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 اخالق اسالمی

 

 

 فرهنگ و تمدن

 

 

 انقالب اسالمی

 تعداد نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس

13-15چهارشنبه  5 97-اتاق عمل    26 

بهنام 2 8-10چهارشنبه   97رادیولوژی    22 

10-12چهارشنبه  3   98 -97فناوری اطالعات سالمت   38 

 

 

 

 تعداد نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس

13-15چهارشنبه  10 99 -تکنولوژی اتاق عمل   24 

10-12چهارشنبه  6 99رادیولوژی    25 

8-10چهارشنبه  6 ) دانش پسر(98پرتودرمانی    9 

 تعداد نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس

8-10شنبه  سه 1   98 -97فناوری اطالعات سالمت   14 

12-10سه شنبه  9 962علوم کیش    24 
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 دانش خانواده دختران

 تعداد نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس

13-15یکشنبه  2  27 98و پرتودرمانی 97اتاق عمل  

بهنام 2 10-12یکشنبه    22 97هوشبری 

 

  پسران دانش خانواده

ورودینام رشته تحصیلی و  روز و ساعت کالس محل کالس  تعداد 

13-15یکشنبه  8  15 97-اتاق عمل  

8-10یکشنبه  1  18 99فوریت  

10-12یکشنبه  5  7 97هوشبری  

 

2اندیشه اسالمی  

 تعداد نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس

8-10چهارشنبه  2 98 -ی اتاق عملتکنولوژ   32 

10-12چهارشنبه  3 گروه دوم 99علوم   25 

بهنام 2 13-15چهارشنبه   گروه اول99علوم آزمایشگاهی   28 

8-10شنبه  2 98هوشبری    32 

 با هماهنگی گروه معارف 

 آشنایی با دفاع مقدس

 تعداد نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس

13-15چهارشنبه  6 99 -فناوری اطالعات سالمت   20 

10-12چهارشنبه  5 972علوم کیش    62  

 ساعت تشکیل کالس بدلیل تداخل در گروه معارف حذف گردید
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اسالمی متون  

 تعداد نام رشته تحصیلی و ورودی روز و ساعت کالس محل کالس

8-10سه شنبه  8 98پرتودرمانی   24 

بهنام 2 10-12سه شنبه   97هوشبری    30 

8-10شنبه 4 982علوم   23 

 تاریخ اسالم

رشته تحصیلی و ورودینام  روز و ساعت کالس محل کالس  تعداد 

10-12یکشنبه  3 1گروه 99علوم    82  

8-10 یکشنبه 8 2گروه 99علوم    82  

بهنام 4 13-15یکشنبه   79علوم    25 
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 کد رشته های دانشکده

 نام رشته تحصیلی کد رشته

 علوم آزمایشگاهی 321

پردیسعلوم آزمایشگاهی  708  

درمانیمدیریت خدمات بهداشتی  381  

 اتاق عمل 417

 فناوری اطالعات سالمت 447

 هوشبری 416

 رادیولوژی 418

 پرتودرمانی 415

 فوریت های پزشکی 549

 تکنولوژی اتاق عمل 251

 ظرفیت کالسها

کالسظرفیت  شماره کالس  

1 45 

2 45 

3 30 

4 34 

5 30 

6 30 

7 30 

8 30 

9 25 

10 30 

 


