
(25/5/93)ع/   

 (نفر3تعداد)                                                                                 94 كتابداری  رشته ارشد دوره كارشناسی                                              95-96سال تحصيلی  اول: نيمسال 

 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   17الي  15  15لي ا 13 

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس 

     تعداد واحد

 يكشنبه

    ذخيره و بازيابی اطالعات نام درس

    آقای سليمانی نام استاد

    سايت نام كالس

    3570012 شماره درس

    0.5+1.5 واحد تعداد

 دوشنبه

    2كليات پزشكی  نام درس

    آقای دكتر نمازی نام استاد

    دفتر آقای دكتر نام كالس

    3570024 شماره درس

    واحد 2 تعداد واحد

 سه شنبه

  سيستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات كتابخانه های ديجيتال  نام درس

  دكتر شيخ شعاعی+ دكتر قاضی مير سعيد 7كنفرانس ط   قاضی مير سعيد دكتر  نام استاد

  سايت نلنسسسسسسسساالسسسسسسسسسسshgksssf  نام كالس

  3570028 3570012  شماره درس

  0.5+1.5 واحد 2  تعداد واحد

 شنبهچهار

    كارورزی نام درس

    دككتر قاضی مير سعيد+دكتر ازاده نام استاد

    كالس نياز ندارد نام كالس

    3570010 شماره درس

    واحد 2 تعداد واحد

 
 واحد10تعداد واحد:

 

 
 



(25/5/93)ع/   

  
 (نفر   تعداد )                                                             95 كتابداری  رشته ارشد دوره كارشناسی                                                   95-96سال تحصيلی  اول: نيمسال 

 

 
 واحد 1 3تعداد واحد:

 

 

 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   17الي  15  15الي  13 

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 يكشنبه

 بانی علم اطالع رسانیم روش تحقيق آمار  نام درس

 دكتر قاضی مير سعيد دكتر آزاده آقای دكتر اعظم  نام استاد

 7طبقه  شبانه سايت  نام كالس

 3570025 3570008 3570021  شماره درس

 واحد 2 واحد 2 واحد 2  تعداد واحد

 دوشنبه

 نكهای تخصصی پزشكیمراجع و  با سازماندهی منابع پزشكی اصطالح شناسی پزشكی   نام درس

 دكتر قاضی مير سعيد (15-12.30دكترآزاده)  دكتر داوری  نام استاد

 3كالس  11كالس  11كالس   نام كالس

 3570014 3570022 3570020  شماره درس

 واحد عملی1واحد نظری+1 عملیواحد 1-واحد نظری2 واحد 2  تعداد واحد

 سه شنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 شنبهچهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد



(25/5/93)ع/   

 
 

 

 نفر ( )تعداد                                                             932كتابداریرشته  دكتریدوره                                                   95-96سال تحصيلی  اول: نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   17الي  15  15الي  13 

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  

     نام استاد

     نام كالس

     درس شماره

     تعداد واحد

 يكشنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 دوشنبه

 برنامه ريزی و ارزيابی كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانی متون پزشكی كارآموزی  نام درس

 دكتر آزاده دكتر داوری دكتر آزاده –دكتر قاضی   نام استاد

 مجازی 2ط كالس نياز ندارد  نام كالس

 6580007 6850015   شماره درس

 واحد 2 واحد 2 اوحد 3  تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 واحد 7تعداد واحد:

 



(25/5/93)ع/   

 
 

 نفر تعداد                                       95كتابداریرشته  دكتریدوره                                                   95-96سال تحصيلی نيمسال اول 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته  19الي  17  17الي  15  15الي  13 

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

   

      نام استاد

      نام كالس

      شماره درس

      تعداد واحد

 يكشنبه

 كاربرد فناوری اطالعات در نظام اطالع رسانی پزشكی     نام درس

 ضی مير سعيددكتر قا     نام استاد

 1كالس      ام كالسن

 6850001     شماره درس

 واحد 2     تعداد واحد

 دوشنبه

      نام درس

      نام استاد

      نام كالس

      شماره درس

      تعداد واحد

 سه شنبه

 تطبيقی كتابداری و اطالع رسانی پزشكی اقتصاد بهداشت و درمان     نام درس

 دكتر قاضی مير سعيد دكتر فياض بخش    نام استاد

 3كالس  4كالس     نام كالس

 6850010 6850002    شماره درس

 واحد 2 واحد 2    تعداد واحد

 شنبهچهار

   ذخيره و بازيابی اطالعات  مديريت برنامه ريزی آموزشی  نام درس

   دكتر فهيم نيا دكتر مجتهد زاده  نام استاد

   + سايت در صورت نيازدفتر خود استاد 11كالس  السنام ك

   6850005 6850021  شماره درس

  واحد 1+2 واحد 2  تعداد واحد
 

 

 واحد 11تعداد واحد:

 


