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 نفر23پسر96دختر+22

92-99  92الی  91  91الی  3 ساعت درس ايام هفته    94الی  92  92الی  91  91الی  99 

 شنبه

 شبکه کاهپیوتر و اهنیت سیستن   نام درس

از
وـ

 نـ
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ــ
ت ن

ــ
اع

سـ
 

   2سیستن های رایج طبقه بندی بیواریها 

   دکتر صفدری آقای سلطانی   نام استاد

   (هشترک)1کالس  (هفته اول8)گروه آناتوهی تاالر  نام کالس

      شواره درس

   واحد  5/1+5/0 واحد 1  تعداد واحد

 شنبهیک

   2اندیشه اسالهی  آشنایی با ساختار برناهه در نظام سالهت  2هدیریت اطالعات سالهت  نام درس

   گروه هعارف  دکتر شاهورادی  دکتر قاضی سعیدی  نام استاد

   2کالس   (هشترک) شبانه2 (هشترک) شبانه2 نام کالس

      شواره درس

   واحد 2 واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 شنبهدو

   شبکه کاهپیوتر و اهنیت سیستن عولی  پرونده الکترونیک سالهت  حسابداری و اقتصاد سالهت  نام درس

   آقای سلطانی  دکتر قاضی سعیدی  ههندس قیدی نام استاد

   هرکس کاهپیوتر  )هشترک(  شبانه4 شبانه 4 نام کالس

      شواره درس

   واحد 1 واحد 2 واحد 2 دتعداد واح

 شنبه سه 

   کیفیت داده و سیستن اطالعات  3فناوری اطالعات سالهت   نام درس

   دکتر شیخ طاهری  دکتر شاهورادی   نام استاد

    1کالس  شبانه 3  نام کالس

      شواره درس

   واحد 2 واحد 2  تعداد واحد

 شنبه چهار

     نام درس

     استادنام 

     نام کالس

     شواره درس

     تعداد واحد

 واحد      93

 



(61/61/29/ع)   
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92-99  92الی  91  91الی  3 اعت درسس ايام هفته    94الی  92  92الی  91  91الی  99 

 شنبه

   نام درس
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      نام استاد

      نام کالس

      شواره درس

      تعداد واحد

 شنبهیک

      نام درس

      نام استاد

      نام کالس

      شواره درس

      تعداد واحد

 شنبهدو

 آهار استنباطی   نام درس
هدیریت اطالعات سالهت در بحراى 

 هفته اول(8)
  (اولهفته 8کوک های اولیه)

  خانن عباس زاده دکتر شیخ طاهری ههندس شریفیاى   نام استاد

  ارشد4کالس 5کالس  4کالس   نام کالس

      شواره درس

  واحد 5/0+5/0 واحد1 واحد2  تعداد واحد

 شنبه سه 

  پروشه تحقیق  HIM (1)زباى اختصاصی  بیوه و نظاههای پرداخت  2بیواری شناسی  نام درس

  گروه  دکتر شاهورادی  دکتر صفدری  دکتر رفیعی  نام استاد

  هفته اول( 8) 5کالس   4کالس   4هشترک کالس  4کالس  نام کالس

      شواره درس

  واحد  1+2 واحد  1+1 واحد 2 واحد2 تعداد واحد

 شنبه چهار

    2انفورهاتیک سالهت  انقالب اسالهی ایراى  اصول هدیریت فردی در هحیط کار  نام درس

   دکتر لنگری زاده  گروه هعارف  دکتر رحوانی  نام استاد

    1کالس   2کالس   2کالس  نام کالس

      شواره درس

   واحد 2 واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 واحد9    2تربيت بدنی واحد      21
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 نفر22پسر26دختر+21

92-99  92الی  91  91الی  3 رسساعت د ايام هفته    94الی  92  92الی  91  91الی  99 

 شنبه

  عفونیعواهل بیواری زا و بیواریهای  2زباى پیش نام درس
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   اصطالحات پسشکی 

   دکتر قاضی سعیدی  آقای عرفانی  خانن شادی سلیویاى نام استاد

    5کالس   3کالس   3کالس  نام کالس

      شواره درس

   واحد 2 واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 شنبهیک

    2هدیریت اطالعات سالهت  هفته اول نظری(8آشنایی با سیستوهای عاهل )  2فناوری اطالعات سالهت  نام درس

   دکتر شیخ طاهری  +ههندس ندرلوههندس سلیوانی  شیخ طاهریدکتر نام استاد

    (هشترک) 3کالس  + هرکس کاهپیوتر  2کالس  2کالس سنام کال

      شواره درس

   واحد 2 واحد 1+1 واحد2 تعداد واحد

 شنبهدو

     شبکه کاهپیوتر و اهنیت سیستن  نام درس

     ههندس ندرلو+آقای سلطانی  نام استاد

 نام کالس
هفته اول( 8)3کال س

 هفته دوم8)هرکسکاهپیوتر
    

      شواره درس

     واحد1+1 تعداد واحد

 شنبه سه 

  ادبیات فارسی  ریاضیات    نام درس

  آقای داداشی  ههندس آرپناهی    نام استاد

  8کالس  2کالس    نام کالس

      شواره درس

  واحد 3 واحد 2   تعداد واحد

 شنبه چهار

      نام درس

      نام استاد

      نام کالس

      شواره درس

      تعداد واحد

 واحد    94
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92-99  92الی  91  91الی  3 ساعت درس ايام هفته    94الی  92  92الی  91  91الی  99 

 شنبه

 شبکه کاهپیوتر و اهنیت سیستن  آهار توصیفی  نام درس
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  عولی نظری وساختواى داده برناهه نویسی 

  ههندس خضری  آقای سلطانی  ههندس شریفیاى  نام استاد

  هرکس کاهپیوتر هفته اول ( 8)گروه آناتوهی رتاال 4کالس نام کالس

     شواره درس

  واحد 2+2 واحد 1 واحد2 تعداد واحد

 شنبهیک

    2سیستن های رایج طبقه بندی بیواریها  2اندیشه اسالهی  نام درس

    دکتر صفدری گروه هعارف  نام استاد

     (هشترکشبانه )1 شبانه 1 نام کالس

      درس شواره

    واحد 5/1+ 5/0 واحد 2 تعداد واحد

 شنبهدو

 نام درس
هدیریت اطالعات سالهت در بحراى 

 هفته اول(8)
   هفته دوم(8کوکهای اولیه ) شبکه کاهپیوتر و اهنیت سیستن عولی 

   آقای ههرانی آقای سلطانی  دکتر شیخ طاهری نام استاد

   5کالس  هرکر کاهپیوتر  4کالس  نام کالس

      شواره درس

   واحد 5/0+5/0 واحد 1 واحد1 تعداد واحد

 شنبه سه 

   IT (1)زباى اختصاصی  داروشناسی حسابداری اقتصاد سالهت  نام درس

   دکتر رحیوی  دکتر واحدی  ههندس قیدی نام استاد

   هرکس زباى1کالس  (30/10-12شبانه)2 شبانه 2 نام کالس

      ه درسشوار

   واحد 2 واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 شنبه چهار

      نام درس

      نام استاد

      نام کالس

      شواره درس

      تعداد واحد

 واحد      21
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92-99  92الی  91  91الی  3 ساعت درس ايام هفته    94الی  92  92الی  91  91الی  99 

 شنبه

 2کارآهوزی در عرصـــــــــــــــــــــــه  نام درس
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    8-14گروه  نام استاد

    بیوارستاى  نام کالس

     شواره درس

    واحد  12 تعداد واحد

 شنبهیک

    2کارآهوزی در عرصـــــــــــــــــــــــه  نام درس

    8-14گروه  نام استاد

    بیوارستاى  نام کالس

     شواره درس

    - تعداد واحد

 شنبهدو

    2ـــــــــــــــــه کارآهوزی در عرصــــــ نام درس

    8-14گروه  نام استاد

    بیوارستاى  نام کالس

     شواره درس

    - تعداد واحد

 شنبه سه 

    2کارآهوزی در عرصـــــــــــــــــــــــه  نام درس

    8-14گروه  نام استاد

    بیوارستاى  نام کالس

     شواره درس

    - حدتعداد وا

 شنبه چهار

    2کارآهوزی در عرصـــــــــــــــــــــــه  نام درس

    8-14گروه  نام استاد

    بیوارستاى  نام کالس

     شواره درس

    - تعداد واحد

  )3-91)-2پنج شنبه کاراموزی  واحد92
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92-99  92الی  91  91الی  3 ساعت درس ايام هفته    94الی  92  92الی  91  91الی  99 

 شنبه

   نام درس

از
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      نام استاد

      نام کالس

      شواره درس

      تعداد واحد

 شنبهیک

      نام درس

      نام استاد

      نام کالس

      شواره درس

      تعداد واحد

 شنبهدو

     2اندیشه اسالهی  داروشناسی  نام درس

     هعارفگروه  دکتر واحدی  نام استاد

    شبانه 3 انه شب 3 نام کالس

      شواره درس

    واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 شنبه سه 

   پرونده الکترونیک سالهت  آشنایی با ساختار برناهه ها و نظام بهداشت شاخصهای بهداشتی  نام درس

   دکتر قاضی سعیدی دکتر شاهورادی  ههندس شریفیاى  نام استاد

    (هشترک)7کالس   (شترکه)5کالس  5کالس  نام کالس

            شواره درس

   واحد 2 واحد 2 واحد  5/1+ 5/0 تعداد واحد

 شنبه چهار

  پروشه تحقیق   2انفورهاتیک سالهت  HIM(1)زباى  انقالب اسالهی ایراى  نام درس

  گروه  دکتر لنگری زاده  خانن ارشدی هعارفگروه  نام استاد

   5کالس   1کالس   4کالس   4کالس  نام کالس

      شواره درس

  واحد 1+2 واحد 2 واحد  1+1 واحد 2 تعداد واحد

 واحد      94


