
فٌبٍری اطالعبت  گرٍُ 75 -76برًبهِ کالسی ًیوسبل دٍم   

 سبعت ترم دو فناوری اطالعات ترم چهار فناوری اطالعات

 ایبم

02-86  86-84  84-82  82-80  80-82  82-6  02-86  86-84  84-82  82-80  80-82  82-6   

 برًبهِ ًَیسی

 )تئَری(

 آقبی اکبری

1کالس   

0تربیت بذًی  

 آقبیبى پَرقبئوی

 سلي ًْن دی
 

0تربیت بذًی  

 خبًن ّب*خبًن فالح

83/84-83  

 سبلي جلیلی

 آهبر حیبتی    

برزًًَیخبًن   

81کالس  

8اًذیشِ اسالهی  

آقبی حبج 

 هحوَدی

82کالس  

 شٌبِ   

 

 

 

ًبهِ ًَیسیبر  

 )عولی(

 آقبی اکبری

Skill-lab 

 برًبهِ ًَیسی

 )عولی(

 آقبی اکبری

Skill-lab 

 زببى تخصصی   

 خبًن هحسي زادُ

82کالس  

 ادبیبت

 آقبی شیببًی

 خبًن شکیببیی

82: کالس خبًن ّب  

80: کالس آقبیبى  

 ادبیبت

 آقبی شیببًی

 خبًن شکیببیی

82: کالس خبًن ّب  

80: کالس آقبیبى  

8تخصصیزببى     

 خبًن هحسي زادُ

7کالس  

بیوِ ًظبم 

 پرداخت

 دکتر شیخ الطبئفِ

7کالس  

 یکشٌبِ

 

 

 

8بیوبری شٌبسی   

دکتر حسیي 

 عسیسی

82کالس  

(8سیستن رایج)  

 خبًن سیذ حسٌی

0کالس  

 رٍش تحقیق 

 دکتر قرببًی

Skill-lab 

فٌبٍری 

1اطالعبت  

 دکترشیخ الطبئفِ

5کالس  

8تربیت بذًی   

آقبیبى*آقبی 

 یسداًی

 سبلي ًْن دی

 

8اًذیشِ   

آقبیبى*آقبی 

 دستَری

88کالس  

 دٍشٌبِ   

 

 

 شبکِ کبهپیَتر

(علوی)  

 آقبی ًظبم

Skill-lab 

 شبکِ کبهپیَتر

 )تئَری(

 آقبی ًظبم

Skill-lab 

0هذیریت اطالعبت       

 آقبی کوبلی

0کالس  

آشٌبیی بب 

 سبختبر سالهت

 خبًن سیذ حسٌی

80کالس  
 

آشٌبیی بب سیستن  

 عبهل کبربردی

 آقبی کوبلی

Skill-lab 

آشٌبیی بب سیستن 

 عبهل کبربردی

 آقبی کوبلی

Skill-lab 

 سِ شٌبِ

 

 

 

     
 

0اًذیشِ   

*خبًن ّبآقبیبى  

 آقبی حسیي زادُ

0 کالس  

 تربیت بذًی  

خبًن -خبًن ّب

 احوذی

12/84-83  

 سبلي جلیلی

 
 

اصطالحبت   

 پسشکی

 دکتر شیخ الطبئفِ

2کالس  

 چْبرشٌبِ

 

 

 



فٌبٍری اطالعبت  گرٍُ 75 -76برًبهِ کالسی ًیوسبل دٍم   

فناوری اطالعاتترم شش     

02-86  86-84  84-82  82-80  80-82  82-6  02-86  86-84  84-82  82-

80 

80-82  82-6   

 شبخص ٍتحلیل دادُ      

دکتز عبذاللْی عولی  

Skill-lab 

 سیستن طبقِ بٌذی

 تئَری*آقبی کوبلی

Skill-lab 

 تفسیز هَضَعی 

 خبًن ّب*خبًن عببسی

88کالس  

 شٌبِ   

 

 

 تفسیز هَضَعی       

 آقبیبى*آقبی صبفذل

82کالس  

هذیزیت اطالعبت  

 بحزاى

 آقبی کوبلی

Skill-lab 

 یکشٌبِ   

 

 

 

0بیوبری شٌبسی        

 دکتزحسیي عشیشی

0کالس  

 سیستن طبقِ بٌذی

 عولی*آقبی کوبلی

Skill-lab 

 آییي سًذگی آقبیبى

 آقبی هحوذ پَر

82کالس  

 دٍشٌبِ   

 

 

 

 آییي سًذگی خبًوْب       

 آقبی اًصبری

82کالس   

 پزٍصُ تحقیق

 دکتز شیخ الطبئفِ

 ّفتِ فزد

 دکتز قزببًی

ّفتِ سٍج   

 سبیت

هذیزیت بخش  
 اطالعبت سالهت

 دکتز شیخ الطبئفِ

7کالس  

0اًفَرهبتیک  

 دکتز شیخ الطبئفِ

7کالس  

 سِ شٌبِ

 

 

 

 کذ گذاری          

 عولی

 آقبی کوبلی

Skill-lab 

 کذ گذاری

 تئَری

 آقبی کوبلی

3کالس  

 چْبرشٌبِ

 

 

 

 پٌج شٌبِ             



فٌبٍری اطالعبت  گرٍُ 75 -76برًبهِ کالسی ًیوسبل دٍم   

 


