
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

13

بسمه تعالی

10:18:20ساعت:

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 پیراپزشکي

آسیب شناسی و بافت 

شناسی
2405103730184002 مجواد سعیدی 1 

بروجنی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

کلس 103

آسیب شناسی و بافت 

شناسی
2405103730184002 مجواد سعیدی 2 

بروجنی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

کلس 103

آسیب شناسی و بافت 

شناسی
2405103730184002 مجواد سعیدی 3 

بروجنی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 16:00 

 

سه شنبه 16:00 تا 17:00 

کلس 103

آشنایی با وسایل وتجهیزات 

اتاق عمل
2405104508184006 کلس 102چهارشنبه 13:00 تا 15:00 الهه پورصدرا4 

آشنایی با کلیات تصاویر 

رادیولوژی رایج در اتاق عمل
2405104552184015 م قاسم بندي 5 

دستجردي

کلس 104سه شنبه 15:00 تا 17:00 

2405104589184003اصطلحات پزشکی م قاسم بندي 6 

دستجردي

کلس 103سه شنبه 13:00 تا 15:00 

2405110902184005باکتریولوژی و انگل شناسی کلس 104چهارشنبه 10:00 تا 12:00 معلی ضیاء7 

2405112570184016بهداشت در اتاق عمل کلس 102سه شنبه 13:00 تا 15:00 الهه پورصدرا8 

2405112578184004بهداشت روان در اتاق عمل کلس 103چهارشنبه 08:00 تا 09:00 رویا ترکاشوند9 

2405113429184014بیهوشی و مراقبت های آن الهام داوری دولت 10 

آبادی

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

 

چهارشنبه 17:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 104

2405113429184014بیهوشی و مراقبت های آن الهام داوری دولت 11 

آبادی

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

 

چهارشنبه 17:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 104

2405113429184014بیهوشی و مراقبت های آن الهام داوری دولت 12 

آبادی

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

 

چهارشنبه 17:00 تا 18:00 

 

چهارشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 104

2405118920184001تشریح 2 مجواد سعیدی 13 

بروجنی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 103

2405118920184001تشریح 2 مجواد سعیدی 14 

بروجنی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 103

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:
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23

بسمه تعالی

10:18:20ساعت:

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 پیراپزشکي

2405118920184001تشریح 2 مجواد سعیدی 15 

بروجنی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 103

2405118920184001تشریح 2 مجواد سعیدی 16 

بروجنی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 08:00 تا 09:00 

 

یکشنبه 09:00 تا 10:00 

 

یکشنبه 10:00 تا 11:00 

کلس 103

2405119272184011تغذیه در جراحی کلس 102چهارشنبه 08:00 تا 10:00 حسین حاجیان فر17 

تکنولوژی اتاق عمل اطفال و 

نوزادان و مراقبت های آن
2405120327184018 م قاسم بندي 18 

دستجردي

کلس 104چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و 

مراقبت های آن
2405120331184008 کلس 102سه شنبه 10:00 تا 12:00 الهه پورصدرا19 

تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، 

پلستیک، پوست و سوختگی 

و مراقبت های آن

2405120334184017 کلس 105چهارشنبه 15:00 تا 17:00 الهه پورصدرا20 

2405124992184010خون شناسی و انتقال خون مجواد سعیدی 21 

بروجنی

کلس 104سه شنبه 13:00 تا 15:00 

2405130407184040زبان تخصصی  کلس 104سه شنبه 08:00 تا 10:00 مینا رئیسی نافچی22 

2405140432184009فناوری اطلعات در اتاق عمل چهارشنبه 13:00 تا 13:30 بهناز ترکان23 

 

چهارشنبه 13:30 تا 14:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 14:30 تا 15:00 

2405140432184009فناوری اطلعات در اتاق عمل چهارشنبه 13:00 تا 13:30 بهناز ترکان24 

 

چهارشنبه 13:30 تا 14:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 14:30 تا 15:00 

2405140432184009فناوری اطلعات در اتاق عمل چهارشنبه 13:00 تا 13:30 بهناز ترکان25 

 

چهارشنبه 13:30 تا 14:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 14:30 تا 15:00 

2405140432184009فناوری اطلعات در اتاق عمل چهارشنبه 13:00 تا 13:30 بهناز ترکان26 

 

چهارشنبه 13:30 تا 14:00 

 

چهارشنبه 14:00 تا 14:30 

 

چهارشنبه 14:30 تا 15:00 

2405140842184013فوریتهای پزشکی کلس 102سه شنبه 15:00 تا 17:00 الهه پورصدرا27 

2405141028184007فیزیولوژی 2 حمید عزیزی ملک 28 

آبادی

کلس 103چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق 

بهبودی
2405156556184024 سعید جزینی درچه29 

ادامه دارد...
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گروه آموزشی:

نيمسال:
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گروه آموزشي پیراپزشکي

کارآموزی بخش استریل 

مرکزی
2405156635184021 الهه پورصدرا30 

2405156940184022کارآموزی تکنیک اتاق عمل 1 سعید جزینی درچه31 

کارآموزی در اتاق عمل 

اورژانس
2405156994184026 سعید جزینی درچه32 

کارآموزی در عرصه اتاق عمل 

توراکس
2405157038184030 سعید جزینی درچه33 

کارآموزی در عرصه اتاق عمل 

چشم
2405157039184028 سعید جزینی درچه34 

کارآموزی در عرصه اتاق عمل 

زنان
2405157040184034 سعید جزینی درچه35 

کارآموزی در عرصه اتاق عمل 

قلب و عروق
2405157041184027 سعید جزینی درچه36 

2405157463184020کارآموزی رفتار در اتاق عمل الهه پورصدرا37 

کارآموزی روشهای احیاء قلبی 

ریوی
2405157471184025 سعید جزینی درچه38 

2405157602184023کارآموزی مدیریت در اتاق عمل م قاسم بندي 39 

دستجردي

2405157621184019کارآموزی مهارت های بالینی الهه پورصدرا40 

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، 

قلب وعروق و مراقبت های آن
2405179142184012 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 الهه پورصدرا41 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 102

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، 

قلب وعروق و مراقبت های آن
2405179142184012 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 الهه پورصدرا42 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 102

کارآموزی در عرصه اتاق عمل 

فک و صورت
2405179147184029 سعید جزینی درچه43 

کارآموزی در عرصه اتاق عمل 

ENT
2405179148184031 سعید جزینی درچه44 

کارآموزی در عرصه اتاق عمل 

اطفال
2405179149184032 سعید جزینی درچه45 

کارآموزی در عرصه در یک 

حیطه انتخابی: کارآموزی در 

عرصه تروما ) کد 1/67( و 

کارآموزی در عرصه پیوند ) کد 

)2/67

2405179150184033 سعید جزینی درچه46 

پايان گزارش


