
(52/2/39/ع)   

  18 فناوری اطالعات سالمتدوره كارشناسي رشته                                                  189: 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

     شماره درس

    تعداد واحد

 يكشنبه

 اصول مديريت 9زبان پيش  19اخالق اسالمي ادغام با ورودی نام درس

 آقای دكتر رحماني گروه گروه نام استاد

 5 4 2 نام كالس

 4497794 4997794 5555555 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 آزمايشگاه مباني كامپيوتر  - مباني كامپيوتر ملكرد در مراكز بهداشتي درمانيمديريت بهبود ع آناتومي نام درس

 آقای سلطاني آقای دكتر موسوی دكتر نكونام نام استاد

 سايت روزانه 9 9 نام كالس

 449775-449774 449779 4497724 شماره درس

 عملي 9 –نظری  9 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 شبكه های كامپيوتری نظری 9مديريت اطالعات سالمت  فيزيولوژی سنام در

 خانم دكتر شوشتريان خانم دكتر آزاد فيزيولوژیگروه  نام استاد

 سايت روزانه 8 4 نام كالس

 449774 4497799 4497724 شماره درس

 عملي7.5+واحد نظری 9.5 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

  آزمايشگاه شبكه های كامپيوتری  9هارتهای زندگي م نام درس

   خانم بيان نام استاد

   مجازی نام كالس

  449772 9191919 شماره درس

  عملي 7.5 نظری 2 تعداد واحد

  

        واحد عملي  4   -واحد نظری   94     :واحد 91

 
 

 

  



(52/2/39/ع)   

 

 نفر98                                                                               19  فناوری اطالعات سالمت دوره كارشناسي رشته                                                                              189:نيمسال 
 

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

 شنبه

 مديريت فناوری در حوزه سالمت ي    زبان عموم نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 9بيماری شناسي اختصاصي 

 آقای دكتر نمازی آقای سلطاني مركز زبان نام استاد

 97 4 4 نام كالس

 4497745 4497744 4997745 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری 4 تعداد واحد

 يكشنبه

 2وری اطالعات سالمت افن 9انديشه سالمي  اخالق اسالمي نام درس

 خانم دكتر محمدزاده گروه معارف 18ادغام با ورودی  وه معارفگر نام استاد

 9 پزشكي 9 2 نام كالس

 4497798 2222222 5555555 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 9سيستم های رايج طبقه بندی بيماريها و اقدامات  آمار حياتي توصيفي زبان عمومي     نام درس

 آقای دكتر صفدری دكتر كمال اعظم مركز زبان استادنام 

 4 4 8 نام كالس

 4497728 4997745 4997745 شماره درس

 عملي 5/7 –نظری  5/9 نظری 2 نظری 4 تعداد واحد

 سه شنبه

  كيفيت داده و سيستم اطالعات سالمت  نام درس

  خانم دكتر محمدزاده-نم دكتر نياكانخا  نام استاد

  4  نام كالس

  4497729  شماره درس

  نظری 2  تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

            

 واحد عملي  5/7  -واحد نظری   5/98 واحد  :  91          
 

 

 

 



(52/2/39/ع)   

 نفر 11 14 فناوری اطالعات سالمتدوره كارشناسي رشته                                              189: نيمسال 
 

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

 شنبه

 فرهنگ و تمدن 2بيماری شناسي اختصاصي  نام درس

ـا
ـم

و ن
ار 

ــ
اه

ــ
ت ن

ــ
اع

سـ
ز

 

 92.47-95 روش تحقيق 

 خانم دكتر قرباني گروه معارف آقای دكتر نمازی نام استاد

  9 شبانه 9 شبانه 4 نام كالس

 4497749 9999999 4497748 شماره درس

 نظری 4 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 يكشنبه

 و نامگذاری بين الملليسيستم های طبقه بندی تخصصي  داروشناسي دانش خانواده و جمعيت نام درس

 آقای دكتر صفدری آقای دكتر واحدی گروه معارف نام استاد

 4 شبانه 9 شبانه2پسران-پزشكي 9دختران نام كالس

 4497749 4497741 9797277 شماره درس

 عملي 9 –نظری  9 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 مديريت بخش فناوری اطالعات سالمت IT2زبان اختصاصي  9انفورماتيک سالمت  نام درس

 خانم دكتر شاهمرادی آقای فرزانه نژاد خانم دكتر شاهمرادی نام استاد

 4 4 4 نام كالس

 4497772 4497744 4497744 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    سشماره در

    تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 واحد عملي 9 -واحد نظری  98واحد  :  91                    

 دكتر واحدی در اين ماه كالسشان تشكيل نميگردد. كالس جبراني متعاقبا اعالم ميگرددمنتقل شده و آقای  97-92به ساعت  94-95مهرماه كالس آقای دكتر صفدری در روز يكشنبه از ساعت 

 

 

 



(52/2/39/ع)   

 

 نفر 01+4 15 فناوری اطالعات سالمتدوره كارشناسي رشته                                                      189: نيمسال 
 

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

 شنبه

 اصول مديريت فردی در محيط كار  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 HIM2زبان تخصصي 

 آقای فرزانه نژاد آقای دكتر موسوی  نام استاد

 1 2  نام كالس

 4497741 4497775  شماره درس

 نظری 9+9 عملي 9  تعداد واحد

 يكشنبه

  اری مرگ و ميركدگذ 4بيماری شناسي اختصاصي  نام درس

  خانم دكتر آزاد خانم دكتر نحوی جو نام استاد

  8 5 نام كالس

  4497752 4497757 شماره درس

  نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 نام درس

 9 كارآموزی در عرصه

4497778 
 

 واحد 2آقای سلطاني 

 واحد 9آقای منصوری 

 واحد 9خانم دكتر شوشتريان 

 واحد 9خانم خضری 

 

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 شنبهچهار

  نام درس

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 پسر 4 -نفر دختر 92:  2 تربيت بدني

 عملي 4 –نظری  8واحد :  99


