
 99علوم  99اتاق عمل 
 رشته       

 روز

30/8  دکتر زارع اصول و فنون مهارت بالینی  
 

 30/10    2اندیشه اسالمی 
 شنبه 

02/05/1400  

9تاریخ اسالم        
 یکشنبه 

03/05/1400  

9اخالق اسالمی     
 دو شنبه 

04/05/1400  

دکتر روح الهی تغذیه در جراحی  

30/10  
 

 سه شنبه 

05/05/1400  

30/10  بیوشیمی عمومی   
 چهارشنبه 

06/05/1400  

30/12  در اتاق عمل دکتر سلیمانی فناوری اطالعات  

 
 

 شنبه 

09/05/1400  

30/8   2زبان پیش  30/8   2زبان پیش    
 یکشنبه 

10/05/1400  

  
 دو شنبه 

11/05/1400  

  30/10   2فیزیولوژی 

 
30/10  فیزیولوژی  

 سه شنبه 

12/50/0014  

30/10  استریلیزاسیون دکتر عرفانیاصول   
 

 
 چهارشنبه 

13/05/1400  

30/13  زیست شناسی سلولی مولکولی   30/13   2تشریح  
 شنبه 

16/05/1400  

  
 یکشنبه 

17/05/1400  

30/10  فیزیک پزشکی و الکترسیته دکتر دهقانی  
 

30/10  بافت شناسی  
 دو شنبه 

18/05/1400  

30/10اصطالحات پزشکی دکتر داوری    

 
 

 سه شنبه 

19/05/1400  

30/10  ادبیات فارسی دکتر داداشی  

 
 

 چهارشنبه 

20/05/1400  

 

 



 

 99رادیولوژی  99فوریت  99فناوری 
 رشته       

 روز

  30/13  آسیب شناسی 30/13  زبان تخصصی دکتر داوری    30/8  دکتر شاهمرادی2مدیریت اطالعات سالمت
 

 شنبه 

02/05/1400  

30/13خانواده    دانش     
 یکشنبه 

03/05/1400  

 

30/13دفاع مقدس      

 
9اخالق اسالمی     

 دو شنبه 

04/05/1400  

   30/10  کلیات داروشناسی دکتر واحدی 
 سه شنبه 

05/05/1400  

  30/10  آمار حیاتی مقدماتی دکتر تیمورپور
 

3012  بهداشت عمومی مهندس عباسی مقدم    30/13   2آناتومی  
 

 چهارشنبه 

06/05/1400  

30/10  آشنایی با برنامه کاربردیدکتر رستم نیاکان  
 
 

30/10  ی قلبی و ریوی دکتر نظریااحی   
 شنبه 

09/05/1400  

30/8   2زبان پیش  30/8   2زبان پیش     
 یکشنبه 

10/05/1400  

  30/10  جابجایی و حمل بیمار دکتر نظری 
 دو شنبه 

11/05/1400  

  30/8فیزیک پرتوها دکتر پاک     30/8دکتر قاضی سعیدی  1پزشکیاصطالحات 
 

 سه شنبه 

12/50/0014  

30/10  دکتر شاکری 1فوریت داخلی     
 چهارشنبه 

13/05/1400  

  30/10  ریاضیات پایه خانم شکری
 

30/10  نشانه شناسی و معاینات بالینی دکتر نیازی   30/10  آقای حجازی 1روشهای پرتونگاری 
 

 شنبه 

16/05/1400  

   
 یکشنبه 

17/05/1400  

30/13  اصول و فنون مراقتبها دکتر زارع  30/13  آشنایی با عوامل بیماریزا دکتر رحیم خانی  
30/12  بهداشت عمومی مهندس عباسی مقدم  

 

 دو شنبه 

18/05/1400  

   
 سه شنبه 

19/05/1400  

 
  30/10  ادبیات فارسی دکتر داداشی

 
 

 

30/13  دکتر نیازی 1تروما   
  30/13  ثبت و نمایش تصاویر دکتر جزایری

 

 چهارشنبه 

20/05/1400  



 

 99ارشد خون  99ارشد کتابداری 
 رشته       

 روز

  
 شنبه 

02/05/1400  

30/12مبانی برنامه نویسی دکتر سلیمانی     30/13  2خون شناسی  
 یکشنبه 

03/05/1400  

  
 دو شنبه 

04/05/1400  

30/13کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی دکتر درودی  مدیریت    
 سه شنبه 

05/05/1400  

  
 چهارشنبه 

06/05/1400  

30/13نمایه سازی و چکیده نویسی دکتر بهشتی     
 شنبه 

09/05/1400  

  
 یکشنبه 

10/05/1400  

30/10ایمونوهماتولوژی     
 دو شنبه 

11/05/1400  

30/13دهداری  مدیریت منابع اطالعاتی دکتر    
 سه شنبه 

12/50/0014  

  
 چهارشنبه 

13/05/1400  

  
 شنبه 

16/05/1400  

30/10مراکز اطالع رسانی ملی و بین المللی   30/10بیولوژی سلولی مولکولی پیشرفته دکتر عباسی     
 یکشنبه 

17/05/1400  

  
 دو شنبه 

18/05/1400  

30/10دکتر نحوی جو   1کلیات پزشکی    
 سه شنبه 

19/05/1400  

  
 چهارشنبه 

20/05/1400  

 

 



 99 یارشد فناور 99دکتری مدیریت 
 رشته       

 روز

 

 
 شنبه  

02/05/1400  

30/12ساختمان داده و برنامه نویسی دکتر روشن پور    
30/13 یاطالعات در سالمت دکتر شاهمراد یفناور کاربرد  یکشنبه  

03/05/1400  

 دو شنبه   

04/05/1400  

30/8فناوری های نوین در مدیریت اطالعات سالمت دکتر شاهمرادی    
 سه شنبه  

05/05/1400  

 
30/13  یدکتر موسو تیریمد یها یتئور  چهارشنبه  

06/05/1400  

 
 شنبه  

09/05/1400  

30/10زبان تخصصی دکتر نیاکان    
 یکشنبه  

10/05/1400  

30/10 یدکتر قاض یدرمان یاطالعات بهداشت تیریمد   
 دو شنبه 

11/05/1400  

 
 سه شنبه  

12/50/0014  

 
 چهارشنبه  

13/05/1400  

 
 شنبه  

16/05/1400  

30/12دکتر محمدزاده   1طراحی و توسعه سیستم های اطالعات سالمت   
30/10  انیدکتر شوشتر یسیداده  و برنامه نو ساختمان  یکشنبه  

17/05/1400  

 
 دو شنبه  

18/05/1400  

 
 سه شنبه  

19/05/1400  

 
 چهارشنبه  

20/05/1400  

 


