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 اخالق اسالمی

 

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس نام استاد محل کالس
*پیراپزشکی2ساختمان شماره2کالس 51-51دوشنبه    59هوشبریو  51علوم    

پیراپزشکی2ساختمان شماره5کالس 8-51دوشنبه    512علوم کیش    

پیراپزشکی 1ساختمان شماره 2کالس 51-52دوشنبه      51رادیولوژی 

پیراپزشکی2ساختمان شماره4کالس 51-51شنبه    58اتاق عمل    

 

 متون اسالمی

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس نام استاد محل کالس
پیراپزشکی 1ساختمان شماره 5کالس 51-52شنبه      59رادیولوژی  

پیراپزشکی2ساختمان شماره2کالس 51-51شنبه    59اتاق عمل    
پیراپزشکی2ساختمان شماره5کالس 8-51شنبه    59علوم    
پیراپزشکی 1ساختمان شماره 1کالس 8-51یکشنبه    51هوشبری    
پیراپزشکی2ساختمان شماره2کالس 8-51شنبه     کاردانی فوریتهای پزشکی 

 

 تاریخ اسالم

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس نام استاد محل کالس
پیراپزشکی 1ساختمان شماره 2کالس 8-51شنبه    59رادیولوژی    

پیراپزشکی 2ساختمان شماره 2کالس 51-52شنبه    59اتاق عمل    

 

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس نام استاد محل کالس

*پیراپزشکی 1ساختمان شماره 2کالس 51-51یکشنبه    85علوم آزمایشگاهی    

پیراپزشکی 1ساختمان شماره 2کالس 51-52یکشنبه    51هوشبری    

پیراپزشکی 1ساختمان شماره 2کالس 8-51یکشنبه    58و  59فناوری     
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1اندیشه اسالمی   

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس نام استاد محل کالس
پیراپزشکی 1ساختمان شماره 5کالس 8-51یکشنبه    58علوم آزمایشگاهی    

پزشکی 9 51-52یکشنبه    58و رادیولوژی  59فناوری    

پزشکی 9 51-51یکشنبه    58اتاق عمل    
پیراپزشکی2ساختمان شماره2کالس 51-52چهارشنبه    58هوشبری    

 

2اندیشه اسالمی   

رشته تحصیلی و ورودینام  روز و ساعت کالس نام استاد محل کالس  

پیراپزشکی 1ساختمان شماره 5کالس 8-51چهارشنبه    592+علوم کیش59رادیولوژی    

 

 دانش خانواده

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس دختران پسران استاد استاد

دانشکده   

 پرستاری

ساختمان  9کالس

پیراپزشکی 1  

دختران 51-51سه شنبه   

پسران 51-59 یکشنبه  

  59رادیولوژی

 1اختمانس5کالس  

 پیراپزشکی

51-52یکشنبه  مراد 592و  592علوم کیش    

ساختمان 2کالس  

یپیراپزشک2شماره  
پیراپزشکی 6 8-51یکشنبه   59فناوری    

 

 انقالب اسالمی

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس نام استاد محل کالس

51-52دوشنبه   پزشکی باالی کتابخانه1کالس  59هوشبری    

پزشکی 9 8-51دوشنبه    58هوشبری    
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 کد رشته های دانشکده

 نام رشته تحصیلی کد رشته

 علوم آزمایشگاهی 125

 علوم آزمایشگاهی کیش 918

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 185

 اتاق عمل 459

 فناوری اطالعات سالمت 449

 هوشبری 459

 رادیولوژی 458

 

 

کالسهاظرفیت   

کالسظرفیت  شماره کالس  

5 11 

2 11 

1 11 

4 11 

1 11 

9 11 

9 11 

8 11 

5 21 

51 11 

 

پیراپزشکی واقع در خ قدس کوچه فرهنگی ) بهنام سابق( 2*ساختمان شماره   

پیراپزشکی واقع در خ قدس نبش کوچه شفیعی 1*ساختمان شماره   


