
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-2نیمسال:       : دوم    ترم         :کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت رشته

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 آمارحیاتي استنباطي)ت وع(

 6کالس -دکتر شهسواری

 

 (1اصطالحات پزشکي)

 6کالس-محمدیدکتر 

 ()خوهران(2تربیت بدني)

 سالن فجر فارابي
 

 يکشنبه
 

 
   

  دوشنبه

 مهارت های زندگي

 آقای محمدی -آقای افشار

 دکتر بیگلری -دکتر سعیدی

 8کالس -جلسه اول ترم 5

 داروشناسي

 16کالس -دکتر فخری

 زبان انگلیسي عمومي 

 12کالس -خانم حقي –هفته اول  8

 

 سه شنبه

 

 

 آشنايي با برنامه های کاربردی)ت وع(

 6کالس -خانم کريمي

 

 

 آزمايشگاه آشنايي با برنامه های کاربردی)ع(

 HITسايت -خانم کريمي

 ()برادران(2تريت بدني )

 سالن شهدا
 

 چهارشنبه
 آئین زندگي )مختلط(

 13کالس -دکتر صادقي

 آشنايي با عوامل بیماری زا

 سلیميآقای -دکترمیکائیلي-دکترسهرابي

 6کالس -دکتر موقوفه ای

 
 زبان انگلیسي عمومي

 8کالس -خانم حقي

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-2نیمسال:       : چهارم ترم         فناوری اطالعات سالمت:کارشناسي پیوسته  رشته

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 

 

 

 (2بیماری شناسي اختصاصي )

 11کالس-آقای صبور

 کیفیت داده ها وسیستم اطالعات سالمت

 10کالس-خانم نوری

 ادبیات فارسي

 13کالس-آقای مرادی-هفته اول 8

 

 يکشنبه

 شبکه کامپیوتر وامنیت سیستم)ت(

 شبکه کامپیوتر وامنیت سیستم)ع( HITسايت -دکتر عباسي  -هفته اول 8

 HITسايت -دکتر عباسي 

 IT(2)زبان اختصاصي 

 7کالس-دکتر عباسي
 

 

 

 دوشنبه

 

 (3فناوری اطالعات سالمت)

 3کالس-خانم کريمي

 

 ساختمان داده ها)ع(

 HITسايت -دکتر عباسي

 

 

 ساختمان داده ها)ت(

 HITسايت -دکتر عباسي  -هفته اول 8

 

 

 

 سه شنبه

 

 تفسیرموضوعي قرآن )خواهران(

 4کالس-شکربیگيدکتر 
سیستم های رايج طبقه بندی بیماری ها 

 ()ت وع(2واقدامات پزشکي )

 6کالس -دکتر محمدی

 ادبیات فارسي

 8کالس -آقای مرادی
 

 تفسیرموضوعي قرآن)برادران(

 8کالس –دکتر کرمي 

     چهارشنبه



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-2نیمسال:       م   : شش ترم         :کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت رشته

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 آشنايي با ساختار وبرنامه های نظام سالمت

 7کالس -دکتر شاهین سلطاني

 

 شاخصها وتحلیل داده های بهداشتي

 3کالس-دکتر شهسواری

15/13-15/10 

  

 يکشنبه

 تاريخ فرهنگ وتمدن )خواهران(

 (2انفورماتیک سالمت) 4کالس -دکتر کهريزی

 3کالس-خانم کريمي

13-11 

 کدگذاری مرگ ومیرها)ع(

 3کالس-دکتر محمدی
 

 تاريخ فرهنگ وتمدن )برادران(

 12کالس -آقای صبوری

 دوشنبه

 

 

 

 

 

 ()عHTM(2)زبان اختصاصي

 14کالس -دکتر محمدی

 کدگذاری مرگ ومیرها

 3کالس -دکتر محمدی-هفته اول8
 مديريت بخش فناوری اطالعات سالمت

 )ت(HTMزبان اختصاصي 6کالس -دکتر عباسي

 2کالس -دکتر محمدی-هفته دوم  8

 سه شنبه

 

 پرونده الکترونیک سالمت

 3کالس-دکتر محمدی

 

   

     چهارشنبه

 

 مدير محترم گروه فناوری اطالعات سالمت برنامه ريزی گرددو به اطالع اداره آموزش رسانیده شود.ع(توسط 2ت و1*واحد پروژه تحقیق)



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-2نیمسال:      هشتم :  ترمفناوری اطالعات سالمت   :کارشناسي پیوسته  رشته

 4-6 2-4 15/10-15/12 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 کــــارآمــوزی

 

  

 يکشنبه

 

 

 کــــارآمــوزی

 

 

  

 دوشنبه

 

 

 کــــارآمــوزی

 

 

  

 سه شنبه

 

 کــــارآمــوزی

 

 

  

 چهارشنبه
 کــــارآمــوزی

 

  

 

 


