
(25/5/93/ع)   

             پسر                                                       7 -دختر 20نفر:                                                              (98)طبق سرفصل   99فناوری اطالعات سالمت دوره کارشناسي رشته                                447کد رشته          299 نيمسال :

13 - 12  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 يكشنبه

 12.30-15ادبيات فارسي  1اصطالحات پزشكي  2زبان پيش  نام درس

 آقای دکتر داداشي خانم دکتر قاضي سعيدی بهنام 1 تادنام اس

 7 1 کالج بين الملل نام کالس

 4470014 447008 121137 شماره درس

 3 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 2ت مديريت اطالعات سالم آزمايشگاه آشنايي با برنامه های کاربردی - آشنايي با برنامه های کاربردی رياضيات پايه نام درس

 خانم دکتر شاهمرادی خانم دکتر رستم نياکان  خانم شكری نام استاد

 بهنام 1 سايت -بهنام  1 بهنام 1 نام کالس

 4470012 447010 ----447009  447012 شماره درس

 نظری 2 عملي 1 –---عملي  5/0 –نظری  5/0 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبهچهار

 آشنايي با دفاع مقدس 12.30-15  آمار حياتي مقدماتي آشنايي با عوامل بيماريزا نام درس

 7 آقای دکتر تيمورپور خانم دکتر رحيم خاني نام استاد

 گروه معارف 1 3 شماره کالس

 9999992 447007 447011 شماره درس

 نظری 2 عملي 1-نظری  2 نظری 2 تعداد واحد

   

 صورت مجازی برگزار مي گردد.( ب1919192) 2درس مهارتهای زندگي   

               احد عمليو5/2  -حد نظری وا  5/17:واحد   20

 
 

 

 

 

 



(25/5/93/ع)   

      نفر پسر 6 –دختر  16نفر:   24                          (98)طبق سرفصل   89ره کارشناسي رشته فناوری اطالعات سالمتدو                                447کد رشته               299نيمسال :           
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

    نام استاد

    نام کالس

    درسشماره 

    تعداد واحد

 يكشنبه

 15الي  8 نام درس

 2و  1کارآموزی مديريت اطالعات سالمت 

 آقای سلطاني

447047 

 واحد عملي 2

 

 

 نام استاد

 نام کالس

 شماره درس

 تعداد واحد

 دوشنبه

 2کدگذاری بيماريها  مقدماتيآزمايشگاه برنامه نويسي  -برنامه نويسي مقدماتي 2بيماری شناسي  نام درس

 آقای دکتر صفدری آقای دکتر صفدری دکتر رضائي نام استاد

 8 سايت - 8 8 نام کالس

 447028 447037 ---447036 447017 شماره درس

 عملي 1 -نظری 1 عملي 5/0 ---عملي 5/0 –نظری  1 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 نام درس
 HIT     12.30-10 زبان اختصاصي فرهنگ و تمدن

 مديريت سيستم اطالعات سالمت

 خانم دکتر قاضي سعيدی نام استاد
 آقای فرزانه نژاد 1

 5 2 97گروه معارف ادغام با  نام کالس

 447041 447021 7777777 شماره درس

 نظری 2 نظری 3 نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 ا و تحليل داده های سالمتشاخص ه انقالب اسالمي  نام درس

 آقای دکتر تيمورپور 3  نام استاد

 بهنام 4 97فناوری  گروه معارف ادغام با  نام کالس

 447023 1111111  شماره درس

 نظری 2 نظری 2  تعداد واحد

      واحد عملي 4–واحد نظری  15 واحد  :  19       
 

 

 

 

 

 



(25/5/93/ع)   

 پسر                                                                   6 -دختر  9نفر:  14                                                             79دوره کارشناسي رشته فناوری اطالعات سالمت                                447کد رشته     299 نيمسال :                          
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس هفتهايام    15الي  13 

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 يكشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

 HIM1زبان اختصاصي  2انفورماتيک سالمت  بيمه و نظام های پرداخت در نظام سالمت درسنام 

 خانم دکتر محمدزاده آقای منجمي نام استاد

 

 آقای فرزانه نژاد

 9 9 9 نام کالس

 4470048 4470007 4470040 شماره درس

 عملي 1 –نظری  1 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 مديريت اطالعات سالمت در بحران ---–مديريت منابع اطالعاتي سالمت  پروژه تحقيق 30/12الي  10 رهنگ و تمدنف نام درس

 خانم دکتر ميرزايي ----خانم دکتر ميرزايي  آقای دکتر صفدری 1 نام استاد

 6 3 98ادغام با  گروه معارف نام کالس

7000044  ----4470051 4470003 7777777 شماره درس  

 نظری 1 ----نظری  1 عملي 2 -نظری 1 نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 شاخص ها و تحليل داده های بهداشتي انقالب اسالمي کمک های اوليه نام درس

 خانم دکتر محمدی 98ادغام با  گروه معارف آقای دکتر شمسي نام استاد

 9 3 9 نام کالس

 4470006 1111111 4470054 شماره درس

 عملي 5/0 –نظری  5/1 نظری 2 عملي 5/0 -نظری 5/0 تعداد واحد

        عملي واحد 5 –واحد نظری 14 واحد  : 19     

 طبق برنامه اداره تربيت بدني برگزار مي گردد. کالسها(  8888888)  1تربيت بدني      

                                               

 

 

 



(25/5/93/ع)   

        نفر پسر 6 –دختر  14نفر:   20                                                 96دوره کارشناسي رشته فناوری اطالعات سالمت                                      447کد رشته               299نيمسال :           
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15لي ا 13 

 شنبه

 نام درس

 شنبه تا چهارشنبه

 14الي  8

 واحدی( 12) 2کارآموزی در عرصه 

447058 

 آقای سلطاني –خانم لطفي  –خانم دکتر ميرزايي 

 مسئول درس : آقای دکتر صفدری
 

--
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ــ
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ــ
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ــ
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 نام استاد

 نام کالس

 شماره درس

 تعداد واحد

 يكشنبه

 ام درسن

 نام استاد

 نام کالس

 شماره درس

 تعداد واحد

 دوشنبه

 نام درس

 نام استاد

 نام کالس

 شماره درس

 تعداد واحد

 سه شنبه

 نام درس

 نام استاد

 نام کالس

 شماره درس

 تعداد واحد

 شنبهچهار

 نام درس

 استاد نام

 نام کالس

 شماره درس

 تعداد واحد

           

 واحد کارآموزی 12

                                             


