
 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:   : اول               ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

 شــنبه

 (1اصالحات پزشکي )

 علي محمدیدکتر 

 11کالس 
 

 (1پايه )رياضیات 

 دکتر سوده شهسواری

 11کالس 
 

 مباني کامپیوتر و آزمايشگاه مباني کامپیوتر 

 HIT- 5-2سايت  آقای پوراسد 

   يکشنبه

 آناتومي 

 و سالن موالژ 15دکتر محسن ژاله کالس 

 

 

  دوشنبه

 هفته اول( 8زبان عمومي )

 12خانم سارا حقي کالس 
 ()برادران(1)تربیت بدني 

 سالن فجرفارابي 

 آقای هوشنگ رمضاني
 

 
 

 

  سه شنبه
 فیزيولوژی

 1دايي کالس دکتر سیدارشاد ن

 ()خواهران(1تربیت بدني)

 سالن شهدا

 خانم نیلوفر حجتي
 

 عمومي  زبان

 12خانم سارا حقي کالس 

 چهارشنبه

 هفته اول( 8فیزيولوژی )
 1کالس  -دايين دکتر سیدارشاد

 با عوامل بیماريزاآشنايي 
 دکترموقوفه ای-دکتر نصراله سهرابي

 دکتر علي میکائیلي-آقای سلیمي

  

 



 

 «        برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:   : سوم               ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  هفتهايام 

  شــنبه
 (2)اصالحات پزشکي 

 7کالس -دکتر علي محمدی 
 

 (1)مديريت اطالعات سالمت 

 7خانم معصومه نوری کالس 
 

 

 يکشنبه
 

 

 HITزبان اختصاصي 
 7دکتر پايدار کالس 

 (1بیماری شناسي )

 7کالس -آقای بیژن صبور
 

 دوشنبه
 برنامه نويسي مقدماتي )ت و ع(

 HITسايت  -دکتر نیک بزم

 ساختمان داده ها 

 3کالس  -دکتر نیک بزم

 هفته اول( 8آزمايشگاه برنامه نويسي مقدماتي )

 HITسايت  -دکتر نیک بزم
 

 سه شنبه
 هفته اولHIT (8 )زبان اختصاصي 

 دکتر پايدار
 3کالس  وHIT سايت 

 (2بیماری شناسي )
 

 7کالس -بیژن صبور آقای

 بهبود عملکرد در مراکز بهداشتيمديريت 
 7کالس -بهزاد کرمي متیندکتر 

 

 

 چهارشنبه

 
 
 
 

   



 
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:   : پنجم              ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

 شــنبه

 تاريخ امامت)خواهران(

 12ملکي پور کالس پری خانم 
 (3بیماری شناسي اختصاصي)

خانم مرضیه اسفندياری -آقای بیژن صبور

 3کالس 

 

 مديريت فناوری در حوزه سالمت

 3دکتر معصومه عباسي کالس 

 هفته دوم( 8) –روش تحقیق 

 دکتر سوده شهسواری-دکتر علي محمدی

 3کالس  
 تاريخ امامت)برادران(

 8آقای حسین زرين فام کالس 

  يکشنبه
 (1انفورماتیک سالمت)

 – دکتر معصومه عباسي
 HITو سايت  3کالس 

 روش تحقیق

 دکتر سوده شهسواری-دکتر علي محمدی

 15کالس 

 

 دوشنبه

 هفته اول( 8()ت()1)HIMاختصاصيزبان 
 3کالس -دکترعلي محمدی 

 

 () عHIM(1)زبان اختصاصي

 HITسايت -دکتر علي محمدی
سیستم های طبقه بندی تخصصي و   

هفته دوم(  8قانونگذاری بین المللي )ت()

 3کالس  -دکتر پايدار
 

 سه شنبه
 بیمه و نظام های پرداخت در نظام سالمت

 6کالس -محمدیدکتر علي 

 مباني حسابداری و اقتصاد در سالمت

 6کالس 

 
 

 
 (هفته دوم 8) -(2بیماری شناسي اختصاصي )

 3خانم مرضیه اسفندياری کالس -آقای بیژن صبور

 چهارشنبه

سیستم های طبقه بندی تخصصي و 

هفته دوم(  8قانونگذاری بین المللي )ع()

 HITسايت –دکتر پايدار 
 

   



 
 

 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:                هفتم:  ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

 يکشنبه

 کارآموزی

 
 
 

 

 انقالب اسالمي )خواهران(

 13کالس  -نظریمحدثه خانم 

 انقالب اسالمي )برادران(

 12کالس -آقای حسین زرين فام

   کارآموزی دوشنبه

 سه شنبه

 
 

 کارآموزی

 
 

  

 چهارشنبه

 

 کارآموزی

 
 
 

  

 


