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 41الي  8 ساعت درس  ايام هفته

 شنبه

 کاراموزی نام درس

 دکتر قاضی سعيدی نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 5597744 شماره درس

 22 تعداد واحد

 يكشنبه

 کار اموزی نام درس

 دکتر قاضی سعيدی نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 5597744 شماره درس

 22 تعداد واحد

 دوشنبه

 کار اموزی نام واحد

 دکتر قاضی سعيدی نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 5597744  شماره درس

 22 تعداد واحد

 سه شنبه

 کار اموزی نام واحد

 دکتر قاضی سعيدی نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 5597744 شماره درس

 22 تعداد واحد

 چهار شنبه

 کار اموزی نام واحد

 دکتر قاضی سعيدی نام استاد

 بيمارستان نام کالس

 5597744 شماره درس

 22 تعداد واحد

  

 نفر  29تعداد                                                         
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41-41  41الي  41  41الي  8 ساعت درس ايام هفته   41الي  41 

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 يكشنبه

 مديريت منابع اطالعاتی سالمت  –مديريت در بحران  اصول کمكهای اوليه 2انفور ماتيک سالمت  نام درس

 خانم دکتر ميرزايی دکتر شمسی دکتر محمد زاده نام استاد

 شبانه 9 27 9 کالس نام

 5597742-5597777 5597745 5597779 شماره درس 

 واحد نظری  2 –واحد نظری  2 واحد عملی7.4واحدنظری+7.4 واحد 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 HIM1زبان اختصاصی  بيمه و نظام پرداخت  نام درس

 دکتر شاهمرادی دکتر محمد زاده  نام استاد

 8 27  نام کالس

 5597758 5597757  شماره درس 

 2+2 واحد 2  تعداد واحد

 سه شنبه

 پروژه و تحقيق  شاخصها و تحليل داده های بهداشتی  متون اسالمی  نام درس

 دکتر نياکان  –دکتر شاهمرادی -دکتر محمد زاده-دکتر قاضی-دکتر صفدری مهندس شريفيان  آقای کسايی نام استاد

 شبانه5 شبانه2 تاالر نام کالس

 5597779 5597779  شماره درس 

 واحد عملی2نظری + 2 عملی  4/7+ نظری  4/2  تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس
    نام استاد

    نام کالس

    تعداد دانشجو 

    تعداد واحد

  4تربیت بدني       نفر 41تعداد 
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22-29  22الی  27  27الی  8 ساعت درس ايام هفته   29الی  24  24الی  29 

 شنبه

 2اقدامات سيستم طبقه بندی و   نام درس

 

 مبانی اپيدميولوژی IT1زبان اختصاصی 

 دکتر نيک منش دکتر نياکان دکتر صفدری  نام استاد

 27 شبانه 9 شبانه 9  نام کالس

 5597759 5597727 5597759  شماره درس 

 2 2  4/7+  4/2  تعداد واحد

 يكشنبه

  مار حياتی استنباطیآ 27.97-22.97پرونده الكترونيک سالمت   9فناوری اطالعات سالمت  نام درس

  مهندس شريفيان دکتر قاضی سعيدی+ محمد زاده دکتر شاهمرادی نام استاد

  2 9 8 نام کالس

  5597799 5597799 5597792 شماره درس 

  2 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

     نام درس

     نام استاد

     کالس نام

     شماره درس 

     تعداد واحد

 سه شنبه

 2انديشه  مبانی حسابداری و اقتصاد سالمت نام درس

 

  75تاريخ اسالم با مديريت

  29.97-24.97 آقای ابرسجی خانم چتر روز نام استاد

    آقای مطهری نيا 9 بانهش9 شبانه 2 نام کالس

  9999999 9999999 5597752 شماره درس 

  2 2 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

     نام درس

     نام استاد

     نام کالس

     شماره درس 

     تعداد واحد

          نفر 27تعداد 
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22-29  22الی  27  27الی  8 ساعت درس ايام هفته   24الی  29 
 

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 يكشنبه

 2فن اوری اطالعات سالمت 2زبان پيش رياضيات نام درس

 دکتر محمد زاده مرکز زبان  مهندس شريفيان نام استاد

 9 8 9 نام کالس

 5597729 5297794 5597729 شماره درس 

 واحد عملی 2واحد نظری + 2 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 ساختمان داده و برنامه نويسی )نظری( اصطالحات پزشكی عفونیعوامل بيماری زا و بيماريهای  نام درس

 مهندس متين اميری  دکتر قاضی سعيدی دکتر رحيم خانی نام استاد

 7 9 2 نام کالس

 5597749 5597724 5597729 شماره درس 

 2+  2 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 ساختمان داده و برنامه نويسی )عملی( 2سالمتمديريت اطالعات  8-27.97ادبيات فارسی نام درس

 مهندس متين اميری  دکتر محمد زاده اقای داداشی نام استاد

 سايت 9 شبانه 5 نام کالس

 5597749 5597722 5597725 شماره درس 

  97/22-97/24 2  27-97/22واحد    ساعت  9 تعداد واحد

 شنبهچهار

 هفته اول( 8)   2مهارتهای زندگی    نام درس

 دکتر توفيقی   نام استاد

 شبانه5   نام کالس

 2727272   شماره درس 

 واحد عملی2   تعداد واحد

      نفر 11تعداد  


