
 »  برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-401-1نیمسال:   : اول               ترم:کارشناسی پیوسته فناوري اطالعات سالمت               رشته

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

  شــنبه
  )1پایه (ریاضیات 

 شهسواري دکتر سوده

  مبانی کامپیوتر و آزمایشگاه مبانی کامپیوتر 

5-2   

 آقاي پور اسد

 یکشنبه
  )1الحات پزشکی (طاص

    دکتر محمدي

  آناتومی 

    دکتر فوزیه خانی

 دوشنبه
  زبان عمومی 

 خانم سارا حقی

  

 
  )(برادران)1تربیت بدنی (

 آقاي هوشنگ رمضانی -سالن فجر فارابی

  هفته اول) 8زبان عمومی (

 خانم سارا حقی

  

 

  سه شنبه
  فیزیولوژي

 دکتر سید ارشاد ندایی

  )(خواهران)1تربیت بدنی(

 خانم مریم سقایی-سالن شهدا

  

 

 چهارشنبه

  هفته اول) 8فیزیولوژي (

  دکتر سید ارشاد ندایی
 

  آشنایی با عوامل بیماریزا

  - دکتر سهرابی- دکتر موقوفه اي

  آقاي سلیمی- دکتر علی میکائیلی
 

  

 

  



 »        برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-401-1نیمسال:   : سوم               ترم:کارشناسی پیوسته فناوري اطالعات سالمت               رشته

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

 شــنبه
  داروشناسی

  دکتر سمیرا شیرویی-دکتر سجاد فخري
 

  )1(مدیریت اطالعات سالمت 

  دکتر نوري

 
  

 یکشنبه

  آمار حیاتی استنباطی

  دکتر سوده شهسواري

  

  HITزبان اختصاصی 

     دکتر پایدار

 دوشنبه
  برنامه نویسی مقدماتی (ت و ع)

  دکتر عباسی

  ساختمان داده ها 

 دکتر عباسی

  آزمایشگاه برنامه نویسی مقدماتی

  هفته اول) 8( 

 دکتر عباسی

  آیین زندگی (خواهران) 

  دکتر شکر بیگی

  آیین زندگی (برادران) 

  دکتر صادقی

 سه شنبه

  هفته اول) HIT )8زبان اختصاصی 

  )2بیماري شناسی ( دکتر پایدار

  

 آقاي صبور
  

  

 چهارشنبه

  

  

  
 

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 »  برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-401-1نیمسال:             پنجم:  ترم:کارشناسی پیوسته فناوري اطالعات سالمت               رشته

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

 شــنبه
  شاخص ها و تحلیل داده هاي سالمت

 دکتر سوده شهسواري

هفته اول  8-)(ت)2کدگذاري بیماري ها (

 دکتر محمدي
  

 رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستان (ت)

 دکترمحمدي- هفته دوم8

 یکشنبه
  مدیریت سیستم هاي اطالعات سالمت 

  دکتر پایدار

برنامه نویسی پیشرفته (ع) و آزمایشگاه برنامه 

  دکتر عباسی-نویسی پیشرفته

  )(ع) 2کدگذاري بیماري ها (

  دکتر محمدي 
  

 دوشنبه
  کدگذاري اقدامات پزشکی

 دکتر پایدار

رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستان (ع) 

 دکترمحمدي
  

 سه شنبه

  ) (خواهران) 2اندیشه اسالمی (

 دکتر کرمی

 

اقدامات جراحی ، خدمات 

تشخیصی درمانی و ملزومات 

 دکتر پرنا- مصرفی پزشکی

 
  ) (برادران) 2اندیشه اسالمی (

 آقاي ملکیان

     چهارشنبه

 

 



 »  برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400- 401-1نیمسال:                هفتم:  ترم:کارشناسی پیوسته فناوري اطالعات سالمت               رشته

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

  کارآموزي شــنبه
 

 یکشنبه

  کارآموزي

  

  
 

  

  انقالب اسالمی (خواهران) 

  خانم نظري

  انقالب اسالمی (برادران) 

  آقاي زرین فام

    کارآموزي دوشنبه

 سه شنبه

  

  

  کارآموزي

  
 

  

 چهارشنبه

  

  کارآموزي

  

  
 

  

 




