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 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

 ) گروه پرستاری سالمت بزرگساالن( دانشکده پرستاری و مامایی
 189ورودی   پرستاری 4 (                      دانشجویان ترم 2برنامه  کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان )

    11-9433نیمسال  دوم          03/7-03/92روز        ساعت:     91روزهای برنامه:  شنبه تا پنجشنبه بمدت 
 آقای دکتر یوسفی مسئول درس: 

 استاد مربوطه بیمارستان بخش  تاريخ  اسامي اسامي گروه

 نصرتی فردوس-1 1

  صالحی کمند-2

 بافرانی عرب اندیا-3

 طباطبایی سادات مریم-4

 شاددل مرضیه-5

 یاسری زهرا-6

 قریشی کرمانی امیربهادر-7

 نیرپور ابوالفضل-8

 نژاد شایگان متین-9

 محمدی محمد-11

الی  8/0

98/0/9433 

آقای موسی  کاشانی ارتوپدی

 رضایی

الی  91/0

27/0/9433 

جراحی 

 توراکس

 آقای فالحتی الزهرا)س(

 سبزواری بهارک-1 2

 سلطانیان مائده-2

 طالعی حدیث-3

 ابوالمعصومی محیا-4

 زیبایی فاطمه-5

 امانی زهرا-6

 ماسپی حسن-7

 حیدریان محمدمهدی-8

 کرمی ابوالفضل-9

 مظفریان محمدحسین-11

الی  8/0

98/0/9433 

جراحی 

 توراکس

 آقای فالحتی الزهرا)س(

الی  91/0

27/0/9433 

آقای موسی  کاشانی ارتوپدی

 رضایی

 عمرانی رضا-1 3

 قاسمی علیرضا-2

 عزیززاده علی-3

 دهقان محمد-4

 رشیدی علی-5

 حداد آقابزرگ فاطمه-6

 مزروعی فاطمه-7

 استکی نازنین-8

 رفیعی عارفه-9

 مظاهری زهره-11

الی  1/0

98/0/9433 

 خانم ثنایی کاشانی ارتوپدی

الی  91/0

27/0/9433 

 خانم دکتر آتشی نور اورولوژی

 جمشیدپور علی-1 4

 بهالو مجید-2

 اکبری شایان-3

 دانشمند مهدی-4

 موحدزاده امیر-5

 موسوی علی سید-6

 براغوش نفیسه-7

 اشرفی نسرین-8

 سیدالعسکری مهناز-9

 صابری صبا-11

الی  8/0

98/0/9433 

 خانم دکتر آتشی نور اورولوژی

الی  91/0

27/0/9433 

 خانم ثنایی الزهرا)س( ارتوپدی

 قصری علی-1 5

 یاوری حسین-2

 پاکروان ابوالفضل-3

 محسنی حسین-4

 یگانگی امیر-5

 منصوری زهرا-6

  کمالی فاطمه-7

 صادقی زهرا-8

 مرادپور کوثر-9

 منتظری عطیه-11

الی  1/4

9/4/1411 

آقای موسی  کاشانی ارتوپدی

 رضایی

الی  93/4

91/4/9433 

جراحی 

 توراکس

 خانم صبا فرضی الزهرا)س(

 
  



2 

 

 باسمه تعالی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهاندانشگاه علوم 

 ) گروه پرستاری سالمت بزرگساالن( دانشکده پرستاری و مامایی
 189پرستاری ورودی   4 (                      دانشجویان ترم 2برنامه  کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان )

    11-9433نیمسال  دوم          03/7-03/92روز        ساعت:     91روزهای برنامه:  شنبه تا پنجشنبه بمدت 
 آقای دکتر یوسفی مسئول درس: 

 استاد مربوطه بیمارستان بخش  تاريخ  اسامي اسامي گروه

 کیانی شیوا-1 6

 مقیمی مرضیه-2

 قاسمی فرزانه-3

 سادات زهرا-4

 میریونسی

 پاکدل زینب-5

 یوسفوند پویا-6

 سهرابی حسین-7

  حسینی محمد حاج رضا-8

 زاده درویش سروش-9

 نوری علی-11

الی  1/4

9/4/1411 

 خانم دکتر آتشی نور ریه

الی  93/4

91/4/9433 

آقای موسی  کاشانی ارتوپدی

 رضایی

 جلیل علیرضا-1 7

 احمدی جمال-2

 نصر علی-3

 غالمی سلیمان-4

 جمالپور رضا-5

 نظری سوسن-6

 رحیمی زینب-7

 عزیزی آرزو-8

 حسنی مبارکه-9

 کریمپور سیمین-11

الی  1/4

9/4/1411 

 خانم ثنایی الزهرا)س( ارتوپدی

الی  93/4

91/4/9433 

 خانم دکتر آتشی نور ریه

  حسینی اهلل نعمت-1 8

 فرهنگی شاهد-2

 مرادی ارش-3

 صفدریان علی-4

 اذرپور بهناز-5

 فصیحی زهرا-6

  نصیری زهرا-7

  فرهادی فائزه-8

 پور صالح زینب-9

 شریفی فاطمه-11

 اکبری آسیه-11

الی  92/4

23/4/9433 

 خانم جوانبختیان کاشانی 9تروما 

الی  29/4

21/4/9433 

 خانم دکتر آتشی نور ریه

 خزایی علیرضا-1 9

 لوایی رضا-2

 زاده سالمه سجاد-3

 مقامی قائم حمید سید-4

 ترکیان علی-5

 اسدی رضا-6

 نیا قبادی الهام-7

 نجمی فائزه-8

 سمسوری غالمی زهرا-9

 معتمدی مینا-11

 مختاریان آیدا-11

الی  92/4

23/4/9433 

 خانم دکتر نوری الزهرا قلبداخلی 

الی  29/4

21/4/9433 

آقای موسی  کاشانی ارتوپدی

 رضایی

 طباطبایی ارمان سید-1 11

 پاریزی نژاد ایران علی-2

 شفیعی امیرمحمد-3

 بهادرانی امیررضا-4

 رستمی امیرحسین-5

 نسب کرم زهرا-6

 معتمدی نگار-7

 عیانی نازنین-8

  ناسخیان نهال-9

 قجاوند نسرین-11

الی  92/4

23/4/9433 

 خانم ثنایی الزهرا)س( ارتوپدی

الی  29/4

21/4/9433 

جراحی 

 توراکس

 آقای ترابی خواه الزهرا)س(
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 باسمه تعالی

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهاندانشگاه 

 ) گروه پرستاری سالمت بزرگساالن( دانشکده پرستاری و مامایی
 182ورودی   پرستاری 0 (                      دانشجویان ترم 9برنامه  کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان )

    11-9433نیمسال  دوم          03/7-03/92ت:    روز        ساع 91روزهای برنامه:  شنبه تا پنجشنبه بمدت 
 خانم دکتر باقری مسئول درس: 

 استاد مربوطه بیمارستان بخش  تاريخ  اسامي اسامي گروه

 سید مسیح موسوی-1 1

 علیرضا اکبری -2
 امید اشرفی -3

 سیاوش میرچگنی -4
 علیرضا حکیمی -5
 امیرحسین سعیدی -6

 تبسم عزیزی -7

 اکبریعرفانه  -8
 بیتا مهرآور -9

 مهدیه سلیمانی -11

الی  8/0

98/0/9433 

 کتر نوریدخانم  امین داخلی

الی  91/0

27/0/9433 

 خانم دکتر باقری الزهرا)س( جراحی زنان

 ام البنین آرمیده-1 2
 فاطمه خاکساری -2

 مهدیه یزدان پور -3
 زهرا براهیمی -4

 فاطمه صالحی ابرقویی -5

 محمدیاحمدرضا صید  -6

 امین محمودی -7

 امیر حسین زاده -8
 فردین پورتانفر -9
امیرحسین باده  -11

 دوست

الی  8/0

98/0/9433 

 خانم خواجه علی الزهرا)س( قلب

الی  91/0

27/0/9433 

خانم دکتر  امین جراحی مردان

 هادیان

 محمدجواد لعلی-1 3
 وحید قادری-2

 محمد مهدی مختاری -3
 مجتبی ابراهیمی -4
 مجید شیرانی فرد -5

 زهرا قنبری-6
 نجمه سادات حسینی -7

 فاطمه علی یاری -8
 فاطمه مهدیه -9
 عاطفه زمانی -11

 ایمان مردانی -11

الی  8/0

98/0/9433 

خانم دکتر  امین جراحی مردان

 هادیان

الی  91/0

27/0/9433 

 خانم خواجه علی الزهرا)س( قلب

 هیالن شبرند-1 4

 ساناز یزدی-2
 سودایی صبا -3

 سارا جهانی -4
 سجاد منصوری -5

 امیرمحمد سیف -6

 مجید چنگیزی -7
 مهرداد کیانی -8

 فاطمه بهارلویی -9
 مریم احمدی -11

الی  8/0

98/0/9433 

 خانم ترک نژاد کاشانی جراحی

الی  91/0

27/0/9433 

 آقای ترابی خواه کاشانی 2تروما

 شیما پرتوی فر-1 5

 مائده محالتی -2
 نگین بنی هاشمی -3

 فاطمه پیراوی ونگ -4
 زهرا پیراوی ونگ -5

 فاطمه جعفری-6

 حسین گلمحمدی -7
 دانیال دادخواه -8

 یونس نعیمی -9
 میترا بزرگ نیا -11

 حسین حبیبی -11

الی   9/4

1/4/9433 

 خانم خواجه علی الزهرا)س( گوارش

الی  93/4

91/4/9433 

خانم دکتر  الزهرا عروقجراحی 

 هادیان

 
  



4 

 

 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

 ) گروه پرستاری سالمت بزرگساالن( دانشکده پرستاری و مامایی
 182پرستاری ورودی   0 (                      دانشجویان ترم 9برنامه  کارآموزی پرستاری بزرگساالن/سالمندان )

    11-9433نیمسال  دوم          03/7-03/92روز        ساعت:     91روزهای برنامه:  شنبه تا پنجشنبه بمدت 
 خانم دکتر باقری مسئول درس: 

 استاد مربوطه بیمارستان بخش  تاريخ  اسامي اسامي گروه

 الناز سادات کرباسی زاده-1 6

 فاطمه رنجبر-2
 نیلوفر امینی -3

 مهسا قربانی -4
 عاطفه طاالری -5

 ابوالفضل فتاحی -6

 مهسا اسماعیلی -7
 عرفان ابراهیمی -8

 علیرضا سلیمیان -9
 محمد علی محرزی نژاد -11

الی   9/4

1/4/9433 

 کتر نوریخانم د زهرالا نفرولوژِی

الی  93/4

91/4/9433 

 خانم دکتر باقری الزهرا)س( جراحی زنان

 محمدرضا مارانی-1 7

 رحیم نیاسینا محمد  -2
 علی گرجیان -3

 محمد بابایی -4
 صالح صالحی -5

 ساناز جهانبخش-6

 الهه سادات دانیالی-7
 زهرا محمد بیگی -8

 لیال احمدی -9
 نرجس کوهی -11

الی   9/4

1/4/9433 

خانم دکتر  لزهراا عروقجراحی 

 هادیان

الی  93/4

91/4/9433 

 خانم خواجه علی الزهرا)س( گوارش

 اکبریانغزل -1 8
 مهسا مردانی -2
 حوریه روستازاده -3

 عرفان شمس -4
 محمد مهدی اخگر -5

 فرهاد خونساری-6
 امیر علی حاجیان -7
 فاطمه شاهین فر -8

 فرناز سلطانی -9
 الهه شاهرخ -11

الی   9/4

1/4/9433 

 خانم ترک نژاد کاشانی جراحی

الی  93/4

91/4/9433 

 خواهآقای ترابی  الزهرا)س( نفرولوژی

 مریم کرماج-1 9
 نگین چاالک-2

 زهرا معین فارسانی -3
 مائده سبحانی -4
 سارا بدیعی -5

 محمد جواد احمدی تبار -6
 یوسف بت شکن -7
 وحید طاهری -8

 پوریا پناهی -9
 

91/4 

 20/4/9433الی

 خانم مومنی کاشانی جراحی

الی  24/4

0/1/9433 

 خانم خواجه علی الزهرا)س( گوارش
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 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

 ) گروه پرستاری سالمت بزرگساالن( دانشکده پرستاری و مامایی
 179پرستاری ورودی  1 برنامه  کارآموزی شایع                    دانشجویان ترم 

    11-9433نیمسال  دوم          03/7-03/92روز        ساعت:     8روزهای برنامه:  شنبه تا پنجشنبه بمدت 
 مسئول درس: خانم دکتر ابوالحسنی

 استاد مربوطه بیمارستان بخش  تاريخ  اسامي اسامي گروه

 علی همدانیان-1 1

 علی زمانی-2
 عرفان قدیری-3
 محمد ترکان -4

 مجید عابدی -5

 سحر بهرامی -6

 زهرا نصیری -7
 حدیث کورنگ بهشتی -8

 فاطمه خوشبین -9
 شیوا معروفی -11

الی  21/0

2/4/9433 

داخلی 

 اعصاب

خانم دکتر  الزهرا)س(

 ابوالحسنی

الی  3/4

6/4/1411 

جراحی 

 اعصاب

خانم دکتر  الزهرا)س(

 ابوالحسنی

 محمدرضا هلل گانی-1 2

 محمد صادق دهقان -2
 مرادیانحجت  -3

 کامیاب ویسی -4
 محمد مهدی دیانتی -5

 یاسر درویشی -6

 مهسا حسن نژاد -7
 مریم حسینی نژاد -8

 آناهیتا ادیبی -9
 یلدا قاسمی -11

الی  8/4

90/4/9433 

داخلی 

 اعصاب

آقای دکتر  کاشانی

 یوسفی

الی  94/4

91/4/9433 

جراحی 

 اعصاب

آقای دکتر  کاشانی

 یوسفی

 مهال ادهمیان-1 3

 پریسا رضایی -2
 مهشید ابراهیمی -3

 زهرا حاج رمضان -4
 فاطمه عبدالرضایی -5

 الهام عرب -6

 امید جعفری -7
 حسین گودرزی -8

 محسن مظاهری-9
 محمد مظاهری -11

الی  91/4

20/4/9433 

داخلی 

 اعصاب

 خانم دکتر نظری الزهرا)س(

الی  24/4

27/4/9433 

جراحی 

 اعصاب

 نظریخانم دکتر  الزهرا)س(

 محمد حسین سرلک-1 4
 علی یزدی -2
 محمد حسین علیدوستی -3

 جواد غیاثی -4
 محمد صرامی -5

 علیرضا عظیمی -6
 الهام اسماعیلی -7
 پریسا ابراهیمی -8

 نفیسه ابراهیمی -9
 زهرا علیخانی -11

 معصومه اسدی -11

الی  8/0

92/0/9433 

داخلی 

 اعصاب

 خانم دکتر نظری کاشانی

الی  90/0

98/0/9433 

جراحی 

 اعصاب

 خانم دکتر نظری کاشانی

 نرگس ذبیحی-1 5

 زهره حیدری -2
 فاطمه بهرامی -3
 کوثر احمدی -4

 زهرا هاشم پور -5

 شیما کوچه باغی -6

 سجاد داوری -7
 محمدرضا بکرانی -8
 سامان کریمیان -9
محمد حسین  -11

 سعیدی

الی  22/0

21/0/9433 

داخلی 

 اعصاب

 نظریخانم دکتر  کاشانی

الی  27/0

03/0/9433 

جراحی 

 اعصاب

 خانم دکتر نظری کاشانی

 

  



8 

 

 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان

 ) گروه پرستاری سالمت بزرگساالن( دانشکده پرستاری و مامایی
 179پرستاری ورودی  1 برنامه  کارآموزی شایع                    دانشجویان ترم 

    11-9433نیمسال  دوم          03/7-03/92روز        ساعت:     8روزهای برنامه:  شنبه تا پنجشنبه بمدت 
 خانم دکتر ابوالحسنی مسئول درس: 

  

 استاد مربوطه بیمارستان بخش  تاريخ  اسامي اسامي گروه

 محمد سلطانی زاده-1 6
 سجاد رحیمی -2

 میالد سبکخیز -3
 خالدیسامرند  -4
 امیرحسین خسروی -5

 فرشاد چراغ چشم-6
 فاطمه کریمی -7

 نگین سرلک -8
 نگین کریمی -9
 سارا یزدانی -11

 زهرا امیدی زاده  -11

الی  21/0

2/4/9433 

 داخلی

 اعصاب

آقای دکتر  کاشانی

 یوسفی

الی  3/4

1/4/9433 

جراحی 

 اعصاب

آقای دکتر  کاشانی

 یوسفی

 علی ساالری -1 7

 امیرحسین توکلی -2
 محمد حسین عابدینی -3

 محمد مهدی توکلی -4
 حسین مستأجران -5

 محبوبه علیزاده -6

 فاطمه نعمتی -7
 ام البنین امیری -8

 زهرا مختاری -9
 شیرین اشجع -11
 زهرا علیجانی -12

الی  8/4

90/4/9433 

داخلی 

 اعصاب

خانم دکتر  الزهرا)س(

 ابوالحسنی

الی  94/4

91/4/9433 

جراحی 

 اعصاب

خانم دکتر  الزهرا)س(

 ابوالحسنی

 سولماز صفایی-1 8
 الهه کرمی -2

 عارفه فهنوژ سعدی -3
 عطیه شهربافی -4

 لیال مظاهری -5

 فاطمه میرشکار -6
 اوین رسولی  -7

 علیرضا هاشمی -8
 کوروش امیری پری -9

 محمد حیدری -11

الی  91/4

20/4/9433 

داخلی 

 اعصاب

آقای دکتر  کاشانی

 یوسفی

الی  24/0

27/4/9433 

جراحی 

 اعصاب

آقای دکتر  کاشانی

 یوسفی

 نفیسه موسوی-1 9

 پردیس دوستی -2
 محدثه حقیقی -3
 فرشته نظری -4

 زهرا کرمی -5

 طیبه صفری -6

 علی حجتی -7
 محسن ادیبی -8
 محمد متین زمانی -9

 زهرا شعبونی -11

الی  8/0

92/0/9433 

جراحی 

 اعصاب

دکتر خانم  کاشانی

 ابوالحسنی

الی  90/0

98/0/9433 

داخلی 

 اعصاب

خانم دکتر  کاشانی

 ابوالحسنی

 

 
 


