
 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکی»

 کارشناسی پیوسته فناوری اطالعات سالمت             : رشته

 69-69-1: نیمسال              اول:  ترم 

ایام 

 هفته

 -51/51ساعت 

51/8 

-51/51ساعت 

51/51 
 51 – 58ساعت  51 – 51ساعت 

 شــنبه
دکتر -آمار حیاتی توصیفی

 شهسواری

 (9کالس)

 (2کالس)خانم حقی -رياضیات

9-2 
دکتر  -آشنايی با سیستم های عامل و برنامه های کاربردی

 محمدی

 HITسايت 

خانم -اصول مديريت یكشنبه

 (9کالس)اصالنی

آقای  -فیزيولوژی
 (1کالس)ندايی

دکتر روشن -(ت)آناتومی

  (2کالس)خواه

 (برادران()1)تربیت بدنی دوشنبه

 سالن فجر فارابی
 

 
 

 سه شنبه

انديشه 
 (11کالس()خواهران()1)اسالمی

 (خواهران()1)تربیت بدنی
  سالن فجر فارابی

انديشه  
 (11کالس()برادران()1)اسالمی

انديشه 
 (19کالس()خواهران()1)اسالمی

 چهارشنبه

دانش خانواده و 
 (خواهران)جمعیت
آقای -مبانی اپیدمیولوژی (6کالس)

 بابانژاد
 (1کالس)

 

خانواده و  دانش
 (برادران)جمعیت

همزمان با دانشجويان (1کالس)

پزشکی در آن دانشکده برگزار 

  می گردد

 



 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکی»

          (1اصالحیه )کارشناسی پیوسته فناوری اطالعات سالمت  : رشته

 69-69-1: نیمسال سوم             :  ترم 

 ایام

 هفته

 -51/51ساعت 

51/8 

-51/51ساعت 

51/51 
 51 – 58ساعت  51 – 51ساعت 

  شــنبه
 (2)فناوری اطالعات سالمت

   (11کالس)دکتر محمدی 

دکتر -داروشناسی یكشنبه

 (9کالس)فرزايی

خانم -IT (1)زبان تخصصی

 اصالنی
 (9کالس )

 (1)بیماری شناسی اختصاصی

 (11کالس)آقای صبور 

هفته  8)کامپیوتربرنامه نويسی 

 (اول

 (HITسايت )مهندس يعقوبی 

 

 دوشنبه

مديريت اطالعات سالمت در 

 بحران

خانم (هفته اول8)

  (2کالس)اصالنی
 

مهندس -برنامه نويسی کامپیوتر

 يعقوبی

 (HITسايت )

 

 سه شنبه
اصول مديريت فردی و محیط 

 کار
 (11کالس)دکتر کرمی متین

بندی سیستم های رايج طبقه 
بیماريها و اقدامات 

 (1)پزشکی
 (11کالس)دکتر محمدی

 (2)مديريت اطالعات سالمت

 (1کالس)خانم اصالنی 

انديشه 

 (6کالس()خواهران()2)اسالمی

انديشه 

 (19کالس()برادران()2)اسالمی

انديشه 

 (11کالس()خواهران()2)اسالمی

انديشه 

 (11کالس()خواهران()2)اسالمی

     چهارشنبه

 



 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکی»

 کارشناسی پیوسته فناوری اطالعات سالمت              : رشته
 69-69-1: نیمسال پنجم            :  ترم

ایام 

 هفته

 -51/51ساعت 

51/8 

-51/51ساعت 

51/51 
 51 – 58ساعت  51 – 51ساعت 

 شــنبه

 

 (1)بیماری شناسی اختصاصی

-(هفته دوم8)روش تحقیق   (9کالس)آقای صبور

 دکتر محمدی

 (2کالس)

 یكشنبه

تاريخ 

 (11کالس()خواهران)امامت

 
 (1)انفورماتیک سالمت

  (12کالس)خانم اصالنی

تاريخ 

 (6کالس()برادران)امامت

تاريخ 

 (19کالس()خواهران)امامت

دکتر -روش تحقیق دوشنبه

 (2کالس)محمدی
 

نظام های پرداخت در بیمه و 

 نظام سالمت

 (1کالس)دکتر محمدی

هفته 8()ت()HIM(1زبان تخصصی

 (اول

 (9کالس)خانم اصالنی

 

 سه شنبه
مديريت فناوری در حوزه 

 سالمت
 (19کالس)خانم اصالنی

مبانی حسابداری و اقتصاد 
 در سالمت
 (6کالس)دکتر ستار رضايی

9-2 
ت و )قانونگذاری بین المللی سیستم های طبقه بندی تخصصی و 

 (ع

 (19کالس)دکتر محمدی

 (ع()1)HIMزبان اختصاصی چهارشنبه
 (1کالس)خانم اصالنی

   

 


