
 سمه تعالیب

 ت علمي گروه فناوری اطالعات سالمتاخانم زهرا زارع فضل الهي عضو هی برنامه هفتگي

 69-69در نیمسال دوم سالتحصیلي 

 ساعات                 

 

 روزهای هفته

03/03 -  03/8 03/01 -  03/03 1 -  03/01 4-1 

 8کارآموزی در عرصه بیمارستان امام ترم  شنبه
                درس اصطالحات پزشکی 

 ترم 2

 8کارآموزی در عرصه بیمارستان امام ترم  يكشنبه
 

 درس پروژه تحقیق

 6ترم 

 6ترم  درس کد گذاری مرگ و میر دوشنبه
درس مدیریت اطالعات سالمت 

 2ترم   (2)
 EDOجلسات  

 سه شنبه
 (2درس سیستم های طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی )

 4ترم 
 HIT جلسات گروه  هنمااستاد را

 چهارشنبه
 8کارآموزی در عرصه بیمارستان امام ترم 

 

درس مدارک پزشکی 

 دانشجویان پزشکی

 بیمارستان امام



 بسمه تعالی

 خانم زهرا زارع فضل الهي عضو هيأت علمي گروه فناوری اطالعات سالمت دانشکده پيراپزشکي  برنامه هفتگي

 69-69در نيمسال دوم سالتحصيلي 

 ساعات هفته      

 ایام هفته
5/01- 5/8 5/01- 5/01 5/01- 5/01 01-01 

 8کارآموزی در عرصه بیمارستان امام ترم  شنبه
درس اصطالحات پزشکی 

 ترم 2

 8کارآموزی در عرصه بیمارستان امام ترم  یکشنبه
 درس پروژه تحقیق

 6ترم 

 دوشنبه
 درس کد گذاری مرگ و میر

 6ترم 

(2درس مدیریت اطالعات سالمت )  

 ترم 2
 EDOجلسات  

 سه شنبه
  

 HIT جلسات گروه 

 8کارآموزی در عرصه بیمارستان امام ترم  چهارشنبه

درس مدارک پزشکی 

 دانشجویان پزشکی

 بیمارستان امام



 سمه تعالیب

 تزهرا زارع فضل الهي عضو هیات علمي گروه فناوری اطالعات سالمخانم  برنامه هفتگي

 69-69در نیمسال دوم سالتحصیلي 

 ساعات                 

 

 روزهای هفته

03/03 -  03/8 03/01 -  03/03 1 -  03/01 4-1 

 شنبه
 8کارآموزی در عرصه بیمارستان امام ترم 

03/30-03/8 

                درس اصطالحات پزشکی 

 ترم 2

 يكشنبه
 8کارآموزی در عرصه بیمارستان امام ترم 

03/30-03/8 

 درس پروژه تحقیق

 6ترم 

 6ترم  درس کد گذاری مرگ و میر دوشنبه

درس مدیریت اطالعات سالمت 

 2رم ت  (2)

03/30-03/32 

 EDOجلسات  

 سه شنبه

 (2درس سیستم های طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی )

 4ترم 

30-03/8 

 استاد راهنما

34-30 
 HIT جلسات گروه 

 چهارشنبه
 8در عرصه بیمارستان امام ترم  کارآموزی

03/30-03/8 

درس مدارک پزشکی 

 دانشجویان پزشکی

 بیمارستان امام


