
 بخشیدانشکدة توانجدید  وروديدانشجویان  ویژة اسفندماه،  400 -99 هاي پایان نیمسال اولآزمون برنامۀ

حوزة معاونت آموزشی مرکز آزمون  

 هاي نوبت صبح و عصرآزمون

روز و 
 تاریخ

 نوبت اول:
 9تا  8ساعت 

 نوبت دوم:
 10 تا 9ساعت 

 نوبت سوم:
 11تا  10 ساعت

 نوبت چهارم:
 12تا  11 ساعت

 نوبت پنجم:
 13تا  12ساعت 

 نوبت ششم:
 14تا  13ساعت 

 نوبت هفتم:
 15تا  14 ساعت

 نوبت هشتم:
 16تا  15 ساعت

 نوبت نهم:
 17تا  16 ساعت

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام استاد، 
مقطع، رشته تحصیلی و 

 تعداد دانشجویان

نام آزمون و نام 
تاد، مقطع، رشته اس

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

لی و تعداد تحصی
 دانشجویان

 چهارشنبه

29/11/99 
 

 خواهران 1تربیت بدنی 
 آقاي خلج 

کارشناسی کاردرمانی و 
 گفتاردرمانی

 نفر 24 

       

 شنبه

2/12/99 
 

 آناتومی عمومی
 آقاي دکتر سخایی

 کارشناسی گفتاردرمانی
 نفر 18

 آناتومی سر و گردن و تنه.
سهیال خانم دکتر 

 اعزممریم ب/مددي
شنوایی  سیکارشنا
 شناسی

 نفر16

  

استخوان شناسی و 
 آناتومی سروگردن و تنه

 خانم دکتر مریم باعزم
 کارشناسی کاردرمانی

 نفر16

   

 یکشنبه

3/12/99 
   

 1اندیشه 
 منصورياحسان اقاي 

کارشناسی شنوایی 
 ،گفتاردرمانی،کاردرمانیشناسی

 نفر 49

     

 دوشنبه

4/12/99 
  

 بهداشت عمومی 
  یمسدکتر محسن ش

شنوایی  کارشناسی
 و گفتاردرمانی شناسی

 نفر 18+نفر16

  

 فیزیولوژي عمومی 
 آقاي دکتر مهدي صادق

 کارشناسی کاردرمانی 
 نفر 16

   

 شنبهسه

5/12/99 
   

 ادبیات
 آقاي مرادعلی سعادت شجاع

شنوایی  کارشناسی
،کاردرمانی و شناسی

 گفتاردرمانی
 نفر 49
 
 

     



 بخشیدانشکدة توانجدید  وروديدانشجویان  ویژة اسفندماه،  400 -99 هاي پایان نیمسال اولآزمون برنامۀ

حوزة معاونت آموزشی مرکز آزمون  

 چهارشنبه

6/12/99 
  

انی آسیب شناسی گفتار مب
 و زبان

آقاي آقاي ترابی/
 میراحمدي

 کارشناسی گفتاردرمانی
 نفر 19

 روانشناسی عمومی رشد
 رجبی د دکتر  محمو

 شنوایی شناسی کارشناسی
 نفر16

     

 شنبهپنج

7/12/99 
         

 

 هاي نوبت صبح و عصرآزمون

روز و 
 تاریخ

 نوبت اول:
 9تا  8ساعت 

 نوبت دوم:
 10تا  9ساعت 

 نوبت سوم:
 11تا  10 ساعت

 نوبت چهارم:
 12تا  11 ساعت

 نوبت پنجم:
 13تا  12ساعت 

 نوبت ششم:
 14تا  13ساعت 

 نوبت هفتم:
 15تا  14 ساعت

 نوبت هشتم:
 16تا  15 ساعت

 نوبت نهم:
 17تا  16 ساعت

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

و نام  نام آزمون
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام استاد، 
مقطع، رشته تحصیلی و 

 تعداد دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، 

رشته تحصیلی و 
 تعداد دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
رشته استاد، مقطع، 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

نام آزمون و نام 
استاد، مقطع، رشته 

تحصیلی و تعداد 
 دانشجویان

 شنبه

9/12/99 
 

 زبان شناسی
 خانم دکتر قندي

 گفتاردرمانی کارشناسی
 نفر 18

 اصول توانبخشی
 خانم بهیه کهن سال

 کارشناسی/شنوایی شناسی
 نفر16

  

مبانی کاردرمانی و اصول 
 توانبخشی

 خانم زینب سادات بهشتی
 کارشناسی کاردرمانی

 نفر 18

   

 یکشنبه

10/12/99 
 

 اصول توانبخشی
 آقاي یاوري

 کارشناسی گفتاردرمانی
 نفر 18

 تفسیر موضوعی قران
 تر عبداله محموديدک

 کارشناسی/شنوایی شناسی
و 99و  98ورودي مهر

 97کارشناسی کاردرمانی مهر
 نفر 42

      

 دوشنبه

11/12/99 
  

 زبان پیش دانشگاهی
 بهرام جالئی

کارشناسی/شنوایی 
،گفتاردرمانی و شناسی

 کاردرمانی
 رنف 24
 

      

12

اصول توانبخشى
خانم بهیه کهن سال/آقاى 

مهدى پناهیان
کارشناسى شنوایى شناسى

16نفر



 بخشیدانشکدة توانجدید  وروديدانشجویان  ویژة اسفندماه،  400 -99 هاي پایان نیمسال اولآزمون برنامۀ

حوزة معاونت آموزشی مرکز آزمون  

 شنبهسه

12/12/99 
  

 ژنتیک پزشکی
 آقاي دکتر غالمی

 ناسی گفتاردرمانیکارش
 نفر 18

اخالق حرفه اي در 
 کاردرمانی

 خانم نازنین سرلک
 کارشناسی کاردرمانی

 نفر 16

     

 چهارشنبه

13/12/99 
  

 روانشناسی عمومی
 خانم زري مقدم

کارشناسی گفتاردرمانی و 
 کاردرمانی

 نفر 35

 فیزیک صوت
هما خانم دکتر 

 سلیمانی
کارشناسی/ شنوایی 

 شناسی
 نفر16

     

 شنبهپنج

14/12/99 
         

          

 


