
(52/2/39/ع)   

  99ارشد فناوری اطالعات سالمت ورودی                                                    99-99اول سال تحصيلی : نيمسال 

 

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

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

    نام استاد

    نام كالس

     ه درسشمار

    تعداد واحد

 يكشنبه

 سيستم های اطالعات بهداشتی درمانی زبان انگليسی پيشرفته آمار حياتی پيشرفته نام درس

 53.21-51 دكتر قاضی سعيدی آقای فرزانه نژاد دكتر يكانی نژاد نام استاد

 شبانه 1 6 سايت شبانه نام كالس

 1931159 193112 1931156 شماره درس

 واحد 2 واحد 3 واحد5+5 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 روش تحقيق در علوم بهداشتی سيستم های طبقه بندی و نامگذاری اطالعات در نظام سالمت سيستم های اطالع رسانی پزشكی نام درس

 دكتر محمدزاده+ قاضی سعيدیدكتر  51-53.21دكتر صفدری    دكتر شيخ شعاعی ادنام است

 شبانه 1 9 سايت شبانه نام كالس

 1931151 1931155 1931155 شماره درس

 واحد 3 واحد 2 1/1+1/1 تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

  

 واحد 01تعداد واحد:

 
 
 

 



(52/2/39/ع)   

 95ارشد فناوری اطالعات سالمت ورودی              99-99اول سال تحصيلی  :نيمسال 

 

 

 واحد 01واحد:تعداد

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

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    ه درسشمار

    تعداد واحد

 يكشنبه

  فناوری ارتباطات بهداشتی  نام درس

  دكتر ترابی  نام استاد

  9  نام كالس

  1931119  شماره درس

  5+5  تعداد واحد

 دوشنبه

 انفورماتيک پزشكی سمينار تحقيق  نام درس

  دكتر نياكان دکتر صفدری -دکتر نیاکان-+ دکتر شاهمرادی+دکتر محمد زادهدكتر قاضی  نام استاد

 شبانه 6 شبانه6  نام كالس

 1931115 1931119  شماره درس

 واحد 3 5+5  تعداد واحد

 سه شنبه

 ارزيابی سيستم های بهداشتی درمانی مديريت سيستم های اطالعات بهداشتی درمانی  نام درس

 دكتر موسوی -دكتر صفدری دكتر قاضی سعيدی  نام استاد

 5سالن كنفرانس ط شبانه 6  نام كالس

 1931155 1931153  شماره درس

 واحد 3 واحد 3  تعداد واحد

 شنبهچهار

   نام درس

    نام استاد

  نام كالس

 

 

   شماره درس

   تعداد واحد


