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 بهداشت عمومی

رادیولوژی ترم 

(2)  

   

 اخالق حرفه ای

رادیولوژی ترم 

(4)  

11/3/17  شنبه 

                        13/3/17  یکشنبه 

   

   

             

اصطالحات پزشکی 

 در رادیولوژی

(4رادیولوژی ترم )  

 

 آمار 

  (2)رادیولوژی ترم
 دوشنبه 11/3/17   

                        11/3/17  سه شنبه 

  

طراحی و ارزیابی 

سیستم های 

 اطالعاتی

 ارشد انفورماتیک

(2پزشکی ترم )  

   

          

ری آشنایی با فناو

   نوین اطالعات

(2رادیولوژی ترم)  

بهداشت روان در 

 اتاق عمل

(6اتاق عمل ترم )  

اصول 

ن و استریلیزاسیو

 ضد عفونی

(2اتاق عمل ترم)  

ویر آشنایی با تصا

 رایج در اتاق عمل

(4اتاق عمل ترم)  

اصول ایمنی و 

 حفاظت

 معلوم آزمایشگاهی تر
(6) 

   13/3/17  چهارشنبه 

   
   

             
   

 
 17/3/17  یکشنبه 

 

زبان انگلیسی 

 پیشرفته

 ارشد فناوری ترم

(2)  

سمینار 

انفورماتیک 

 پزشکی

 ارشد انفورماتیک

(2ترم )  

   

         

مدیریت اطالعات 

 سالمت در بحران

(6ترم ) HIT 

 ایمونولوژی 

(4اتاق عمل ترم)  

تکنولوژی اتاق 

عمل اطفال        

اتاق عمل       

(1ترم )  

مقدمه ای بر 

تکنولوژی اتاق 

 عمل

(2اتاق عمل ترم )  

اصول فنی و 

نگهداری 

تجهیزات 

 -ع آز آزمایشگاه

 (6ترم )

 

 سیستم های رایج

طبقه بندی 

 بیماری ها

(4ترم)   HIT  

 

   18/3/17  دوشنبه 

                        11/3/17 شنبه سه   

  

استانداردها و کد 

گذاری داده های 

 بهداشتی

ارشد انفورماتیک 

 (2ترم )

 

 فارسی 

(4اتاق عمل ترم )  

 

  

تم آشنایی با سیس

های عامل و 

 برنامه نویسی 

(2ترم )   HIT  

 
 فارسی

(4هوشبری ترم )  

 تکنولوژی اتاق عمل

(6اتاق عمل ترم )  
 

 فارسی

(2هوشبری ترم )  

تکنولوژی اتاق 

 عمل

(6اتاق عمل ترم )  

کدگزاری مرگ 

 ومیرها

(6ترم ) HIT 

  بیوشیمی عمومی

(2ترم) -ع آز  

بیوشیمی 

2پزشکی  

(4ترم ) –ع آز   

2فیزیولوژی   

(2اتاق عمل ترم )  

 رادیو بیولوژی 

رادیولوژی ترم 

(4)  

روشهای کنترل 

کیفی در 

 آزمایشگاه

(6ترم ) –ع آز   

  

تکنیک و جنبه 

  MRIهای بالینی 

 (6ترم )رادیولوژی 
33/3/17  چهارشنبه 

   

   

 

 عوامل بیماری زا و

ی بیماریهای عفون  

(2ترم)   HIT 

 ساختمان داده ها 

4ترم)   ( HIT   
 

ی اصول فیزیکی س

تی اسکن 

(4رادیولوژی ترم )  

 

پرونده الکترونیک  

ترم  HITسالمت 

(6) 

اصول فیزیکی 

سی تی اسکن 

رادیولوژی ترم 

(4)  

 

تکنولوژی اتاق 

و  عمل گوارش

 غدد اتاق عمل ترم

(4)  

تکنولوژی اتاق 

عمل فک و 

اتاق عمل  صورت

(6ترم )  

 

اصول و روشهای 

اداره درد 

(6هوشبری ترم )  

فیزیک پرتوها 

(2رادیلوژی ترم )  

 تظمین و کنترل

کیفی روشهای 

 تصویربرداری 

(6رادیولوژی ترم )  

 
 خون شناسی 

 (4ترم ) –ع آز 
 1/4/17  شنبه 

 

سیستم های 

ر گیری دتصمیم 

بهداشت و درمان 

 ارشد انفورماتیک

2ترم   

مدیریت اطالعات 

بهداشتی و 

درمانی ارشد 

2فناوری ترم   

   

         
 تغذیه در جراحی

 (6اتاق عمل ترم )
 

(1بیهوشی )  

(2هوشبری ترم )  

ل آشنایی با وسای

و تجهیزات اتاق 

عمل اتاق عمل 

(2ترم )  

 

 باکتری شناسی

 پزشکی ع آز ترم

(6)  
   3/4/17  یکشنبه 

   

آمار و روش 

 تحقیق 

هوشبری ترم 

(6)  

 مباتی حسابداری  

 و اقتصاد سالمت

HIT 
(6ترم )  

 

آمار حیاتی تو 

 صیفی

HIT 
(2ترم )  

  فیزیوپاتولوژی

هوشبر ی ترم 

(4)  
  

  فیزیوپاتولوژی

(4هوشبر ی ترم )  
  

تکنولوژی اتاق 

عمل و زنان 

 ارولوژی 

(4اتاق عمل ترم )  

 داروشناسی 

HIT 
(4ترم )  

 

بهداشت عمومی و 

 اپیدمیولوژی 

( 2علوم آز ترم )  

 بیماری شناسی

رادیولوژی ترم 

(4)  

 آسیب شناسی

 علوم آزمایشگاهی

(4ترم )  

 ارزیابی تصاویر

(رادیو 2پزشکی )

(6لوژی ترم )  
  4/4/17  دو شنبه 

 

برنامه نویسی 

 تحت وب  ویندوز

 ارشد انفورماتیک

(2ترم )  

کاربرد فناوری 

اطالعات در 

 سالمت 

 ارشد فناوری ترم

(2)  

   

    
 روانشناسی عمومی

 علوم آزمایشگاهی

6ترم   

  

روانشناسی 

 عمومی

 علوم آزمایشگاهی

(6ترم )  

  

تکنولوژی اتاق 

عمل پوست و 

ند سوختگی و پیو  

(6اتاق عمل ترم )  

 

اصطالحات 

 پزشکی 

(2اتاق عمل ترم )  

آسیب شناسی 

 عمومی 

رادیولوژی ترم 

(2)  

اصول پایه 

 داروشناسی

(2هوشبری ترم )  

   1/4/17  سه شنبه 

   

   

 

 مدیریتا اطالعات

(2سالمت )  

HIT 
(2ترم )  

 بیماری شناسی

(2اختصاصی )  

HIT 
(4ترم )  

  

و  آشنایی با ساختمان

ویزگی های مواد 

 کنتراست

(6رادیولوی ترم )  

  

آشنایی با 

ساختمان و 

ویزگی های مواد 

 کنتراست

(6رادیولوی ترم )  

مراقبت های پس 

 از بیهوشی

(6هوشیبری ترم )  
 

روشهای پرتو 

(3نگاری )  

رادیولوژی ترم 

(4)  

ت بیهوشی و مراقب

 های آن

(4اتاق عمل ترم )  

(2انگل شناسی )  

(4علوم آز  ترم )  

 کامپیوتر 

(2علوم آز ترم )  

انفورماتیک 

(2سالمت )  

HIT 
(6ترم )  

  6/4/17  چهارشنبه 

 

فناوری اطالعات  

در بهداشت و 

 درمان 

 ارشد انفورماتیک

(2ترم )  

تتئوریهای مدیری  

 ارشد فناوری ترم

(2)  

 آمار حیاتی

اتاق عمل ترم 

( 6و  4)  

  

      

مدیریت فناوری 

 در حوزه سالمت

(6ترم)   HIT 

 

( 2فیزیولوژی)   

(2هوشبر ی ترم )  

حفاظت در برابر 

پرتو های 

 یونیزاسیون

(6ترم )رادیولوزی   

 فیزیولوژی 

(4علوم آزترم )  

قارچ شناسی 

 پزشکی

(6علوم آز ترم )  

(1روش بیهوشی )  

(4هوشبری ترم )  

 آناتومی مقطعی 

رادیولوژی ترم 

(4)  

( 2اناتومی )  

(2رادیولوژی ترم )  

  فیزیک پزشکی

(2اتاق عمل ترم )  

  زبان اختصاصی

HIM   
( 4ترم ) HIT   

 

فناوری اطالع ا

 سالمت

 (HITترم ) 2 

 

1/4/17  شنبه  

   

   

         
3روش بیهوشی   

(6هوشبری ترم )  
   

و   متون انگلیسی

 ترمینولوژی 

(4علوم آز ترم )  
    13/4/17  یکشنبه 

   

   

 

اصطالحات 

 پزشکی

HIT 
(2ترم )  

فناوری اطالعات 

( 2سالمت ) HIT 

(4ترم )  

 

فرهنگ و تمدن 

 اسال م و ایران

 )دکترعلی اصل(

(6)رادیولوژی ترم   

 

 زبان اختصاصی 

(6ترم )  HIT 

 

فرهنگ و تمدن 

 اسال م و ایران

 )دکتر علی اصل(

(6رادیولوژی ترم )  

(2آناتومی )  

(2هوشبری ترم )  
 

واج تصویر برداری با ام

 فرا صوتی

(4رادیولوژی ترم )  

 

خون شناسی و 

 انتقال خون

(4هوشبری ترم )  

روشههی پرتو 

(1نگاری )  

رادیولوژی ترم 

(2)  

حیاتیفیزیک   

(2علوم آز ترم )  

آناتومی مقطعی 

(2اتاق عمل ترم )  
  11/4/17  دوشنبه 

                        11/4/17  سه شنبه 

   

ر تاریخ تحلیل صد

 اسالم
(4رادیولوزی ترم )  

(4هوشبری ترم )  

  
 انقالب اسالمی

)دکتر اسم 

 حسینی(

(4علوم آز ترم )  

  

ی تفسیر موضوع

 قران)دکتر اسم

 حسینی(

(4ترم )  HIT 

 

  

تفسیر موضوعی 

 قرآن )سیدی(

(6رادیولوژی ترم )  

 زبان خارجه

)دکتر رشیدی(   

(2ترم ) HIT 

 

 تفسیر موضوعی

 قران)سیدی(

 علوم آز مایشگاهی

(6ترم )  

 زبان عمومی

 )خانم خلیلی(

رادیولوژی ترم 

(2)  

فرهنگ و تمدن 

 اسال م و ایران

 )دکتر محمودی(

(6اتاق عمل ترم )  

اسالمیانقالب   

)دکتر اسم 

 حسینی(

(4اتاق عمل ترم )  

 زبان عمومی

 )فرهادی(

(2علوم آز ترم )  

فرهنگ و تمدن 

 اسال م و ایران

 )دکترمحمدی(

(6هوشبری ترم )  

 انقالب اسالمی

 )ارجمندزاده( 

(6هوشبری ترم )  

 زبان عمومی

 )خانم خلیلی(

(2اتاق عمل ترم )  

فرهنگ و تمدن 

 اسال م و ایران

(2)هوشبری ترم   

13/4/17  چهارشنبه 

   

   

       

 انسان در اسالم

 )آقای زینالی(

(2ترم )  HIT 

 

 شاخصها و تحلیل

داده های 

 بهدشتی 

(4ترم)  HIT 

 

روش تحقیق در 

 اتاق عمل

(6اتاق عمل ترم )  

 
یتجهیزات پزشک  

(2هوشبری ترم )  

روش تحقیق در 

 اتاق عمل

(4اتاق عمل ترم )  

 انسان در اسالم

 )آقای زینالی( 

(2اتاق عمل ترم )  

 1اندیشه اسالمی

 )آقای زینالی(

(2اتاق عمل ترم )  

  

اندیشه اسالمی 

()دکتر 1)

 فیروزی(

رادیولوژی ترم 

(2)  

16/4/17  شنبه  

   

   

          

دانش خانواده و 

 جمعیت شناسی

 )آقای علی پور(

(4هوشبری ترم )  

یفوریتهای پزشک  

(6هوشبری ترم )  

اطالعات فناوری 

 در اتاق عمل

(6اتاق عمل ترم )  

دانش خانواده و 

 جمعیت شناسی

 )دکتر یوسفی(

رادیولوژی ترم 

(6)  

    17/4/17  یکشنبه 



 

            
 


