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 تاریخ اسالم

 

 متون اسالمی

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

مرادساختمان  05 آقای کسایی 8-05سه شنبه   49فناوری    

 

 دانش خانواده دختران

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس ظرفیت کالس نام استاد
03-00شنبه  3 95 خانم میناوند 49+ رادیولوژی  49علوم    

علیزخانم خ 03.35-00.35سه شنبه  0 50  40+ مدیریت  49اتاق عمل    

 

 دانش خانواده پسران

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس ظرفیت کالس نام استاد
یداقای وح شبانه5 95  03-00شنبه   49+ رادیولوژی  49علوم    

00-01شنبه یک  3 05 اقای مظاهر حسینی 40+ مدیریت  49اتاق عمل    

 

 

 

 

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس ظرفیت کالس نام استاد
05-05سه شنبه  3 05  مطهری نیاآقای  49+علوم 49رادیولوژی    

03.35-00.35سه شنبه  3 05  مطهری نیاآقای  49+ مدیریت  40فناوری    
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  9اندیشه اسالمی 

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس ظرفیت کالس نام استاد
مراداختمان س  05 آقای جدیدی 8-05شنبه     40+ اتاق عمل  49هوشبری  

05-05شنبه  0 05 آقای جدیدی 49علوم    

ی ابرسجیاقآ شبانه 3 95  05-05سه شنبه   40فناوری    

شبانه5 05 آقای جعفریان 8-05یکشنبه    40مدیریت    

 

 

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس ظرفیت کالس نام استاد
03-00دوشنبه  0 05 آقای هدایتی 49+ هوشبری  49مدیریت    

 

 

 انقالب اسالمی و ریشه ها

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس ظرفیت کالس نام استاد
احمدیآقای  03-00دوشنبه  3 05    43رادیولوژی  

شبانه 0 95 آقای احمدی 05.35-05.35چهارشنبه   40علوم    

8-05سه شنبه  3 05 آقای احمدی 49اتاق عمل    
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 اخالق اسالمی

 نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس ظرفیت کالس نام استاد
05-05 سه شنبه 0 05 آقای کسایی 49عمل اتاق    

03-00سه شنبه  8 05 آقای کسایی 49رادیولوژی    

 

  

 

 کد رشته های دانشکده

 نام رشته تحصیلی کد رشته

 علوم آزمایشگاهی 350

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 380

 اتاق عمل 901

 فناوری اطالعات سالمت 991

 هوشبری 909

 رادیولوژی 908

 


