
 

 رشته فناوری اطالعات سالمت 1برنامه هفتگی ترم 

 ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18

 شنبه      

میزبان انگلیسی عمو  

واحد نظری(3)  

 آقای محمد زاده

 1کالس

 زبان انگلیسی عمومی

واحد نظری(3)  

 آقای محمد زاده

1کالس  

 

 مبانی کامپیوتر

ع5/0ت*5/0  

 آقای کمالی
Skill lab 

 

 ریاضیات

(نظری واحد2)  

 آقای دکتر صادقی

 1کالس

 یکشنبه 

   

 دفاع مقدس

واحد نظری(2)  

 آقای یزدانپور

 8کالس

 فیزیولوژی

واحد نظری(2)  

 آقای دکتر احمدی

 11کالس

 دوشنبه 

 تاریخ امامت

واحد نظری(2)  

 آقای کریمیان

 4ا*کالسخانم ه

آزمایشگاه مبانی 

 کامپیوتر

 عملی1

 آقای کمالی
Skill lab 

 یفیتوص یاتیآمار ح

 واحد نظری(2)

 خانم دکتر عبداللهی

 13کالس

 

مدیریت اطالعات 

 (1سالمت)

 واحد نظری(2)

یکمال یآقا  

 سایت

امامت تاریخ  

(واحد نظری2)  

 آقای یزدانپور

9*کالسآقایان  
 

 سه شنبه

    

 آناتومی

(عملی5/0تئوری*5/1)  

 خانم دکتر خرداد

7کالس  

 فیزیولوژی

نظری(واحد 2)  

 آقای دکتر احمدی

4کالس  

 چهارشنبه



 

 رشته فناوری اطالعات سالمت 3برنامه هفتگی ترم 

 ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18

  

 دانش خانواده 

واحد نظری( 2)  

یزدان پور)آقایان(آقای   

 10کالس

 

تمدیریت منابع اطالعاتی سالم  

(نیمه دوم ترم*واحد1)  

 الطایفهدکتر شیخ 

 9کالس

 شنبه 

  

مبانی حسابداری و اقتصاد 

 سالمت

واحد(2)  

 آقای باقری

 7کالس

 فرهنگ تمدن

واحد نظری(2)  

 خانم علومی

 خانم ها

 10کالس

  

 دارو شناسی

واحد نظری( 2)  

 دکتر کاخکی

 8کالس

 یکشنبه

 

یزبان اختصاص  
(1)HIM 

 یدحسنیس خانم

واحد1  
Skill lab 

 کمک های اولیه

نظری( 0.5عملی،  0.5)  

 آقای وفایی

 9کالس

 

کیفیت داده ها و 

تسیستم اطالعات سالم  

واحد نظری(2)  

 دکتر شیخ الطایفه

 12کالس

 عوامل بیماری زا و بیماری

واحد(2)های عفونی  

 *نیمه دومدکتر عزیزی
  *نیمه اولدکتر رضایی منش

 12کالس

 دوشنبه

 فرهنگ وتمدن

 آقای حجتی)آقایان(

 12کالس

جمعیتدانش خانواده و   

واحد نظری(2)  

 خانم عباسی

10* کالس خانم ها  

 

  

زبان اختصاصی 
HIM(1) 

 خانم محسن زاده

 واحد عملی(1)
Skill lab 

فناوری اطالعات سالمت 

(2)  

واحد نظری(2)  

 دکتر شیخ الطایفه

 10کالس

 سه شنبه

    

 اصول مدیریت

 واحد نظری(2)

 خانم زاده احمد

 13کالس

 

 چهارشنبه 



 

 

 رشته فناوری اطالعات سالمت 5هفتگی ترم برنامه 

 ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18

(2بیماری شناسی اختصاصی )  

واحد(2)  

 دکتر حسین عزیزی

 10کالس

 اصول مدیریت فردی و محیط کار

واحد نظری(2)  

 آقای کمالی

 10کالس

 انقالب اسالمی

واحد نظری( 2)  

 آقایان

12کالس  - محبیآقای    
 

 

مدیریت فناوری در حوزه 

 سالمت

واحد نظری(2)  

 خانم سیدحسنی

 6کالس

 شنبه 

 

(1انفورماتیک سالمت )  

واحد نظری(2)  

 آقای کمالی
Skill lab 

 آمار حیاتی استنباطی

واحد نظری(2)  

 دکتر عبداللهی

2کالس  
 

 

دی سیستم های رایج طبقه بن

بیماری ها و اقدامات 

(2پزشکی)  

 دکتر شیخ الطایفه

نظری(  0.5عملی،  0.5)  
Skill lab 

HIM(2) یزبان اختصاص  

 یدحسنیس خانم

 )یواحد نظر1 (

 2جیرا یها ستمیس

 یدحسنیس خانم

 )یواحد نظر1 (

 9کالس

 

 یکشنبه

 دوشنبه      

  

 انقالب اسالمی

واحد نظری(2)  

خانم ها-آقای بشارت   

12کالس  

 

 پرونده الکترونیک سالمت

واحد نظری(2)  

 دکتر شیخ الطایفه

3کالس  

 HIM(2)زبان اختصاصی 

واحد عملی(1)  

 خانم محسن زاده
Skill lab 

 سه شنبه

 چهارشنبه      


