
 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:   : اول               ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 11 – 18ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/8 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه
 شهسواریدکتر -آمار حیاتي  مقدماتي

 11کالس 

 رياضیات 

 1کالس -خانم حقي

1-1 
 مباني کامپیوتر و آزمايشگاه مباني کامپیوتر 

 HITسايت  -خانم کرمي

 يکشنبه
 اصول مديريت

 1کالس -دکتر کرمي متین
 مباني اپیدمیولوژی

 1کالس-دکتر عبدلي
 آناتومي 

  وسالن موالژ 11کالس -دکتر ژاله

 دوشنبه

 ()خواهران(1)انديشه اسالمي 

 توانمندسازی رواني، اجتماعي 11کالس-دکتر کهريزی

 11کالس -اداره مشاوره

 هفته 1به مدت  11/7/98از 
 ()برادران(1تربیت بدني ) 

 آقای رمضاني -سالن فجرفارابي 
 

 دانش خانواده وجمعیت )خواهران(

 11کالس -خانم حسیني

 ()خواهران(1انديشه اسالمي )

 11کالس -دکتر بهرامي

 دانش خانواده وجمعیت)برادران(

 11کالس -دکتر کرمي
 ()برادران(1انديشه اسالمي ) 

 8کالس -آقای ملکیان
 

  سه شنبه
 فیزيولوژی

 1کالس-دکتر سید ارشاد ندايي

 ()خواهران(1تربیت بدني)

 خانم جاويد -سالن شهدا
 

 

 چهارشنبه

 هفته اول( 8)–فیزيولوژی 
    1کالس -ارشاد نداييسید 

 



 «        برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:   : سوم               ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 11 – 18ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/8 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه
 برنامه نويسي کامپیوتر 

 (HIT)سايت -دکتر عباسي 

 (1فناوری اطالعات سالمت)

 7کالس -مييخانم کر

 (1)مديريت اطالعات سالمت 

  7کالس-خانم نوری

 يکشنبه
 IT(1)زبان اختصاصي

 1کالس -دکتر عباسي

 داروشناسي

 7کالس -دکتر سحر جمشیدی
 

 بیماری شناسي اختصاصي

 1کالس -آقای صبور

 هفته اول( 8) –مديريت اطالعات سالمت در بحران 

 1کالس -دکتر محمدی

 ( دوم هفته 8) -برنامه نويسي کامپیوتر

 1کالس و HITسايت -دکتر عباسي

   دوشنبه
 

 

 سه شنبه

 دکتر کهريزی-(()خواهران1انديشه اسالمي)
 11کالس

سیستم های رايج طبقه بندی بیماريها و اقدامات 
 وع()ت (1پزشکي)

 HITسايتو  7کالس  –دکتر محمدی 

 اصول مديريت فردی و محیط کار
 7کالس -دکتر کرمي متین

 

 آقای اسدی-(()خواهران1انديشه اسالمي ) 
 11کالس

 دکتر کرمي-()برادران(1انديشه اسالمي )
 8کالس

 چهارشنبه

 
 
 
 

   

 



 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:   : پنجم              ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 11 – 18ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/8 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه

 آقای زرين فام-تاريخ امامت)خواهران(

 (1بیماری شناسي اختصاصي) 11کالس

 اسفندياری خانم -آقای صبور

 1کالس

 سیستم های طبقه بندی تخصصي و قانونگذاری

 دکتر محمدی-هفته اول(8)بین المللي )ت و ع( 

 HITوسايت  1کالس
 مديريت فناوری در حوزه سالمت

 8کالس-خانم نوری
 هفته دوم( 8) –روش تحقیق  

 1کالس -دکتر مهدی مرادی نظر

 

 آقای صبوری-تاريخ امامت)برادران(

 8کالس
 

 يکشنبه

سیستم های طبقه بندی تخصصي و 

 قانونگذاری بین المللي )ت و ع(

 HITوسايت  1کالس -دکتر محمدی

 (1انفورماتیک سالمت)
 11کالس -خانم کريمي

 روش تحقیق

 11کالس -دکتر مهدی مرادی نظر

 
 

   دوشنبه
 ()عHIM(1)زبان اختصاصي

 HITسايت  -دکتر محمدی
 

 سه شنبه
 پرداخت در نظام سالمت بیمه و نظام های

 11کالس -دکتر محمدی

 مباني حسابداری و اقتصاد در سالمت
 11کالس -دکتررضايي

 

 هفته اولHIM(1()8 )زبان اختصاصي

 11کالس -دکتر محمدی

 
 آقای صبور-(1بیماری شناسي اختصاصي )

 11کالس -(هفته دوم 8) 

     چهارشنبه



 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:                هفتم:  ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 11 – 18ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/8 -11/11ساعت  ايام هفته

  کارآموزی شــنبه
 

 يکشنبه

 کارآموزی

 
 
 

 

 11کالس -خانم نظری-انقالب اسالمي)خواهران(

 -آقای زرين فام-انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس

   کارآموزی دوشنبه

 سه شنبه

 
 

 کارآموزی

 
 

  

 چهارشنبه

 

 کارآموزی

 
 
 

  

 


