
 

 

 «بسمه تعالي » 

 یشكده پيراپزشكدان

 98-99   یسال تحصيل      دوم    نيمسال:   2  ترم        واطالع رسانی پزشكی کتابدرای: رشته
 

ف
دي

ر
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد کد درس نام درس

 8 15/5/99 دکتر عمراني خو 24103 ( 2)  اصطالحات پزشکي 1

 10 1/5/99 دکترمرزبان 24104 لوژیمباني اپیدمیو 2

 8 7/5/99 دکتررجبي 24108 روانشناسي ارتباط موثر 3

 10 2/5/99 دکتر خسروی 24113 مباني روش تحقیق 4

 12 20/4/99 دکتربصیریان  اصول مجموعه سازی درکتابخانه های پزشکي 5

 10 27/4/99 دکتر دهقاني  24122 1مراجع و بانکهای تخصصي پزشکي 6

 8 12/5/99 خانم صفایي 24133 نویسي توصیفي وموضوعي : فهرست1سازماندهي دانش 7

8      

9      

 

 معاونت آموزشي دانشكده :دیر گروه                                                                                               م



 

 

 «بسمه تعالي » 

 یشكده پيراپزشكدان

 98-99   یسال تحصيل      دوم    نيمسال:   4  ترم        واطالع رسانی پزشكی کتابدرای :رشته
 

ف
دي

ر
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد کد درس نام درس

 8 22/4/99 دکترصفوی  24106 مقدمه ای بر فلسفه پزشکي 1

 10 1/5/99 دکترمرزبان 24104 مباني اپیدمیولوژی 2

 10 28/4/99 دکتر خسروی 24117 اطالعات سالمتسواد  3

 12 5/5/99 دکتر بصیریان 24128 2زبان تخصصي  4

   حمیدی دکتر 24135 : رده بندی کنگره3سازماندهي دانش 5

   حمیدی دکتر 24135 : رده بندی کنگره3سازماندهي دانش 6

 10 25/4/99 دکترمحمودی  24125 آمار مقدماتي در کتابداری و اطالع رساني پژشکي 7

8 
و اعضای  دکتربصیریان  24146 1کارآموزی در عرصه

 کتابخانه
  

9      

 

 معاونت آموزشي دانشكده :مدیر گروه                                                                                               
 



 

 

 «بسمه تعالي » 

 یشكده پيراپزشكدان

 98-99   یسال تحصيل      دوم    نيمسال:   6 ترم        واطالع رسانی پزشكی کتابدرای: شتهر
 

ف
دي

ر
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد کد درس نام درس

1 
دکتر -دکتر خسروی 24111 مباني سازمان و نظام های خدمات سالمت 

 12 29/4/99 عمراني خو

2 
 دکتر حمیدی 24120 ي در نظام سالمتمقدمه ای بر علم سنج 

 8 5/5/99 خانم دکتردهقاني

3      

 10 2/5/99 دکتر محمودی 24126 آمار پیشرفته در کتابداری و اطالع رساني پزشکي 4

 10 25/4/99 دکتر بصیریان 24130 4زبان تخصصي 5

 10 21/4/99 دکتر دهقاني 24132 اصول نمایه سازی چکیده نویسي 6

 10 18/4/99 سیدحسیني دکتر 24137 نویسي رایانه ای : فهرست5دهيسازمان 7

8 
دکتر حمیدی و اعضای   24148 3کارآموزی در عرصه

  کتابخانه
  

9      

 

 معاونت آموزشي دانشكده :مدیر گروه                                                                                               


