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 ترم اول

 نوع درس نام درس کد درس دیفر
 ساعت تعداد واحد

 / هم نیاز پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 -- 10 -- 10 3 -- 3 اختصاصی فیزیولوژی 10 1

 -- 33 01 02 0 1/1 1/0 اختصاصی آناتومی 10 2

 -- 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی ات پایهریاضی 11 3

 -- 02 01 9 0 1/1 1/1 اختصاصی کامپیوترمبانی  10 4

 همزمان با مبانی کامپیوتر 33 33 -- 0 0 -- اختصاصی مبانی کامپیوتر آزمایشگاه 19 5

 -- 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی 0اصطالحات پزشکی  00 6

 -- 33 -- 33 0 -- 0 عمومی زبان پیش دانشگاهی -- 7

 -- 33 33 -- 0 0 -- عمومی 0تربیت بدنی  -- 8

 -- 10 -- 10 3 -- 3 عمومی ادبیات فارسی -- 9

 -- 33 -- 33 0 -- 0 معارف  0اندیشه  -- 11

 -- 33 -- 33 0 -- 0 معارف ارزشهای دفاع مقدس -- 11

ساعت 319 واحد 00 مجموع   

 دوم ترم

 نوع درس نام درس کددرس دیفر
 ساعت تعداد واحد

 / هم نیاز پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 -- 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی آشنایی با عوامل بیماری زا 13 1

0اصطالحات پزشکی  33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی 0اصطالحات پزشکی  03 2  

 -- 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی یژمبانی اپیدمیولو 11 3

 -- 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی اصول مدیریت 00 4

0/ اصطالحات پزشکی  آناتومیفیزیولوژی /  33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی 0بیماری شناسی  03 5  

مبانی کامپیوتر آزمایشگاهمبانی کامپیوتر /  02 01 9 0 1/1 1/1 اختصاصی آشنایی با برنامه های کاربردی 31 6  

کاربردیهمزمان با آشنایی با برنامه های  33 33 -- 0 0 -- اختصاصی رنامه های کاربردیب آزمایشگاه 32 7  

ات پایهریاضی 33 01 01 1/0 1/1 0 اختصاصی برنامه نویسی مقدماتی 31 8  

 برنامه نویسی مقدماتیهمزمان با  01 01 -- 1/1 1/1 -- اختصاصی برنامه نویسی مقدماتی آزمایشگاه 30 9

 زبان پیش دانشگاهی 10 -- 10 3 -- 3 عمومی زبان عمومی -- 11

 -- 33 -- 33 0 -- 0 معارف دروس معارف -- 11

  ساعت  322 واحد 09 مجموع

 ترم سوم 

 نوع درس نام درس کددرس دیفر
 ساعت تعداد واحد

 / هم نیاز پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 ریاضیات پایه 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی حیاتی مقدماتی آمار 12 1

0 بیماری شناسی 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی 0بیماری شناسی  01 2  

عمومیانگلیسی زبان  10 -- 10 3 -- 3 اختصاصی HITزبان اختصاصی  09 3  

 اصول مدیریت  33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی در مراکز بهداشتی درمانی مدیریت بهبود عملکرد 03 4

 -- 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی 0مدیریت اطالعات سالمت  01 5

0بیماری شناسی  33 01 02 0 1/1 1/0 اختصاصی 0کدگذاری بیماری ها  09 6  

/ مبانی کامپیوتر پایه ریاضیات 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی ساختمان داده ها 39 7  

 -- 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی داروشناسی 13 8

 -- 33 -- 33 0 -- 0 معارف دروس معارف -- 9

  ساعت 330 واحد 09 مجموع
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 ترم چهارم

 نوع درس نام درس کددرس دیفر
 ساعت واحدتعداد 

 / هم نیاز پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 0 سالمت اطالعات تیریمد 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی 0مدیریت اطالعات سالمت  00 1

 ریاضیات پایه 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی مبانی حسابداری و اقتصاد سالمت 00 2

 حیاتی مقدماتی آمار 33 01 02 0 1/1 1/0 اختصاصی حیاتی استنباطی آمار 00 3

 0کد گذاری بیماری ها  10 33 01 0 0 0 اختصاصی 0کد گذاری بیماری ها  31 4

 0بیماری شناسی  33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی 3بیماری شناسی  02 5

 ساختمان داده ها 33 01 01 1/0 1/1 0 اختصاصی برنامه نویسی پیشرفته 31 6

 برنامه نویسی پیشرفتههمزمان با  01 01 -- 1/1 1/1 -- اختصاصی برنامه نویسی پیشرفته آزمایشگاه 30 7

 0مدیریت اطالعات سالمت  33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی سیستم های اطالعات سالمت 32 8

 0مدیریت اطالعات سالمت همزمان با  010 010 -- 0 0 -- اختصاصی 0و0مدیریت اطالعات سالمت   کارآموزی 13 9

 -- 33 -- 33 0 -- 0 معارف دروس معارف -- 11

 0تربیت بدنی  33 33 -- 0 0 -- عمومی 0تربیت بدنی  -- 11

  ساعت 310 واحد 09 مجموع

 

   پنجمترم 

 نوع درس نام درس کددرس دیفر
 ساعت تعداد واحد

 / هم نیاز پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 HITاختصاصی زبان  10 -- 10 3 -- 3 اختصاصی HIMزبان اختصاصی  01 1

 حیاتی استباطی آمار 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی شاخص ها و تحلیل داده های سالمت 00 2

3 01 
درمانی  ،خدمات تشخیصی ،اقدامات جراحی

 و ملزومات مصرفی پزشکی
 3بیماری شناسی  33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی

 0کد گذاری بیماری ها  33 01 02 0 1/1 1/0 اختصاصی 3کدگذاری بیماری ها  30 4

 برنامه نویسی پیشرفته 33 01 01 1/0 1/1 0 اختصاصی پایگاه داده ها 33 5

 پایگاه داده هاهمزمان با  01 01 -- 1/1 1/1 -- اختصاصی پایگاه داده ها آزمایشگاه 31 6

 حیاتی مقدماتی آمار 33 01 01 1/0 1/1 0 اختصاصی تحلیل و نمایش داده های سالمت 11 7

 تحلیل و نمایش داده های سالمتهمزمان با  01 01 -- 1/1 1/1 -- اختصاصی تحلیل و نمایش داده های سالمت آزمایشگاه 10 8

9 13 
شاخص ها وتحلیل داده های  کارآموزی

 سالمت
 سالمتشاخص ها و  تحلیل داده های همزمان با  10 10 -- 0 0 -- اختصاصی

 10 33 01 0 0 0 اختصاصی رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی 03 11

بیماری  -0اصطالحات پزشکی  –داروشناسی 

، خدمات اقدمات جراحی -3و0و 0شناسی  

 تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی

 -- 33 -- 33 0 -- 0 معارف دروس معارف -- 11

  ساعت 311 واحد 00 مجموع
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 ششمترم 

 نوع درس نام درس کددرس دیفر
 ساعت تعداد واحد

 / هم نیاز نیازپیش 
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 مبانی کامپیوتر 33 01 01 1/0 1/1 0 اختصاصی شبکه های کامپیوتری 30 1

 شبکه های کامپیوتریهمزمان با  01 01 -- 1/1 1/1 -- اختصاصی شبکه های کامپیوتری آزمایشگاه 33 2

 مدیریت سیستم های اطالعات سالمتهمزمان با  33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی کاربرد سیستم های اطالعات سالمت 30 3

4 39 
کاربرد سیستم های اطالعات  آزمایشگاه

 سالمت
 کاربرد سیستم های اطالعات سالمتهمزمان با  33 33 -- 0 0 -- اختصاصی

 حیاتی استنباطی آمار 33 01 02 0 1/1 1/0 اختصاصی روش تحقیق 01 5

6 01 
اسناد بیمه سرپایی و رسیدگی و محاسبه 

 پاراکلینیک
 10 33 01 0 0 0 اختصاصی

 0بیماری شناسی   -0اصطالحات پزشکی  –داروشناسی 

، خدمات تشخیصی، درمانی و مات جراحیااقد -3و0و

 ملزومات مصرفی پزشکی

 02 01 9 0 1/1 1/1 اختصاصی کدگذاری اقدامات پزشکی 30 7
ملزومات ، خدمات تشخیصی، درمانی و مات جراحیااقد

 0کد گذاری بیماری ها  - مصرفی پزشکی

 سیستم های اطالعات سالمت 33 -- 33 0 -- 0 اختصاصی مدیریت سیستم های اطالعات سالمت 31 8

 0کدگذاری بیماری ها  –کدگذاری اقدامات پزشکی  10 10 -- 0 0 -- اختصاصی کدگذاری کارآموزی 11 9

 -- 33 -- 33 0 -- 0 عمومی دروس معارف -- 11

  ساعت 310 واحد 01  مجموع

   هفتمترم 

 نوع درس نام درس کددرس دیفر
 ساعت تعداد واحد

 / هم نیاز پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 3کد گذاری بیماری ها  10 33 01 0 0 0 اختصاصی طبقه بندی های بین المللی تخصصی 33 1

 3کد گذاری بیماری ها  33 01 02 0 1/1 1/0 اختصاصی کدگذاری مرگ ومیر 33 2

 26 17 9 0 1/1 1/1 اختصاصی نحوه نظارت و بازرسی از مراکز درمانی 02 3

رسیدگی ومحاسبه اسناد بیمه -داروشناسی

رسیدگی ومحاسبه اسناد بیمه سرپایی و -بیمارستانی

 پاراکلینیک

 روش تحقیق 20 20 -- 0 0 -- اختصاصی پروژه تحقیق 10 4

 کدگذاری مرگ ومیرهمزمان با  10 10 -- 0 0 -- اختصاصی میر کدگذاری مرگ و کارآموزی 11 5

6 12 
کارآموزی کاربرد سیستم های اطالعات 

 سالمت
 10 10 -- 0 0 -- اختصاصی

/ قبل  کاربرد سیستم های اطالعات سالمتبا همزمان 

 از کارآموزی در عرصه

 -- 33 -- 33 0 -- 0 معارف دانش خانواده -- 7

 -- 33 -- 33 0 -- 0 معارف س معارفدرو -- 8

  ساعت 311 واحد 03 مجموع

 

 هشتمترم 

 نوع درس نام درس کددرس دیفر
 ساعت تعداد واحد

 / هم نیاز پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 کلیه دروس 011 011 -- 1 1 -- اختصاصی 0در عرصه  کارآموزی 10 4

 کلیه دروس 011 011 -- 1 1 -- اختصاصی 0در عرصه  کارآموزی 19 5

  ساعت 101 واحد 01 مجموع

 


