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    ضنبه

 0تربیت بدني 

 خانن  رزازاى 

هطترک با  -خواهراى

 پرتوضناسي

 

  

 يكطنبه

 طگاه هباني کاهپیوترآزهاي  

    دکتر گالب پور  
   

 

 زباى پیص دانطگاهي

 اقای ابوالحسني

 

  
 خانن قرباني ادبیات فارسي 

  هطترک با پرتوضناسي     

 دوضنبه

 0اصطالحات پسضكي 

 دکتر ناصری

 

    

  0تربیت بدني   

  هطترک با  پرتوضناسي - برادراى

 آقای کویاب  

 

 سه ضنبه
 هباني کاهپیوتر

         دکتر گالب پور   
 

  فیسيولوشی

 00-01دکتر  خواستار ساعت 

 

 0انديطه اسالهي 

هطترک با پرتوضناسي+ع ازهايطگاهي 

 + ب هحیط+حرفه ای

 اقای باغطني خواهراى

 0انديطه اسالهي 

+ع ازهايطگاهي + ب  هطترک با پرتوضناسي

 برادراى     هحیط+حرفه ای

 چهار ضنبه
 رياضیات پايه 

 گالب پور دکتر 

 آناتوهي 

 دکتر تولي  

 

  

  پنج ضنبه
خانن دکتر  رياضیات پايه    

 حسني فر
    

dear
Typewriter
از نیمه آبان
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 ضنبه
 2بیماری شىاسی 

 دکتز دلذار   اطالع رساوی
  

 1**کذ گذاری بیماری َا 

 دکتز واصزی
  

    يكطنبه

مذیزیت اطالعات 

 1سالمت 

 دکتز گالب پًر

 Hit1سبان اختصاصی 

 دکتزواصزی 
   

 دوضنبه
مذیزیت بُبًد  عملکزددر مزاکش 

  دکتزدلذار بُذاشتی درماوی
  

 1ری َا **کذ گذاری بیما

 دکتز واصزی
  

    سه ضنبه
 سبان اختصاصی 

Hit1 دکتزواصزی 

 داريشىاسی 

 دکتز مسعًدی
 

 چهار ضنبه
 آمار حیاتی مقذماتی

 دکتز گلی 

 ساختمان دادٌ َا

 دکتز گالب پًر
    

    پنج ضنبه
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  ضنبه
 HIMسبان اختصاصی 

 دکتز دلذار
 

اقذامات جزاحی خذمات تشخیصی 

 درماوی ملشيمات مصزفی پششکی

 اقای وادعلی
  

 يكطنبه
 3کذ گذاری بیماری َا 

 دکتز واصزی

 پایگاٌ دادٌ َا

 دکتز گالب پًر
 

 دادٌ َا پایگاٌ اسمایشگاٌ 

 دکتز گالب پًر

 

  

  دوضنبه
    اسمایشگاٌ تحلیل يومایش دادٌ َای سالمت

 دکتز گالب پًر

اقذامات جزاحی خذمات تشخیصی 

 درماوی ملشيمات مصزفی پششکی

 خاوم سلماوی

  

 سه ضنبه

رسیذگی يمحاسبٍ اسىاد بیمٍ 

 بیمارستاوی

 سیهخاوم گز –دکتز واصزی 

 

 شاخص َا يتحلیل دادَُای سالمت 

 دکتز دلذار
   

- 

 

 چهار ضنبه
 3کذ گذاری بیماری َا 

 دکتز واصزی
  

 تحلیل يومایش دادٌ َای سالمت 

 دکتز گالب پًر
  

 پنج ضنبه
 

 
  

)طبق برنامه ارائه شده  کارآمًسی تحلیل يومایش دادٌ َای سالمت

 دکتز دلذار   کارآموزی(




