
 نفر 91                                 19فناوری سالمت دوره کارشناسی  رشته                                                                                                   179:نيمسال
 

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

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 يكشنبه

 HIM2زبان تخصصی  3بيماری شناسی  نام درس

 دکتر فرزانه نژاد  دکتر نحوی جو نام استاد

 91  9 نام کالس

 9971131  9971141 شماره درس 

 9+9  2 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس
    استاد نام

    نام کالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 سه شنبه

 کد گذاری مرگ و مير 9کار آموزی  9کار آموزی  نام درس

 خانم دکتر آزاد اقای سلطانی،آقای منصوری،خانم شوشتريان اقای سلطانی،آقای منصوری،خانم شوشتريان نام استاد

 شبانه 9   نام کالس

 9971142 9971111 9971111 شماره درس 

 9+9 9 9 تعداد واحد

 شنبهچهار

 اصول مديريت فردی در محيط کار 9کار آموزی  9کار آموزی  نام درس

 دکتر موسوی اقای سلطانی،آقای منصوری،خانم شوشتريان اقای سلطانی،آقای منصوری،خانم شوشتريان نام استاد

 2   نام کالس

 9971114 9971111 9971111 تعداد دانشجو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2 9 9 تعداد واحد

 
 2تربيت بدنی               

 

 
 

 



 (93+9تعداد)           14فناوری سالمت دوره کارشناسی  رشته                                                                                            179:نيمسال                     
 

92-93  92الی  91  91الی  1 ساعت درس ايام هفته   94الی  93 

 شنبه

 2اختصاصی  بيماری شناسی IT2   زبان اختصاصی نام درس

 

 92.31-94  روش تحقيق 

 خانم دکتر قربانی دکتر نمازی دکتر فرزانه نژاد  نام استاد

 4 2 9 نام کالس

 9971137 9971131 9971139 شماره درس 

 3 2 2 تعداد واحد

 يكشنبه

 سيستم طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بين المللی 14ادغام با راديولوژی  دانش خانواده و جمعيت دارو شناسی   نام درس

 دکتر صفدری گروه معارف دکتر واحدی نام استاد

 شبانه3 3 7 نام کالس

 9971199 9191211 9971191 شماره درس 

 9+9 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 مديريت بخش فناوری اطالعات سالمت انقالب اسالمی 9سالمت  انفورماتيک نام درس

 دکتر شاهمرادی گروه معارف اسالمی دکتر شاهمرادی  نام استاد

 1 2 پزشكی3 نام کالس

 9971112 9999999 9971199 شماره درس 

 2 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس
    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 

 

      

 



 (94+4تعداد)    19فناوری سالمت دوره کارشناسی  رشته                                                                                                179:نيمسال            
 

92-93  92الی  91  91الی  1 ساعت درس ايام هفته    94الی  93 

 شنبه

   نام درس

 

  

     نام استاد

     نام کالس

     شماره درس 

     تعداد واحد

 يكشنبه

 فرهنگ و تمدن 2فناوری اطالعات سالمت  91.31-92.31آمار حياتی توصيفی    1-91.31زبان عمومی   نام درس

 17گروه معارف ادغام با اتاق عمل دکتر محمد زاده مهندس شريفيان مرکز زبان نام استاد

 شبانه 9 شبانه 2 شبانه 9 شبانه 9 نام کالس

 7777777 9971191 9971134 9971194 شماره درس 

 2 2 2 3 تعداد واحد

 دوشنبه

  9سيستم رايج طبقه بندی بيماری ها  9انديشه اسالمی  فرهنگ و تمدن درسنام 

  دکتر صفدری 17گروه معارف ادغام با اتاق عمل  17گروه معارف ادغام با اتاق عمل نام استاد

  9 9 9 نام کالس

  9971121 2222222 9999999 شماره درس 

  1.4+9.4 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

  مديريت فناوری در حوزه سالمت کيفيت داده ها و سيستم اطالعات 9بيماری شناسی درسنام 

  دکتر محمد زاده دکتر محمد زاده دکتر نحوی جو نام استاد

  9 9 9 نام کالس

  9971193 9971129 9971194 شماره درس 

  2 2 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

     نام درس

     نام استاد

     نام کالس

     شماره درس 

     تعداد واحد

  9تربيت بدنی          
 

 

 

 

 



 نفر 24 17فناوری سالمت دوره کارشناسی  رشته                                                                                                         179:نيمسال             
 

92-93  92الی  91  91الی  1 ساعت درس هفته ايام   94الی  93 

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 يكشنبه

 اصول مديريت  شنايی با ساختار برنامه هاآ فيزيولوژی نام درس

 دکتر رحمانی دکتر شاهمرادی دکتر روحانی نام استاد

 1 4 3 نام کالس

 9971193 9971191 9971123 شماره درس 

 2 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 آشنايی با سيستم عامل 9زبان پيش دانشگاهی ناتومیآ نام درس

 خضری مهندس دکتر فرزانه نژاد آقای دکتر سبحانی نام استاد

 سايت روزانه 1 1 نام کالس

 9971131 9971179 9971129 شماره درس 

 9+9 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 شبكه کامپيوتر و امنيت سيستم ها هفته دوم(1) مهارتهای زندگی 9مديريت اطالعات سالمت  نام درس

 آقای سلطانی خانم بيان دکتر قاضی سعيدی نام استاد

 4 4 3 نام کالس

 9971139 9191919 9971199 شماره درس 

 9+9 واحد عملی 9 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 

 


