
     400- 401     برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی        

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 اول  ترم:                         فناوری اطالعات سالمت  کارشناسی پیوسته رشته:

 16-18 14-16 12-14 10-12 8-10 تـاریـخ ایـام هفــته

     فیزیولوژی 18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

      20/10/400 دوشنبه

   آناتومی   21/10/400 سه شنبه

      22/10/400 چهارشنبه

    ریاضیات پایه  25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

      27/10/400 دوشنبه

   (1اصطالحات پزشکی )   28/10/400 سه شنبه

      29/10/400 چهارشنبه

     آشنایی با عوامل بیماریزا 2/11/400 شنبه

      3/11/400 شنبهیک

   مبانی کامپیوتر   4/11/400 شنبهدو 

      5/11/400 شنبهسه 

    زبان عمومی  6/11/400 چهارشنبه

    

 

 

 

 



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی          

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 پیوسته  فناوری اطالعات سالمت                         ترم: سومرشته: کارشناسی 

 16-18 14-16 12-14 10-12 8-10 تـاریـخ ایـام هفــته

     HITزبان اختصاصی    18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

   برنامه نویسی مقدماتی   20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

     آیین زندگی 22/10/400 چهارشنبه

     داروشناسی 25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

      27/10/400 دوشنبه

   آمار حیاتی استنباطی   28/10/400 سه شنبه

      29/10/400 چهارشنبه

  (2بیماری شناسی )    2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

     داده هاساختمان  4/11/400 دو شنبه

      5/11/400 سه شنبه

   (1مدیریت اطالعات سالمت )   6/11/400 چهارشنبه

 

 

 

 

 



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی             

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 پنجم رشته: کارشناسی پیوسته  فناوری اطالعات سالمت                         ترم: 

 16-18 14-16 12-14 10-12 8-10 تـاریـخ ایـام هفــته

 شنبه
18/10/400 

  
اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی 

 درمانی و ملزومات معرفی پزشکی
  

      19/10/400 یکشنبه

    (2اندیشه اسالمی )  20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

  پزشکیکدگذاری اقدامات     22/10/400 چهارشنبه

     شاخص ها و تحلیل داده های سالمت 25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

      27/10/400 دوشنبه

    (2کدگذاری بیماری ها )  28/10/400 سه شنبه

      29/10/400 چهارشنبه

     مدیریت سیستم های اطالعات سالمت 2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

 دو شنبه
4/11/400 

   
رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه 

 بیمارستان
 

      5/11/400 سه شنبه

   برنامه نویسی پیشرفته   6/11/400 چهارشنبه

 

 

 

 



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی             

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 هفتمرشته: کارشناسی پیوسته  فناوری اطالعات سالمت                         ترم: 

 16-18 14-16 12-14 10-12 8-10 تـاریـخ ایـام هفــته

      18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

      20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

      22/10/400 چهارشنبه

      25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

      27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

    انقالب اسالمی  29/10/400 چهارشنبه

      2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

      4/11/400 دو شنبه

      5/11/400 سه شنبه

      6/11/400 چهارشنبه

 
 


