
 97فناوری  98فناوری 
 رشته       

 روز

 

 
 شنبه 

15/03/1400  

13.30انقالب اسالمی        13.30انقالب اسالمی      
 یکشنبه 

16/03/1400  

 
 

 

 
 دو شنبه 

17/03/1400  

10.30فرهنگ و تمدن    10.30  فرهنگ و تمدن    
 سه شنبه 

18/03/1400  

30/8  پروژه تحقیق دکتر صفدری   
 چهارشنبه 

19/03/1400  

30/8  دکتر محمدزاده 2انفورماتیک سالمت  30/10  شاخص و تحلیل داده های سالمت دکتر تیمورپور  
 شنبه 

22/03/1400  

  
 یکشنبه 

23/03/1400  

30/10  برنامه نویسی مقدماتی دکتر صفدری 30/8  نظام های پرداخت در نظام سالمت دکتر منجمیبیمه و    
 دو شنبه 

24/03/1400  

30/8کمکهای اولیه دکتر شمسی    
 سه شنبه 

25/03/1400  

 30/8  دکتر فرزانه نژاد HIM1زبان اختصاصی  30/10  دکتر فرزانه نژاد  HIT ز بان اختصاصی
 چهارشنبه 

26/03/1400  

30/10دکتر صفدری    2کدگذاری بیماریها  30/8  شاخص و تحلیل داده های بهداشتی دکتر محمدی   
 شنبه 

29/03/1400  

  
 یکشنبه 

30/03/1400  

30/10  مدیریت سیستم اطالعات سالمت دکتر قاضی سعیدی 30/8  مدیریت منابع اطالعاتی سالمت د کتر میرزایی   
 دو شنبه 

31/03/1400  

  
 سه شنبه 

01/04/1400  

 
30/10  رضائیدکتر  2بیماری شناسی   

 
30/8  مدیریت اطالعات سالمت در بحران دکتر میرزائی  

 چهارشنبه 

02/04/1400  



 97هوشبری  98هوشبری 
 رشته       

 روز

 

 
 شنبه 

15/03/1400  

10.30    2اندیشه اسالمی    30/8دکتر شمسی   معرفی بیمار 
 یکشنبه 

16/03/1400  

 دو شنبه   

17/03/1400  

30/12یدکتر داداش یفارس 13.30دانش خانواده       
 سه شنبه 

18/03/1400  

10.30متون اسالمی       
 چهارشنبه 

19/03/1400  

30/12  مراقبت پس از بیهوشی دکتر محمدی 30/13  آمار زیستی دکتر تیمورپور  
 شنبه 

22/03/1400  

  
 یکشنبه 

23/03/1400  

30/13  ایمونولوژی دکتر زوار 30/12  دکتر شمسیروش تحقیق  در علوم پزشکی    
 دو شنبه 

24/03/1400  

  
 سه شنبه 

25/03/1400  

30/13  داروشناسی اختصاصی  دکتر واحدی 30/12بهداشت دکتر روح الهی     
 چهارشنبه 

26/03/1400  

30/13  دکتر عموزاده 3بیهوشی  30/12دکتر شمسی   2فوریت پزشکی    
 شنبه 

29/03/1400  

  
 یکشنبه 

30/03/1400  

30/13  دکتر زارع 1داخلی جراحی بیماری   

 
30/12مدیریت درد دکتر اسپهبدی    

 دو شنبه 

31/03/1400  

  
 سه شنبه 

01/04/1400  

 
 
 

 
 چهارشنبه 

02/04/1400  



 97رادیولوژی  98رادیولوژی   982رادیوتراپی 
 رشته       

 روز

 
 

 تعطیل رسمی
 شنبه  تعطیل رسمی تعطیل رسمی

15/03/1400  

30/8دکتر حسینی  دوزیمتری   
 کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی

30/12دکتر پاک     
13.30انقالب اسالمی      

 یکشنبه 

16/03/1400  

 دو شنبه  تعطیل رسمی تعطیل رسمی تعطیل رسمی

17/03/1400  

13.30دانش خانواده     30/8حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان دکتر شیرمردی    
 سه شنبه 

18/03/1400  

30/12  دوزیمتری پرتوهای یونیزان د کتر حسینی  10.30متون اسالمی       
 چهارشنبه 

19/03/1400  

 30/10آقای حجازی   3روش های پرتو نگاری  
 MRIاصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری 

 30/8دکتر چنگیزی 

 شنبه 

22/03/1400  

   11.30زبان عمومی  
 یکشنبه 

23/03/1400  

30/12دکتر داوری  زبان تخصصی    
30/10دکتر جزایری   تصویربرداری با امواج ماوراصوت  

 

 دو شنبه 

24/03/1400  

    30/10مبانی انکولوژی دکتر عقیلی  
 سه شنبه 

25/03/1400  

30/13بیماری شناسی دکتر احسان مقیمی    30/10اخالق حرفه ای دکتر روح الهی    
 چهارشنبه 

26/03/1400  

30/13دکتر جزایری  رادیوبیولوژی  30/10زیست شناسی سلولی دکتر عباسی      
 شنبه 

29/03/1400  

 تکنیکها و جنبه های بالینی توموگرافی سی تی      
30/10دکتر دهقانی    

 یکشنبه 

30/03/1400  

30/12دستگاههای پرتودرمانی دکتر غالمی      
 دو شنبه 

31/03/1400  

30/10مدیریت بیمارستانی دکتر وسکوئی      
 سه شنبه 

01/04/1400  

 
 

30/12توپوگرافی سطحی و عمقی    

 

 
30/10آناتومی مقطعی  آقای سروش     

 چهارشنبه 

02/04/1400  



 97اتاق عمل  98اتاق عمل 
 رشته       

 روز

 

 
 شنبه 

15/03/1400  

10.30    2اندیشه اسالمی  13.30انقالب اسالمی       
 یکشنبه 

16/03/1400  

 دو شنبه   

17/03/1400  

13.30دانش خانواده      30/12  روانشناسی دکتر بیات  
 سه شنبه 

18/03/1400  

30/12ایمونولوژی دکتر زوار   30/8تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان دکتر روح الهی     
 چهارشنبه 

19/03/1400  

  30/12تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی دکتر زارع  
 شنبه 

22/03/1400  

30/10تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی پوست و سوختگی دکتر زارع     
 یکشنبه 

23/03/1400  

30/13زبان تخصصی دکتر داوری     
 دو شنبه 

24/03/1400  

30/10تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی دکتر زارع     
 سه شنبه 

25/03/1400  

30/12تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد دکتر روح الهی     
 چهارشنبه 

26/03/1400  

30/8تکنولوژی اتاق عمل فک و صورت دکتر شمسی    30/12روش احیای قلبی و ریوی و مراقبتهای ویژه دکتر زارع    
 شنبه 

29/03/1400  

  
 یکشنبه 

30/03/1400  

30/13آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی دکتر جزایری   30/8تکنولوژی اتاق عمل اعصاب دکتر روح الهی     
 دو شنبه 

31/03/1400  

  
 سه شنبه 

01/04/1400  

 
30/13فوریتهای پزشکی دکتر شمسی    

 
 

 30/10روش تحقیق دکتر زارع  
 چهارشنبه 

02/04/1400  



 962علوم پردیس  972علوم پردیس 
 رشته       

 روز

 

 
 شنبه 

15/03/1400  

30/8 1خون شناسی  30/12ژنتیک پزشکی دکتر عباسی     
 یکشنبه 

16/03/1400  

 دو شنبه   

17/03/1400  

10.30فرهنگ و تمدن      
 سه شنبه 

18/03/1400  

   13.30دفاع مقدس  
 چهارشنبه 

19/03/1400  

  30/10روش های کنترل کیفی   30/13فارماکولوژی دکتر واحدی  
 شنبه 

22/03/1400  

  
 یکشنبه 

23/03/1400  

30/13هورمون شناسی   30/10بیماریهای داخلی دکتر نحوی جو  آشنایی با    
 دو شنبه 

24/03/1400  

  
 سه شنبه 

25/03/1400  

30/13اصول و فنون نگهداری تجهیزات دکتر نیک منش   30/10اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه دکتر نیک منش     
 چهارشنبه 

26/03/1400  

30/13دکتر زارع   1انگل شناسی  30/10یمونوهماتولوژی  ا   
 شنبه 

29/03/1400  

  
 یکشنبه 

30/03/1400  

30/12متون انگلیسی دکتر داوری     
 دو شنبه 

31/03/1400  

30/13ویروس شناسی     
 سه شنبه 

01/04/1400  

 
 
 

 
 چهارشنبه 

02/04/1400  

 



 97علوم آزمایشگاهی  981علوم آزمایشگاهی  982علوم آزمایشگاهی 
 رشته       

 روز

 
 

 

 شنبه 

15/03/1400  

30/12  فیزیولوژی 30/8  دکتر زارع 2انگل شناسی   30/12  2بیوشیمی پزشکی    
 یکشنبه 

16/03/1400  

 دو شنبه    

17/03/1400  

30/12  باکتری شناسی پزشکی  9تاریخ اسالم     
 سه شنبه 

18/03/1400  

10.30متون اسالمی        
 چهارشنبه 

19/03/1400  

30/8  2خون شناسی  30/10  پزشکی دکتر زوار ایمنی شناسی 30/13  آمار حیاتی دکتر تیمورپور  
 شنبه 

22/03/1400  

   11.30  زبان عمومی
 یکشنبه 

23/03/1400  

30/8بهداشت عمومی دکتر نیک منش    30/10آسیب شناسی     
 دو شنبه 

24/03/1400  

   
 سه شنبه 

25/03/1400  

30/12بافت شناسی دکتر چوبینه   30/10روش تحقیق دکتر چوبینه    30/8سم شناسی دکتر قاضی خوانساری     
 چهارشنبه 

26/03/1400  

30/8قارج شناسی دکتر هاشمی      
 شنبه 

29/03/1400  

30/10میکروب شناسی      
 یکشنبه 

30/03/1400  

30/12متون انگلیسی دکتر داوری      
 دو شنبه 

31/03/1400  

   
 سه شنبه 

01/04/1400  

30/13   1بیوشیمی پزشکی   
 
 

 ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه دکتر چوبینهاصول 

30/8 

 چهارشنبه 

02/04/1400  

 



 98دکتری انفورماتیک 
 رشته       

 روز

 
 شنبه 

15/03/1400  

30/12پزشکی از راه دور دکتر محمدزاده    
 یکشنبه 

16/03/1400  

 دو شنبه  

17/03/1400  

 
 سه شنبه 

18/03/1400  

30/12انفورماتیک پزشکی دکتر نیاکان  روش های ارزیابی و ارزشیابی در   
 چهارشنبه 

19/03/1400  

 
 شنبه 

22/03/1400  

30/10روش های طبقه بندی و سازماندهی اطالعات دکتر صفدری    
 یکشنبه 

23/03/1400  

 
 دو شنبه 

24/03/1400  

30/10مدل سازی و تحلیل جریان های کاری دکتر شوشتریان    
 سه شنبه 

25/03/1400  

 
 چهارشنبه 

26/03/1400  

 
 شنبه 

29/03/1400  

30/12آمار و اپیدمیولوژی پیشرفته دکتر تیمورپور    
 یکشنبه 

30/03/1400  

 
 دو شنبه 

31/03/1400  

30/10تصمیم گیری های پزشکی و سیستم های پشتیبان تصمیم دکتر نیاکان    
 سه شنبه 

01/04/1400  

 
 
 

 

 چهارشنبه 

02/04/1400  

 


