
 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        : دوم    ترم         :کارشناسی پیوسته فناوري اطالعات سالمت رشته

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

 شــنبه

  

  آمارحیاتی  مقدماتی

 دکتر شهسواري

  6کالس 

 

  
  )(خواهران)2تربیت بدنی(

 خانم طیبه ملکی-فجر فارابی سالن

  ) (مختلط) دکتر کرمی1اندیشه اسالمی (

 8کالس 

 یکشنبه

  

  مبانی اپیدمیولوژي

  دکتر یحیی سلیمی

  6کالس 

 
  )1بیماري شناسی (

  7کالس -آقاي صبور
 

 دوشنبه

  دانش خانواده و جمعیت (خواهران)

 8کالس -دکتر کهریزي

 

  )2اصطالحات پزشکی(

  دکتر محمدي

 9کالس 

 
  دانش خانواده و جمعیت (برادران)

 13کالس -دکتر زنگنه تبار

 سه شنبه

  آشنایی با برنامه هاي کاربردي(ت و ع)

  HIT-15/11-15/8سایت

  دکتر عباسی

  )(برادران)2تریت بدنی (

 کیارش صفريآقاي -سالن شهدا
 

  چهارشنبه

  

  

  

 

  اصول مدیریت

  7کالس -دکتر کرمی متین
 

  



 »دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکیبرنامه هفتگی «

 400- 401- 2نیمسال:        : چهارم ترم         فناوري اطالعات سالمت:کارشناسی پیوسته  رشته

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

  شــنبه

  )3بیماري شناسی (

  آقاي صبور

 14کالس

 HIMزبان  اختصاصی 

  هفته اول 8-دکتر محمدي

 14کالس
 

  

 یکشنبه

  کارآموزي

14 -8  

 HIMزبان  اختصاصی 

  دکتر محمدي

  1 کالس

  علی آقایی ) (خواهران)آقاي2اندیشه اسالمی (

 12کالس 

  ملکیان ) (برادران)آقاي2اندیشه اسالمی (

 4کالس 

 دوشنبه

  کارآموزي

14 -8  

  تاریخ امامت (خواهران)

 5کالس - آقاي مجتبی ایرانی

 

  تاریخ امامت (برادران)

 4کالس - دکتراسماعیلی مهر

  سه شنبه

  سیستم هاي اطالعات سالمت 

  دکتر پایدار

 10کالس 

  )2مدیریت اطالعات سالمت (

 14کالس -خانم نوري
 

 چهارشنبه

  )1کدگذاري بیماري ها (

  دکتر پایدار

 HITسایت 

  روش تحقیق

  دکتر محمدي-دکتر شهسواري

 12کالس 

   



 »دانشـــکده پیراپزشــکیبرنامه هفتگی دانشجـویان «

 400- 401- 2نیمسال:        م   : شش ترم         :کارشناسی پیوسته فناوري اطالعات سالمت رشته

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

 شــنبه
  هفته  10کارآموزي به مدت 

12 -8 

  

 یکشنبه
  شبکه هاي کامپیوتر (ت و ع)

  HITسایت -دکتر نیک بزم

  داده ها (ت و ع)پایگاه 

 HITسایت - دکتر نیک بزم

  ع)آزمایشگاه شبکه هاي کامپیوتر (

  HITسایت - دکتر نیک بزم- هفته اول8

 

  ع)آزمایشگاه پایگاه داده ها (

  HITسایت - دکتر نیک بزم- هفته دوم8

 دوشنبه

  کاربرد سیستم هاي اطالعات سالمت (ت)

  ) (ت و ع)3بیماریها (کد گذاري  9کالس -دکترپایدار-هفته اول 8

  9کالس - دکتر محمدي

  

  کاربرد سیستم هاي اطالعات سالمت (ت)

  7کالس -دکتر عباسی-هفته دوم 8

 سه شنبه

  تفسیرموضوعی قرآن  (خواهران)

 12کالس -دکتر شکربیگی
 

  رسیدگی و محاسبه اسناد سرپایی و پاراکلینیک (ع)

 9کالس - دکتر پایدار
 

  (برادران)تفسیرموضوعی قرآن  

  8کالس -دکتر کرمی

  ه کاربرد سیستم هاي اطالعات سالمت (ع)آزمایشگا

  11-13دکتر عباسی -هفته دوم HIT-8سایت

 چهارشنبه
  مبانی حسابداري و اقتصاد سالمت

 7کالس –دکتر ستار رضایی 

  رسیدگی و محاسبه اسناد سرپایی و پاراکلینیک (ت)

 7کالس  -دکتر پایدار–هفته اول  8
   

  آزمایشگاه کاربرد سیستم هاي اطالعات سالمت (ع)

  7کالس -هفته دوم 8- پایداردکتر

 



  

 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:      هشتم :  ترمفناوري اطالعات سالمت   :کارشناسی پیوسته  رشته

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

 شــنبه

  

  کــــارآمــوزي

 

  

 یکشنبه

  

  

  کــــارآمــوزي

 

   

 دوشنبه

  

  

  کــــارآمــوزي

  

 

  

 سه شنبه

  

  کــــارآمــوزي

  

 

  

 چهارشنبه
  کــــارآمــوزي

 

   

 




