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 مکان ساعت  روز   اساتید همکار  مسئول درس   تعداد واحد  عنوان درس  مقطع

دکتری  

1400 

 )ترم سوم( 

 
خانم محبوبه  

 منوچهرآبادی 

نوروبیولوژی سلولی و  

   مولکولی

واحد نظری  1 10-12 یکشنبه  دکتر فرهمندفر  دکتر زحمتکش    301 

واحد نظری  2   نوروفیزیولوژی 10-12 دوشنبه  دکتر فرهمند فر  دکتر زحمتکش    301 

واحد نظری  2 رشد و تکامل دستگاه عصبی  10-12 سه شنبه ----  دکتر حسن زاده    301 

واحد نظری  2 بیوسنسورهای عصبی   10-12 چهارشنبه  دکتر زحمتکش  دکتر حسین زاده    همکف  

جمع کل     7      

واحد نظری  2 نوروفیزیولوژی  10-12 دوشنبه  دکتر فرهمند فر  دکتر زحمتکش    301 

دکتری  

1402 

 )ترم اول( 

 
خانم عاطفه نظام  

االسالمی، خانم  

زهرا پائیزی، خانم  

زهرا امیری و  

آقای علی  

 میرزاخانی 
 

نوروبیولوژی سلولی و  

 مولکولی 

واحد نظری  1 10-12 یکشنبه  دکتر فرهمندفر  دکتر زحمتکش    301 

اصول علوم اعصاب )سیستم 

 حسی( 

واحد نظری  2 ، دکتر حسین زاده دکتر زحمتکش دکتر فرهمند فر   10-12 چهارشنبه    301 

نوروآناتومی و رشد سیستم  

 عصبی 

  5/0-نظری  5/1

 عمملی 

شنبهسه  ---  دکتر حسن زاده   10 -8  301 

 سیستم های اطالع رسانی

 پزشکی 

  5/0-نظری  5/0

 عملی 

8- 10 یکشنبه  ---  دکتر بتولی     همکف 

اصول علوم اعصاب )سیستم 

 حرکتی( 

واحد نظری  2 زحمتکش  دکتر  10-12 سه شنبه دکتر  فرهمندفر، دکتر حسین زاده    همکف   

تحقیق و آمار پیشرفته  روش    5/0-نظری  5/1 

 عملی 

13- 15 دوشنبه  دکتر بتولی  دکتر ترکمان   301 

      12 جمع کل 

 علوم اعصاب رشتهلیست دروس 
 1401- 1402نیمسال اول سال تحصیلی 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مکان ساعت  روز   اساتید همکار  مسئول درس   تعداد واحد  عنوان درس  مقطع

 1400دکتری 

 )ترم سوم( 
،  آقای عیسی نقی زاده

آقای محمدصادق  

 شیرازی 

پژوهش در علوم کاربردی  

 اعتیاد 

واحد عملی   3 حسین زاده  دکتر     یکشنبه دکتر ترکمان  

 

 شنبه

12-8  

 

16-13  

آزمایشگاه مغز،  

- ناخت و رفتارش  

301 

پژوهش در علوم کاربردی  

  اعتیاد

نظری واحد  3 ترکمان  دکتر  

 بوترابی

دکتر فرهودیان، دکتر  

دکتر غالمی ، نوروزی  

10-12 دوشنبه   همکف  

      6 جمع کل 

 1402دکتری 

 )ترم اول( 

 
آقای ریبوار نظری،  

و    آقای مهران شهبازی

 آقای سجاد رشنو 

 

سیستم های اطالع رسانی 

 پزشکی 

واحد   5/0

  5/0تئوری و 

 واحد عملی 

به یکشن ---  دکتر بتولی   10-8  همکف  

واحد  4 نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی   دکتر فرهمند فر، دکتر   دکتر حسن زاده  

 زحمتکش 

10-12 سه شنبه  301 

اصول نوروبیولوژی و  

نوروسایکوفارماکولوژی  

( نوروساینس)  

دکتر فرهمند فر، دکتر   دکتر ترکمان  3

 زحمتکش 

8- 12 یک شنبه   301 

و روش تحقیق در علوم   آمار

رفتاری، نوروساینس و علوم  

 اجتماعی 

دکتر  دکتر حسن زاده،  دکتر حسین زاده  2

زحمتکش، دکتر فرهمندفر،  

و دکتر آتشی  دکتر ترکمان  

شنبه و  

 دوشنبه 

بر حسب برنامه  

 اساتید

بر اساس برنامه زمانی لطفا 

  از قبل الزمهای هماهنگی 

 صورت پذیرد

سالمت روان، اختالالت   مبانی

 روان پزشکی و مصرف مواد 

13-51 شنبه  -----  دکتر بهرنگ شادلو  2  بیمارستان روزبه  

      12 جمع کل 

 مطالعات اعتیاد رشتهلیست دروس 
 1401- 1402نیمسال اول سال تحصیلی 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 مکان ساعت  روز   اساتید همکار  مسئول درس   تعداد واحد  عنوان درس  

 1400دکتری 

 )ترم سوم( 
،   جلیلیان  میالد آقای

سلیمانی،  یونس آقای  

حقیقی و  میثم آقای 

     زارع  آاللهخانم  

واحد عملی  1-واحد نظری  2 آنالیز کمی تصاویر پزشکی        ---  دکتر عقابیان  

مباحث ویژه در تصویربرداری  

 عصبی  

نظری  واحد  3 8- 10 شنبه ----  دکتر بتولی    301 

      6 جمع کل 

 1402دکتری 

 )ترم اول( 

 
خانم نفیسه سبحانی،  

آقای سلمان صفدری و  

آقای وحید حسین  

 خانی

 

واحد عملی  1-واحد نظری  1 کاربرد کامپیوتر در پزشکی  بتولی دکتر   8-10 چهارشنبه  ----    301   

واحد نظری  2 فیزیولوژی و آناتومی    دکتر ، دکتر حسن زاده  دکتر فرهمندفر  

 زحمتکش 

10-12 سه شنبه  301 

واحد عملی  1-واحد نظری  1 روش تحقیق و نگارش مقاله 13-15 دوشنبه  ----  دکتر بتولی    301 

واحد عملی  1 بیولوژی سلولی و ملکولی  10-12 شنبه ----  دکتر ترکمان    301   

مباحث پیشرفته در تصویربرداری  
MRI 

عملی   5/0-نظری  5/1 8-10 دوشنبه  ---  دکتر بتولی    301 

واحد نظری  1 مواد کنتراست زا در تصویربرداری  15-17 یکشنبه  ---  دکتر بتولی    301 

      10 جمع کل 

  رشته تصویربرداری عصبیلیست دروس 
 1401- 1402نیمسال اول سال تحصیلی 


