142
 فقرات

 13-16 شنبهسه آقاي دکتر کامیاب
 

 8-11 شنبهسه آقاي دکتر سعیدي مفاصل هوشمند  1 1 1  504001016 21980
   8-14  چهارشنبه  آقاي دکتر یزدي  کارورزي ارتوپدي بالینی در اعضاء مصنوعی  1 3   504001009 22092 

                    
  

    
     دانشگاه علوم پزشکی ِایران    

  دانشکده علوم توانبخشی
  دکتر سعیدي آقاي: استاد راهنما     29ورودي   4ترم     کمکی اعضاي مصنوعی و وسایلرشته          دکترادانشجویان مقطع    94- 95سال تحصیلی  نیمسال دومبرنامه هفتگی 

  

کد 
 استاد

 رسشماره د
 نام استاد نام درس گروه واحد

 زمان کالس

 عملی نظري محل ساعت روز
     آزمون جامع 101   1001 22092

  
  
  



  
     دانشگاه علوم پزشکی ِایران  

  دانشکده علوم توانبخشی
 دکتر سعیدي آقاي: استاد راهنما    91ورودي   6ترم     کمکی نوعی و وسایلاعضاي مصرشته          دکترادانشجویان مقطع    94- 95سال تحصیلی  نیمسال دومبرنامه هفتگی 

   

کد 
 استاد

 شماره درس
 نام استاد نام درس گروه واحد

 زمان کالس

 عملی نظري محل ساعت روز
 پایان نامه 1 20  504001018 22092

                          
  
  
  
  

     اندانشگاه علوم پزشکی ِایر   
  دانشکده علوم توانبخشی

  دکتر سعیدي آقاي: استاد راهنما          90ورودي   8ترم     کمکی اعضاي مصنوعی و وسایلرشته          دکترادانشجویان مقطع    94- 95سال تحصیلی  نیمسال دومبرنامه هفتگی 
  

کد 
 استاد

 شماره درس
 زمان کالس نام استاد نام درس گروه واحد

 1 عملی نظري
  

 محل ساعت روز
 پایان نامه  20  504001018 22092

                            
  
  
  
  
  
  
  
  



     دانشگاه علوم پزشکی ِایران  
  دانشکده علوم توانبخشی

 دکتر سعیدي آقاي: استاد راهنما            89ورودي  10ترم     کمکی اعضاي مصنوعی و وسایلرشته          دکترادانشجویان مقطع      94- 95سال تحصیلی  نیمسال دومبرنامه هفتگی 
   

کد 
 استاد

 شماره درس
 نام استاد نام درس گروه      واحد

 زمان کالس

 عملی نظري محل ساعت روز
 پایان نامه  20  504001018 22092

                            
  
  
  

     دانشگاه علوم پزشکی ِایران   
  دانشکده علوم توانبخشی

  دکتر سعیدي آقاي: استاد راهنما      88ورودي  12ترم     کمکی اعضاي مصنوعی و وسایلرشته          دکترادانشجویان مقطع     94- 95سال تحصیلی  نیمسال دومفتگی برنامه ه
  

کد 
 استاد

 شماره درس
 نام استاد نام درس گروه واحد

 زمان کالس
 محل ساعت روز عملی نظري

 پایان نامه 1 20  504001018 22092
                            

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  


