
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

124

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

کارآموزی طرح پویش )1( 

کاردانی و کارشناسی
100000185037 بهناز ترکان1 

175289701847007پایان نامه کلس 110پنج شنبه 08:00 تا 10:00 2 

اخلق پرستاری و ارتباط 

حرفه ای
1780100699180008 دوشنبه 15:00 تا 16:00 غلمحسین عبدیزدان3 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

اخلق پرستاری و ارتباط 

حرفه ای
1780100699180008 دوشنبه 15:00 تا 16:00 غلمحسین عبدیزدان4 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

اخلق پرستاری و ارتباط 

حرفه ای
1780100699180008 دوشنبه 15:00 تا 16:00 غلمحسین عبدیزدان5 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

اخلق پرستاری و ارتباط 

حرفه ای
1780100699180008 دوشنبه 15:00 تا 16:00 غلمحسین عبدیزدان6 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

1780104283180071آشنایی با مخاطرات شغلی فهیمه کاشانی7 

1780104283180072آشنایی با مخاطرات شغلی فهیمه کاشانی8 

1780104283180073آشنایی با مخاطرات شغلی فهیمه کاشانی9 

اصول مدیریت خدمات 

پرستاری
17801058991800059 پنج شنبه 11:00 تا 13:00 فهیمه کاشانی10 

اصول مدیریت خدمات 

پرستاری
1780105899180059 پنج شنبه 11:00 تا 13:00 فهیمه کاشانی11 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

224

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 12 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 13 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

324

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 14 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 15 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

424

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 16 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 17 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

524

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 18 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 19 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

624

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 20 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 21 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

724

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 22 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

1780106622180005اصول و مهارتهای پرستاری شنبه 08:00 تا 09:30 23 

 

شنبه 10:00 تا 11:30 

 

شنبه 13:00 تا 14:30 

 

شنبه 15:00 تا 16:30 

 

شنبه 17:00 تا 18:30 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 09:30 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:30 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:30 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:30 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:30 

1780107761180046آمار حیاتی مقدماتی نجیمه ترکش 24 

اصفهانی

پنج شنبه 08:00 تا 08:30 

 

پنج شنبه 09:00 تا 10:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

1780107761180046آمار حیاتی مقدماتی نجیمه ترکش 25 

اصفهانی

پنج شنبه 08:00 تا 08:30 

 

پنج شنبه 09:00 تا 10:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

1780107761180046آمار حیاتی مقدماتی نجیمه ترکش 26 

اصفهانی

پنج شنبه 08:00 تا 08:30 

 

پنج شنبه 09:00 تا 10:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

824

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

17801094531800012انگل شناسی دوشنبه 09:00 تا 10:00 معلی ضیاء27 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 107

17801094531800012انگل شناسی دوشنبه 09:00 تا 10:00 معلی ضیاء28 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 107

17801094531800012انگل شناسی دوشنبه 09:00 تا 10:00 معلی ضیاء29 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 107

17801094531800012انگل شناسی دوشنبه 09:00 تا 10:00 معلی ضیاء30 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 18:00 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 107

1780111463180015بررسی وضعیت سلمت یکشنبه 14:30 تا 15:00 مریم رادمهر31 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 19:00 تا 20:00 

کلس 106

1780111463180015بررسی وضعیت سلمت یکشنبه 14:30 تا 15:00 مریم رادمهر32 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 19:00 تا 20:00 

کلس 106

1780111463180015بررسی وضعیت سلمت یکشنبه 14:30 تا 15:00 مریم رادمهر33 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 19:00 تا 20:00 

کلس 106

1780111463180015بررسی وضعیت سلمت یکشنبه 14:30 تا 15:00 مریم رادمهر34 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

 

یکشنبه 18:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 19:00 تا 20:00 

کلس 106

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

924

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780113548180003بیوشیمی یکشنبه 18:00 تا 19:00 طیبه می فارسانی35 

 

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

 

یکشنبه 16:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

1780113548180003بیوشیمی یکشنبه 18:00 تا 19:00 طیبه می فارسانی36 

 

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

 

یکشنبه 16:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

1780113548180003بیوشیمی یکشنبه 18:00 تا 19:00 طیبه می فارسانی37 

 

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

 

یکشنبه 16:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

1780113548180003بیوشیمی یکشنبه 18:00 تا 19:00 طیبه می فارسانی38 

 

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

 

یکشنبه 16:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

1780113548180003بیوشیمی یکشنبه 18:00 تا 19:00 طیبه می فارسانی39 

 

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

 

یکشنبه 16:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 18:00 

پرستاری بزرگسالن 

/سالمندان ) 1 (
1780114287180023 چهارشنبه 10:00 تا 11:00 مینا می40 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 15:00 

پرستاری بزرگسالن 

/سالمندان ) 1 (
1780114287180023 چهارشنبه 10:00 تا 11:00 مینا می41 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 15:00 

پرستاری بزرگسالن 

/سالمندان ) 1 (
1780114287180023 چهارشنبه 10:00 تا 11:00 مینا می42 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 15:00 

كارآموزي پرستاری بزرگسالن 

/ سالمندان )1(
1780114289180029 مینا می43 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1024

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

پرستاری بزرگسالن/ 

سالمندان ) 2 (
178011429018000034 چهارشنبه 08:00 تا 09:30 44 

 

چهارشنبه 10:00 تا 11:00 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

پرستاری بزرگسالن/ 

سالمندان ) 2 (
178011429018000034 چهارشنبه 08:00 تا 09:30 45 

 

چهارشنبه 10:00 تا 11:00 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

پرستاری بزرگسالن/ 

سالمندان ) 2 (
178011429018000034 چهارشنبه 08:00 تا 09:30 46 

 

چهارشنبه 10:00 تا 11:00 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

پرستاری بزرگسالن/ 

سالمندان ) 2 (
1780114290180034 چهارشنبه 08:00 تا 09:30 47 

 

چهارشنبه 10:00 تا 11:00 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

پرستاری بزرگسالن/ 

سالمندان ) 2 (
1780114290180034 چهارشنبه 08:00 تا 09:30 48 

 

چهارشنبه 10:00 تا 11:00 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

پرستاری بزرگسالن/ 

سالمندان ) 2 (
1780114290180034 چهارشنبه 08:00 تا 09:30 49 

 

چهارشنبه 10:00 تا 11:00 

 

چهارشنبه 11:00 تا 12:00 

كارآموزي پرستاری بزرگسالن 

/ سالمندان )2(
1780114292180038 مرضیه ضیائی راد50 

پرستاری بزرگسالن 

/سالمندان )3(
1780114293180044 الهام داوری دولت 51 

آبادی

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 15:00 

پرستاری بزرگسالن 

/سالمندان )3(
1780114293180044 الهام داوری دولت 52 

آبادی

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 15:00 

پرستاری بزرگسالن 

/سالمندان )3(
1780114293180044 الهام داوری دولت 53 

آبادی

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 14:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 15:00 

كارآموزي پرستاری بزرگسالن 

/ سالمندان )3(
1780114297180048 مریم رادمهر54 

1780114348180022پرستاری و بهداشت محیط کلس 105چهارشنبه 13:00 تا 14:00 مینو متقی55 

1780114382180035پرستاری بیماریهای روان شهره السادات 56 

فیلسوف

کلس 106سه شنبه 13:00 تا 15:00 

1780114394180058پرستاری بیماریهای کودکان سه شنبه 10:00 تا 12:00 زهره سادات شهبا57 

 

پنج شنبه 09:00 تا 10:00 

1780114394180058پرستاری بیماریهای کودکان سه شنبه 10:00 تا 12:00 زهره سادات شهبا58 

 

پنج شنبه 09:00 تا 10:00 

پرستاری در اختللت سلمت 

مادر و نوزاد
1780114407180043 سیده فاطمه 59 

احمدپوری

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1124

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

پرستاری در اختللت سلمت 

مادر و نوزاد
1780114407180043 سیده فاطمه 60 

احمدپوری

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

17801144471800006پرستاری سلمت جامعه یکشنبه 10:00 تا 11:30 مینو متقی61 

1780114447180006پرستاری سلمت جامعه یکشنبه 10:00 تا 11:30 مینو متقی62 

پرستاری سلمت فرد و 

خانواده
1780114456180016 کلس 106یکشنبه 13:00 تا 14:30 مینو متقی63 

1780114508180045پرستاری کودک سالم چهارشنبه 08:00 تا 09:30 نرگس صادقی64 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 16:00 تا 17:00 

1780114508180045پرستاری کودک سالم چهارشنبه 08:00 تا 09:30 نرگس صادقی65 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 16:00 تا 17:00 

1780114508180045پرستاری کودک سالم چهارشنبه 08:00 تا 09:30 نرگس صادقی66 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 16:00 تا 17:00 

1780117289180037تحقیق در پرستاری سه شنبه 08:00 تا 09:00 نرگس صادقی67 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

کلس 106

1780117289180037تحقیق در پرستاری سه شنبه 08:00 تا 09:00 نرگس صادقی68 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

کلس 106

1780117289180037تحقیق در پرستاری سه شنبه 08:00 تا 09:00 نرگس صادقی69 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

کلس 106

1780118916180001تشریح پنج شنبه 08:00 تا 09:30 امیرمسعود مشایخ70 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

 

پنج شنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 107

1780118916180001تشریح پنج شنبه 08:00 تا 09:30 امیرمسعود مشایخ71 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

 

پنج شنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 107

1780118916180001تشریح پنج شنبه 08:00 تا 09:30 امیرمسعود مشایخ72 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

 

پنج شنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 107

17801193231800013تغذیه وتغذیعه درمانی کلس 106دوشنبه 10:00 تا 11:30 حسین حاجیان فر73 

جایگاه پرستار در برنامه 

پزشک خانواده
1780121729180068 نرگس صادقی74 

جایگاه پرستار در برنامه 

پزشک خانواده
1780121729180069 نرگس صادقی75 

جایگاه پرستار در برنامه 

پزشک خانواده
1780121729180070 نرگس صادقی76 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1224

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

روانشناسی فردی و 

اجتماعی
1780127237180017 کلس 106یکشنبه 08:00 تا 10:00 رویا ترکاشوند77 

1780130407180033زبان تخصصی  کلس 107چهارشنبه 13:00 تا 15:00 یاسمین اعتمادی78 

1780140433180007فناوری اطلعات در پرستاری دوشنبه 08:00 تا 08:30 بهناز ترکان79 

 

دوشنبه 09:00 تا 10:00 

1780140433180007فناوری اطلعات در پرستاری دوشنبه 08:00 تا 08:30 بهناز ترکان80 

 

دوشنبه 09:00 تا 10:00 

1780140433180026فناوری اطلعات در پرستاری سه شنبه 08:00 تا 08:30 بهناز ترکان81 

 

سه شنبه 09:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

 

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 105

1780140433180026فناوری اطلعات در پرستاری سه شنبه 08:00 تا 08:30 بهناز ترکان82 

 

سه شنبه 09:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

 

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 105

1780140433180026فناوری اطلعات در پرستاری سه شنبه 08:00 تا 08:30 بهناز ترکان83 

 

سه شنبه 09:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

 

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 105

1780140433180026فناوری اطلعات در پرستاری سه شنبه 08:00 تا 08:30 بهناز ترکان84 

 

سه شنبه 09:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 11:00 

 

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

کلس 105

1780141017180002فیزیولوژی چهارشنبه 18:30 تا 19:30 مرضیه توسلی85 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:30 

 

چهارشنبه 15:30 تا 16:30 

 

چهارشنبه 16:30 تا 17:30 

 

چهارشنبه 17:30 تا 18:30 

1780141017180002فیزیولوژی چهارشنبه 18:30 تا 19:30 مرضیه توسلی86 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:30 

 

چهارشنبه 15:30 تا 16:30 

 

چهارشنبه 16:30 تا 17:30 

 

چهارشنبه 17:30 تا 18:30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1324

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780141017180002فیزیولوژی چهارشنبه 18:30 تا 19:30 مرضیه توسلی87 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:30 

 

چهارشنبه 15:30 تا 16:30 

 

چهارشنبه 16:30 تا 17:30 

 

چهارشنبه 17:30 تا 18:30 

1780141017180002فیزیولوژی چهارشنبه 18:30 تا 19:30 مرضیه توسلی88 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:30 

 

چهارشنبه 15:30 تا 16:30 

 

چهارشنبه 16:30 تا 17:30 

 

چهارشنبه 17:30 تا 18:30 

1780141017180002فیزیولوژی چهارشنبه 18:30 تا 19:30 مرضیه توسلی89 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:30 

 

چهارشنبه 15:30 تا 16:30 

 

چهارشنبه 16:30 تا 17:30 

 

چهارشنبه 17:30 تا 18:30 

مراقبت هاي جامع پرستاری 

در بخش های ویژه
1780149636180056 الهام داوری دولت 90 

آبادی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

مراقبت هاي جامع پرستاری 

در بخش های ویژه
1780149636180056 الهام داوری دولت 91 

آبادی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 11:00 

1780149639180055مراقبتهای پرستاری در منزل چهارشنبه 13:00 تا 14:00 مریم لعلی92 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 106

1780149639180055مراقبتهای پرستاری در منزل چهارشنبه 13:00 تا 14:00 مریم لعلی93 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 106

1780149639180055مراقبتهای پرستاری در منزل چهارشنبه 13:00 تا 14:00 مریم لعلی94 

 

چهارشنبه 15:00 تا 16:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 106

1780152726180013میکروب شناسی دوشنبه 08:00 تا 09:00 آرزو طهمورث پور95 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

1780152726180013میکروب شناسی دوشنبه 08:00 تا 09:00 آرزو طهمورث پور96 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1424

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780152726180013میکروب شناسی دوشنبه 08:00 تا 09:00 آرزو طهمورث پور97 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

1780152726180013میکروب شناسی دوشنبه 08:00 تا 09:00 آرزو طهمورث پور98 

 

دوشنبه 13:00 تا 14:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

نقش پرستاران در پدافند غیر 

عامل
1780154491180085 مینو متقی99 

نقش پرستاران در پدافند غیر 

عامل
1780154491180086 مینو متقی100 

نقش پرستاران در پدافند غیر 

عامل
1780154491180087 مینو متقی101 

كارآموزي اصول و مهارتهای 

پرستاری
1780156559180009 لیدا ساسانی102 

كارآموزي پرستاری بهداشت 

روان و پرستاری بیماریهای 

روانی

1780156782180039 شهره السادات 103 

فیلسوف

كارآموزي پرستاری در 

مشکلت شایع ایران
1780156829180062 مریم رادمهر104 

كارآموزي پرستاری مراقبت 

های ویژه
1780156847180060 آسیه دهقانی105 

كارآموزي در عرصه اصول 

مدیریت خدمات پرستاری
1780157046180080 فهیمه کاشانی106 

كارآموزي در عرصه پرستاری 

مراقبتهای ویژه
1780157307180078 آسیه دهقانی107 

1780157539180027كارآموزي فارمارکولوژی بالینی ساسان زندی اصفهان108 

1780159081180049کارگاه اخلق حرفه ای غلمحسین عبدیزدان109 

1780159081180050کارگاه اخلق حرفه ای غلمحسین عبدیزدان110 

1780159081180051کارگاه اخلق حرفه ای غلمحسین عبدیزدان111 

1780159081180052کارگاه اخلق حرفه ای غلمحسین عبدیزدان112 

1780159081180053کارگاه اخلق حرفه ای غلمحسین عبدیزدان113 

1780159081180054کارگاه اخلق حرفه ای غلمحسین عبدیزدان114 

کارگاه آموزش به مددجو و 

خانواده
1780159187180063 مینو متقی115 

کارگاه آموزش به مددجو و 

خانواده
1780159187180064 مینو متقی116 

کارگاه آموزش به مددجو و 

خانواده
1780159187180065 مینو متقی117 

1780159233180030کارگاه ایمنی مددجو مرضیه ضیائی راد118 

1780159233180031کارگاه ایمنی مددجو مرضیه ضیائی راد119 

1780159233180032کارگاه ایمنی مددجو مرضیه ضیائی راد120 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1524

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 121 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 122 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 123 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1624

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 124 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 125 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 126 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1724

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 127 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 128 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 129 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1824

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

1780177873180014ژنتیک و ایمونولوژی الهام داوری دولت 130 

آبادی

یکشنبه 10:00 تا 10:45 

 

یکشنبه 10:45 تا 12:00 

 

شنبه 10:00 تا 10:30 

 

شنبه 10:30 تا 11:00 

 

شنبه 14:00 تا 14:30 

 

شنبه 14:30 تا 15:00 

 

شنبه 16:00 تا 16:30 

 

شنبه 16:30 تا 17:00 

 

شنبه 17:00 تا 17:30 

 

شنبه 17:30 تا 18:00 

کلس 106

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با 

بیماری های شایع در ایران
17801778841800004 یکشنبه 09:00 تا 10:00 حیدرعلی عابدی131 

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با 

بیماری های شایع در ایران
1780177884180004 یکشنبه 09:00 تا 10:00 حیدرعلی عابدی132 

1780177887180025داروشناسی ) فارماکولوژی ( کلس 107شنبه 13:00 تا 15:00 ساسان زندی اصفهان133 

1780177897180036پرستاری بهداشت مادر و نوزاد سه شنبه 09:00 تا 10:00 فروزنده دشتی134 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 107

1780177897180036پرستاری بهداشت مادر و نوزاد سه شنبه 09:00 تا 10:00 فروزنده دشتی135 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

کلس 107

17801778991800018مفاهیم پایه پرستاری یکشنبه 15:00 تا 17:00 غلمحسین عبدیزدان136 

1780177899180018مفاهیم پایه پرستاری یکشنبه 15:00 تا 17:00 غلمحسین عبدیزدان137 

پرستاری اورژانس در بحران ها 

و حوادث غیرمترقبه
1780177930180057 سه شنبه 13:00 تا 14:00 غلمحسین عبدیزدان138 

 

سه شنبه 14:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

پرستاری اورژانس در بحران ها 

و حوادث غیرمترقبه
1780177930180057 سه شنبه 13:00 تا 14:00 غلمحسین عبدیزدان139 

 

سه شنبه 14:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

پرستاری اورژانس در بحران ها 

و حوادث غیرمترقبه
1780177930180057 سه شنبه 13:00 تا 14:00 غلمحسین عبدیزدان140 

 

سه شنبه 14:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1924

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

پرستاری اورژانس در بحران ها 

و حوادث غیرمترقبه
1780177930180057 سه شنبه 13:00 تا 14:00 غلمحسین عبدیزدان141 

 

سه شنبه 14:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

پرستاری اورژانس در بحران ها 

و حوادث غیرمترقبه
1780177930180057 سه شنبه 13:00 تا 14:00 غلمحسین عبدیزدان142 

 

سه شنبه 14:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 18:00 

1780177934180024پرستاری بهداشت روان شهره السادات 143 

فیلسوف

کلس 106سه شنبه 13:00 تا 15:00 

كارآموزي در عرصه پرستاری 

بهداشت مادر و نوزاد
1780179058180067 سیده فاطمه 144 

احمدپوری

كارآموزي در عرصه پرستاری 

سلمت جامعه /فرد و خانواده 

/محیط

1780179061180077 سیده فاطمه 145 

احمدپوری

كارآموزي در عرصه پرستاری 

بزرگسالن / سالمندان )1-3( 

و پرستاری مراقبت در منزل

1780179067180066 زهرا راعی146 

كارآموزي در عرصه پرستاری 

بیماریهای کودکان
1780179074180079 زهره سادات شهبا147 

كارآموزي در عرصه پرستاری 

اورژانس در بحران ها و حوادث 

غیرمترقبه

1780179077180081 مریم لعلی148 

كارآموزي پرستاری بهداشت 

مادر و نوزاد
1780179126180047 سیده فاطمه 149 

احمدپوری

كارآموزي پرستاری سلمت 

جامعه /فرد و خانواده /محیط
1780179128180028 مینو متقی150 

كارآموزي پرستاری کودک 

سالم و پرستاری بیماریهای 

کودکان

1780179129180061 زهرا حسیني 151 

بهارانچي

1780199824180074کارگاه اعتباربخشی مریم رادمهر152 

1780199824180075کارگاه اعتباربخشی مریم رادمهر153 

1780199824180076کارگاه اعتباربخشی مریم رادمهر154 

1780199932180082کارگاه حاکمیت بالینی مهساالسادات 155 

موسوی

1780199932180083کارگاه حاکمیت بالینی مهساالسادات 156 

موسوی

1780199932180084کارگاه حاکمیت بالینی مهساالسادات 157 

موسوی

کارگاه کنترل عفونت در 

بیماران و بیمارستان
1780200129180019 غلمحسین عبدیزدان158 

کارگاه کنترل عفونت در 

بیماران و بیمارستان
1780200129180020 غلمحسین عبدیزدان159 

کارگاه کنترل عفونت در 

بیماران و بیمارستان
1780200129180021 غلمحسین عبدیزدان160 

Life ( کارگاه مهارتهای زندگی

)Style
1780200179180040 غلمحسین عبدیزدان161 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2024

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

Life ( کارگاه مهارتهای زندگی

)Style
1780200179180041 غلمحسین عبدیزدان162 

Life ( کارگاه مهارتهای زندگی

)Style
1780200179180042 غلمحسین عبدیزدان163 

کارگاه مهارتهای ارتباطی با 

مددجو و خانواده
1780207092180010 رویا ترکاشوند164 

کارگاه مهارتهای ارتباطی با 

مددجو و خانواده
1780207092180011 رویا ترکاشوند165 

کارگاه مهارتهای ارتباطی با 

مددجو و خانواده
1780207092180012 رویا ترکاشوند166 

2306113839843012پاپان نامه  167

پرستاری از اختللت وبیماری 

های حاد
2306114256140081 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مرضیه ضیائی راد168 

2306114265140083پرستاری انکولوژی شنبه 15:00 تا 17:00 مرضیه ضیائی راد169 

کارگاه خدمات مبتنی بر 

شواهد
23061596311994145249 مرضیه ضیائی راد170 

23061645221000000کارورزی مرضیه ضیائی راد171 

کارگاه کنترل عفونت در 

بیماران و بیمارستان
2306200129847006 کلس 104غلمحسین عبدیزدان172 

2307108000140067آمار و روش تحقیق پیشرفته شنبه 17:00 تا 19:00 حیدرعلی عابدی173 

 

جمعه 15:00 تا 17:00 

2307108000140067آمار و روش تحقیق پیشرفته شنبه 17:00 تا 19:00 حیدرعلی عابدی174 

 

جمعه 15:00 تا 17:00 

2307139910140060فرهنگ و پرستاری پنج شنبه 17:00 تا 19:00 مینو متقی175 

2307139910844003فرهنگ و پرستاری کلس 109شنبه 13:00 تا 15:00 شایسته صالحی176 

نظام های عرضه خدمات 

سلمت
2307153488140061 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 شایسته صالحی177 

23071645221000000کارورزی نرگس صادقی178 

2309103987849004آشنایی باروشهای آموزشی کلس 108سه شنبه 13:00 تا 15:00 شایسته صالحی179 

2309113256849005بیماریهای ژنتیکی و مشاوره مریم استادشریف 180 

معمار

کلس 108چهارشنبه 08:00 تا 09:00 

2309113914844007پایان  نامه کلس 110مینو متقی181 

2309114435849002پرستاری در دوره شیرخوارگی کلس 108دوشنبه 10:00 تا 11:00 نرگس صادقی182 

2309114438849001پرستاری در دوره نوزادی کلس 108دوشنبه 08:00 تا 10:00 نرگس صادقی183 

2309114439140089پرستاری در سنین مدرسه جمعه 10:00 تا 12:00 زهره سادات شهبا184 

پرستاری کودکان در سوانح ، 

حوادث و بلیا
2309114505849003 کلس 108دوشنبه 11:00 تا 12:00 نرگس صادقی185 

2309148555140087مدیریت پرستاری بالینی شنبه 17:00 تا 19:00 فروزنده دشتی186 

کارگاه خدمات مبتنی بر 

شواهد
2309159631849012 مرضیه ضیائی راد187 

کارگاه کنترل عفونت در بخش 

های نوزادان و کودکان
23091604531994145006 کلس 110شنبه 15:00 تا 19:00 نرگس صادقی188 

23091645221000000کارورزی مینو متقی189 

اختللت روانی بزرگسالن و 

مراقبتهای روان پرستاری
2310100654847003 کلس 109چهارشنبه 10:00 تا 12:00 رویا ترکاشوند190 

اصول مشاوره در روان 

پرستاری
2310105981847004 کلس 109پنج شنبه 10:00 تا 12:00 رویا ترکاشوند191 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2124

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

اصول مشاوره در روان 

پرستاری
23101059819992985  192

2310113914843009پایان  نامه کلس 109پنج شنبه 15:00 تا 17:00 193 

2310128904847002روش های آموزشی کلس 108سه شنبه 10:00 تا 12:00 شایسته صالحی194 

2310147680847001مداخلت روان پرستاری فردی کلس 110سه شنبه 08:00 تا 10:00 رویا ترکاشوند195 

کارگاه خدمات مبتنی بر 

شواهد
23101596311994145231 کلس 108مرضیه ضیائی راد196 

23101645221000000کارورزی رویا ترکاشوند197 

داروشناسی اختصاصی ) 

سایکوفارماکولوژی (
2310178869847005 کلس 110پنج شنبه 08:00 تا 10:00 ساسان زندی اصفهان198 

روش شناسی تحقیقات در 

پرستاری
5149184606140085 حیدرعلی عابدی199 

روش تحقیق ، آشنائی با 

منابع و وسایل و وسایل و ابزار 

تحقیق

52341804891994145207 حیدرعلی عابدی200 

ارتباطات  ،آموزش  بهداشت ومش

اوره در بهداشت مادر وکودک وبارو

ری ) بهداشت 3(

6003101072185015 مهساالسادات 201 

موسوی

شنبه 10:00 تا 11:00 

آسیب شناسی عمومی و 

اختصاصی
6003103607185011 حمید عزیزی ملک 202 

آبادی

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

آسیب شناسی عمومی و 

اختصاصی
6003103607185011 حمید عزیزی ملک 203 

آبادی

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

آسیب شناسی عمومی و 

اختصاصی
6003103607185011 حمید عزیزی ملک 204 

آبادی

دوشنبه 15:00 تا 16:00 

 

دوشنبه 14:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 16:00 تا 17:00 

6003104671185019اصول روانپزشکی در مامایی طیبه حاجیان 205 

فروشانی

یکشنبه 10:00 تا 11:00 

6003105027185009اصول تغذیه مادر و کودک دوشنبه 08:00 تا 10:00 حسین حاجیان فر206 

انگل شناسی و قارچ 

شناسی
6003109531185004 معلی ضیاء207 

6003110046185008ایمنی شناسی معلی ضیاء208 

بیحسی وبیهوشی و 

احیاءدرمامایی
6003113056185027 الهام داوری دولت 209 

آبادی

شنبه 08:00 تا 10:00 

6003113369185017بیماریهای کودکان یکشنبه 13:00 تا 15:00 نرگس صادقی210 

6003118920185001تشریح 2 پنج شنبه 13:30 تا 17:30 امیرمسعود مشایخ211 

6003122218185007جنین شناسی امیرمسعود مشایخ212 

6003125052185014داروشناسی 2 شنبه 15:00 تا 16:00 ساسان زندی اصفهان213 

6003130452185016زبان انگلیسی تخصصی مهساالسادات 214 

موسوی

شنبه 13:30 تا 15:30 

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای 

داخلی ) 2 (
6003140905185013 فرزانه غلمعلیان 215 

دهاقانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

6003141028185002فیزیولوژی 2 حمید عزیزی ملک 216 

آبادی

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2224

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

مدیریت وارتقاء 

کیفیت دربهداشت مادر و 

کودک  و باروری )بهداشت5(

6003149383185025 مهساالسادات 217 

موسوی

شنبه 09:00 تا 10:00 

6003152739185005میکروب شناسی عملی سه شنبه 15:00 تا 17:00 معلی ضیاء218 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

6003152739185005میکروب شناسی عملی سه شنبه 15:00 تا 17:00 معلی ضیاء219 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

6003152745185003میکروب شناسی نظری یکشنبه 13:00 تا 15:00 معلی ضیاء220 

6003155119185006نوزادان دوشنبه 10:00 تا 12:00 بهناز ترکان221 

کارآموزی اصول  و 

فنون پرستاری و مامائی و 

روش کاردر اطاق عمل و 

زایمان

6003156548185010 فرزانه غلمعلیان 222 

دهاقانی

6003156620185020کارآموزی بارداری طبیعی فروزنده دشتی223 

6003156717185030کارآموزی بیماریهای زنان مهساالسادات 224 

موسوی

کارآموزی درعرصه رادیولوژی  ، 

سونولوژی  وا لکترولوژی  در 

مامایی و زنان

6003157356185036 بهناز ترکان225 

کارآموزی درعرصه زایمان 

طبیعی و غیرطبیعی )2(
6003157381185032 طیبه حاجیان 226 

فروشانی

کارآموزی نشانه شناسی 

ومعاینات فیزیکی
6003157659185021 فرزانه غلمعلیان 227 

دهاقانی

کارآموزی زایمان طبیعی وغیر 

طبیعی
6003178256185028 نفیسه ربانی228 

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای 

جراحی
6003178260185026 دوشنبه 17:00 تا 19:00 بهناز ترکان229 

کارآموزی بیماریهای داخلی و 

جراحی
6003178261185031 زهرا جهانی230 

کارآموزی بهداشت باروری ، 

مادر و کودک و تنظیم خانواده
6003178272185029 محبوبه اسدی231 

اصول مدیریت و کاربرد آن در 

مامایی
6003178280185024 شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا جهانی232 

کارآموزی در عرصه بهداشت 

باروری، مادر و کودک و تنظیم 

خانواده

6003178287185034 نازی کریمی233 

کارآموزی در عرصه بیماریهای 

داخلی و جراحی در بارداری
6003178294185035 نازی کریمی234 

کارآموزی در عرصه مدیریت و 

کاربرد آن در مامایی
6003178295185033 محبوبه اسدی235 

بارداری و زایمان 2 - زایمان 

طبیعی ، ایمن و فیزیولوژیک و 

روشهای کاهش درد زایمان

6003178663185012 دوشنبه 13:30 تا 15:30 فروزنده دشتی236 

بارداری و زایمان 4 - بیماریهای 

داخلی و جراحی در بارداری و 

زایمان

6003178667185023 شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا جهانی237 

6003178668185022کارآموزی نوزادان زهرا حسیني 238 

بهارانچي

سیستم های اطلع رسانی 

پزشکی ) فن آوری اطلعات 

در مامایی (

6003178682185018 یکشنبه 15:00 تا 15:30 بهناز ترکان239 

 

یکشنبه 15:30 تا 16:30 

 

یکشنبه 16:30 تا 17:30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2324

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

سیستم های اطلع رسانی 

پزشکی ) فن آوری اطلعات 

در مامایی (

6003178682185018 یکشنبه 15:00 تا 15:30 بهناز ترکان240 

 

یکشنبه 15:30 تا 16:30 

 

یکشنبه 16:30 تا 17:30 

سیستم های اطلع رسانی 

پزشکی ) فن آوری اطلعات 

در مامایی (

6003178682185018 یکشنبه 15:00 تا 15:30 بهناز ترکان241 

 

یکشنبه 15:30 تا 16:30 

 

یکشنبه 16:30 تا 17:30 

اخلق پرستاری و روابط 

حرفه ای
6172100701843007 الهام داوری دولت 242 

آبادی

کلس 108پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

6172113849843008پاتوفیزیولوژی یکشنبه 17:00 تا 19:00 غلمحسین عبدیزدان243 

سیستم های اطلع رسانی 

پزشکی
61721349449992975 کلس 108شنبه 13:00 تا 15:00 بهناز ترکان244 

6172173846140064روش تحقیق پیشرفته شنبه 19:00 تا 21:00 حیدرعلی عابدی245 

6172173846140068روش تحقیق پیشرفته حیدرعلی عابدی246 

6172173846843005روش تحقیق پیشرفته کلس 109یکشنبه 13:00 تا 15:00 حیدرعلی عابدی247 

نظریه ها، الگوهای پرستاری و 

کاربرد آنها
6172204119843006 کلس 108شنبه 08:00 تا 10:00 مرضیه ضیائی راد248 

6172207740843002داروشناسی بالینی پرستاری کلس 109یکشنبه 15:00 تا 17:00 ساسان زندی اصفهان249 

آمارپیشرفته در تحقیقات علوم 

پزشکی
6172207813843004 نجیمه ترکش 250 

اصفهانی

کلس 108یکشنبه 08:00 تا 10:00 

روش های پیشرفته پایش 

سلمت
6172207816843001 کلس 109دوشنبه 15:00 تا 17:00 مریم رادمهر251 

مراقبت از بزرگسالن با 

اختللت حاد و مزمن )1(
6172207817843003 الهام داوری دولت 252 

آبادی

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 108

مراقبت از بزرگسالن با 

اختللت حاد و مزمن )1(
6172207817843003 الهام داوری دولت 253 

آبادی

یکشنبه 13:00 تا 14:00 

 

یکشنبه 14:00 تا 15:00 

کلس 108

6172207951843009ارتباطات حرفه ای در پرستاری کلس 110رویا ترکاشوند254 

ارتقای سلمت و سبک 

زندگی سالم
6197101204844004 کلس 109مینو متقی255 

61971138391000000پاپان نامه  256

کارگاه خدمات مبتنی بر 

شواهد
61971596311000000 مرضیه ضیائی راد257 

برنامه ریزی و ارزشیابی 

مراقبت های پرستاری 

سلمت جامعه

6197207962844002 کلس 109شنبه 10:00 تا 12:00 شایسته صالحی258 

آموزش به فرد ، خانواده و 

جامعه
6197207965844001 کلس 109شنبه 08:00 تا 10:00 شایسته صالحی259 

اخلق ، قانون و روابط حرفه 

ای
6197207969140011 الهام داوری دولت 260 

آبادی

جمعه 10:00 تا 12:00 

مدیریت و رهبری در پرستاری 

سلمت جامعه
6197207972844005 کلس 108یکشنبه 15:00 تا 17:00 فهیمه کاشانی261 

61972079741994145206مراقبت تسکینی پنج شنبه 17:00 تا 19:00 مرضیه ضیائی راد262 

کارآموزی پرستاری سلمت 

جامعه - گروه های آسیب پذیر
7000001461140063 مینو متقی263 

پرستاری سلمت جامعه)گروه 

های آسیب پذیر(
70000014841400062 شنبه 17:00 تا 19:00 مینو متقی264 

پرستاری در دوره نوپایی و 

خردسالی
7000002413140088 شنبه 10:00 تا 12:00 نرگس صادقی265 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2424

بسمه تعالی

10:17:28ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي پرستاري و مامايي

کارآموزی پرستاری در دوره 

نوپایی و خردسالی
7000002414140094 نرگس صادقی266 

پايان گزارش


