
(52/2/39/ع)   

 پسر7 –دختر  61نفر:  22                              89 فناوری اطالعات سالمتدوره كارشناسي رشته                                                                   892 نيمسال :

 

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

 شنبه

   نام درس

عـ
ـا

س
از

مـ
نـ

 و 
ار

ــ
اه

ــ
ت ن

ـ
 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 يكشنبه

 62.21-61ادبيات فارسي  6اصطالحات پزشكي  2زبان پيش  نام درس

 دكتر داداشي دكتر قاضي سعيدی مركز زبان نام استاد

 2 1 1 شماره كالس

 5571165 557119 5671171 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 2مديريت اطالعات سالمت  آزمايشگاه برنامه های كاربردی -آشنايي با برنامه های كاربردی رياضيات پابه نام درس

 دكتر شاهمرادی نياكان رستم دكتر خانم شكری نام استاد

 5571162 كارگاه – 6 1 نام كالس

 61 774101-774114 774101 شماره درس

 نظری 2 عملي 6 -نظری 1/1عملي و  1/1 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس
    تعداد واحد

 شنبهچهار

 تيآمار حياتي مقدما 892ادغام با راديوتراپي 6انديشه  آشنايي با عوامل بيماری زا نام درس

 دكتر اعظم گروه دكتر رحيم خاني نام استاد

 9 6 8 نام كالس

 774114 2222222 557166 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

  

 

 2مهارتهای زندگي        عمليواحد  1/2 –واحد نظری  1/67  :واحد 21
 

 



(52/2/39/ع)   

                                                                    پسر 1 –دختر  9 نفر: 65                       87 فناوری اطالعات سالمتدوره كارشناسي رشته                                                                                892نيمسال :           
 

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

 شنبه

 2يا  6آشنايي با دفاع مقدس   نام درس

--
از

مـ
نـ

 و 
ار

ــ
اه

ــ
ت ن

ــ
اع

سـ
 

 مباني اپيدميولوژی

 دكتر يزداني گروه معارف  نام استاد

 5 6  نام كالس

 5571151 8888882-8888886  شماره درس

 نظری 2 نظری 2  تعداد واحد

 يكشنبه

    نام درس

    نام استاد

    ام كالسن

    شماره درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

 2سيستم رايج طبقه بندی بيماريهای و اقدامات پزشكي  آمار حياتي استنباطي مباني حسابداری و اقتصاد سالمت نام درس

 دكتر صفدری دكتر اعظم خانم چتروز نام استاد

 بهنام 6 1 5 نام كالس

 7741174 5571121 7741171 شماره درس
 نظری 1/6عملي و 1/1 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 پرونده الكترونيک سالمت IT1زبان اختصاصي  2اطالعات سالمت  یفناور نام درس

 دكتر قاضي سعيدی و دكتر محمدزاده دكتر فرزانه نژاد دكتر شاهمرادی نام استاد

 2 2 1 نام كالس

1114774 5571122 شماره درس  5571122 

 نظری 2 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 متون اسالمي 2انديشه اسالمي   نام درس

 گروه  گروه معارف  نام استاد

 بهنام 2 بهنام 6  نام كالس

 5555555 2222222  شماره درس

 نظری 2 نظری 2  تعداد واحد

             

 واحد عملي 1/1  –واحد نظری  1/68 واحد  :  21          

 
 

 

 



(52/2/39/ع)   

 

                                        پسر                             7 –دختر  61نفر:  22                      81 فناوری اطالعات سالمتدوره كارشناسي رشته                                                                      892 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

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس
    تعداد واحد

 دوشنبه

 HIM1زبان اختصاصي 2انفورماتيک سالمت  بيمه و نظام های پرداخت در نظام سالمت  نام درس

 دكتر فرزانه نژاد دكتر محمدزاده آقای منجمي نام استاد

 1 1 1 نام كالس

 7741178 5571117 7741171 شماره درس
 نظری 6عملي و  6 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 مديريت منابع اطالعاتي سالمت -مديريت اطالعات سالمت در بحران 61-62.21  پروژه تحقيق شاخصها و تحليل داده های بهداشتي نام درس

 دكتر ميرزائي دكتر صفدری خانم ندا محمدی نام استاد

 1 1 سايت روزانه - 9 نام كالس

 5571116 - 5571111 5571112 5571111 شماره درس

 نظری 6 -نظری  6 نظری 6عملي و  2 نظری 1/6عملي و 1/1 تعداد واحد

 شنبهچهار

 انقالب اسالمي تاريخ اسالم كمک های اوليه نام درس

 گروه معارف گروه معارف دكتر شمسي نام استاد

 كتابخانه پزشكي 2كالس  مراد پراتيک - 9 نام كالس

 6666666 6666666 5571115 درس شماره

 نظری 2 نظری 2 نظری 1/1عملي و  1/1 تعداد واحد

 6تربيت بدني   عملي واحد 5 –واحد نظری  65   واحد  :    68            

 

 

 



(52/2/39/ع)   

 پسر                                                                   5 -دختر 62نفر:  67                 81 فناوری اطالعات سالمتته دوره كارشناسي رش                                         892 نيمسال :                                   
 

  01الي  01   01الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 نام درس

 2كارآموزی در عرصه 
 

 آقای دكتر صفدری

 

5571111 

 

 عملي 62
هـ
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ــ

اع
سـ

از
مـ

نـ
 و 

ار
ـ

 

 

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 يكشنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 دوشنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 سه شنبه

  نام درس

  م استادنا

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 شنبهچهار

  نام درس

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 

 واحد عملي 62                          


