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  99ورودی  انفورماتيک پزشکیارشد                                                    99-99اول سال تحصيلی : نيمسال 

 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

  کاربرد آمار در مراقبت بهداشتی درمانی   نام درس
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ت ن
ــ
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      دکتر یاسری ام استادن

   گروه آمار نام کالس

   8055559  شماره درس

   واحد 2 تعداد واحد

 یکشنبه

  ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونيک سالمت  فناوری اطالعات در بهداشت و درمانکاربرد  نام درس

  05.25-02.25  زاده+ دکتر محمدقاضی سعيدیدکتر  دکتر شاهمرادی نام استاد

  شبانه0 شبانه0 نام کالس

  8055505 8055559 شماره درس

  واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 نام درس
 سيستم های اطالع رسانی پزشکی

 
 02.25-00کليات و اصطالحات پزشکی   

 نحوی جودکتر   دکتر سليمانی نام استاد

شبانه1  سایت شبانه نام کالس  

 8055554  8055555 شماره درس

 واحد 2  0/5+0/5 تعداد واحد

 سه شنبه

 برنامه نویسی تحت وب برنامه نویسی تحت وب نام درس
 

  دکتر مختاران دکتر مختاران نام استاد

  سایت شبانه شبانه0 نام کالس

  8055554 8055554 شماره درس

  یواحد عمل 0 واحد نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

  

 واحد 04تعداد واحد:

  



(52/2/39/ع)   

 
 94انفورماتيک پزشکی ارشد                99-99اول سال تحصيلی  :نيمسال  

 

 

 واحد 01واحد:تعداد

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته  01الي 01 

 شنبه

 شبکه های عصبی و سيستم های هوشمند در پزشکی  نام درس
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 2طراحی و ارزیابی سيستم های اطالعات 

 مرعشیدکتر  05-02.25  دکتر نياکان  نام استاد

 شبانه 0 شبانه0  نام کالس

 8055502 8055504  شماره درس

 واحد 2 واحد 2  تعداد واحد

 یکشنبه

 02.25-00 مدیریت در انفورماتيک پزشکی 05.25-02.25  سمينار انفورماتيک پزشکی  نام درس

 دکتر مخترعدکتر شاهمرادی + دکتر صفدری  گروه/ مسئول درس:   نام استاد

 شبانه4 شبانه 4  نام کالس

 8055500 8055508  شماره درس

 2 0+0  تعداد واحد

 دوشنبه

  کار آموزی در عرصه نام درس

  دکتر مرعشی -دکتر ترابی نام استاد

   نام کالس

  8055504 شماره درس

  واحد 2 تعداد واحد

 سه شنبه

  کار آموزی در عرصه نام درس

  دکتر مرعشی -دکتر ترابی نام استاد

   نام کالس

  8055504 شماره درس

  واحد 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

   نام درس

    م استادنا

  نام کالس

 

 

   شماره درس

   تعداد واحد


