
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان                   كل امور آموزشي

 1044-1041نیمسال دوم                                                                   برنامه دروس ارائه شده توسط گروه آموزشي معارف اسالمي
ف

ردي
 

وه شماره درس نام درس
گر

ت 
رفی

ظ
 

روز 

 کالس
 مکان ساعت

ت
سی

جن
 

 کد رشته مدرس
سال 

 ورود

   دکتر ربانی م مدیریت 9-4 شنبه 03 8 9999991 1اندیشه اسالمی 1

   دکتر حقیقی م پزشکی 4-6 شنبه 03 9 9999999 9اندیشه اسالمی 9

4-6 یکشنبه 03 5 9999999 9اندیشه اسالمی 0    مهدی اخوت م پزشکی 

   محمدحسین میر دامادی م توانبخشی 9-4 یکشنبه 03 15 9999999 9اندیشه اسالمی 4

   سید روح اله فیاض م پزشکی 4-6 سه شنبه 03 99 9999999 9اندیشه اسالمی 5

   ابراهیم نصر اصفهانی م پزشکی 4-6 شنبه 03 94 9999999 9اندیشه اسالمی 6

   سید روح اله فیاض م مدیریت 4-9 سه شنبه 03 96 9999999 9اندیشه اسالمی 7

   دکترقدرت اهلل مومنی م پزشکی 4-6 شنبه 03 0 9999996 اسالمیاخالق  8

   دکترسیدروح اله موسوی زاده م بهداشت 4-9 یکشنبه 03 7 9999996 اخالق اسالمی 9

   وحید پوستین دوز م پزشکی 9-4 یکشنبه 03 19 9999996 اخالق اسالمی 13

   دکتراصغر هادی م توانبخشی 4-6 شنبه 03 10 9999996 اخالق اسالمی 11

   دکترسیدروح اله موسوی زاده خ دندانپزشکی 4-9 دوشنبه 03 15 9999996 اخالق اسالمی 19

   دکترسیدحمیدرضاطالقانی م پزشکی 9-4 دوشنبه 03 9 9999999 انقالب اسالمی 10

   مهدی اژه ای م تغذیه 9-4 شنبه 03 6 9999999 انقالب اسالمی 14

   مهدی اژه ای م پزشکی 13-19 چهارشنبه 03 9 9999999 انقالب اسالمی 15

   مصطفی ناصری م پزشکی 8-13 یکشنبه 03 13 9999999 انقالب اسالمی 16

   دکتر همتی ها م پزشکی 4-6 دوشنبه 03 19 9999999 انقالب اسالمی 17

   دکترسیدحمیدرضاطالقانی م توانبخشی 9-4 یکشنبه 03 10 9999999 انقالب اسالمی 18

   علیرضا احسان دوست م توانبخشی 4-6 یکشنبه 03 14 9999999 انقالب اسالمی 19



 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان                   كل امور آموزشي

 1044-1041نیمسال دوم        برنامه دروس ارائه شده توسط گروه آموزشي معارف اسالمي                                                           
ف

ردي
 

وه شماره درس نام درس
گر
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رفی

ظ
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 کالس
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ت
سی

جن
 

 کد رشته مدرس
سال 

 ورود

   دکتر همتی ها م مدیریت 9-4 دوشنبه 03 15 9999999 انقالب اسالمی 93

   دکتر عباسی م پزشکی 4-6 دوشنبه 03 0 9999900 تاریخ تحلیلی اسالم 91

   خانم دکتر سلیمانی خ پرستاری 13-19 سه شنبه 03 5 9999900 تاریخ تحلیلی اسالم 99

   غالمیدکتر علی  ب پرستاری 13-19 سه شنبه 03 6 9999900 تاریخ تحلیلی اسالم 90

   دکتر علی غالمی م پزشکی 13-19 یکشنبه 03 9 9999900 تاریخ تحلیلی اسالم 94

   دکتر علیرضا امینی م پزشکی 13-19 سه شنبه 03 10 9999900 تاریخ تحلیلی اسالم 95

   دکترعابدین پور م پزشکی 4-6 دوشنبه 03 0 9999904 تاریخ امامت 96

   دکترعابدین پور م توانبخشی 9-4 دوشنبه 03 4 9999904 تاریخ امامت 97

   دکتر خزائلی م توانبخشی 4-9 یکشنبه 03 6 9999904 تاریخ امامت 98

   خانم کدخدایی خ پزشکی 9-4 دوشنبه 03 4 9999905 تفسیر موضوعی قرآن 99

   دکتر محمودایوبی م بهداشت 8-13 شنبه 03 8 9999905 تفسیر موضوعی قرآن 03

   دکتر طاوسی م بهداشت 13-19 دوشنبه 03 13 9999905 موضوعی قرآنتفسیر  01

   علی علیمحمدی م پزشکی 4-6 شنبه 03 17 9999905 تفسیر موضوعی قرآن 09

   علی علیمحمدی م پزشکی 8-13 شنبه 03 19 9999905 تفسیر موضوعی قرآن 00

   دکتر علیرضا امینی م پزشکی 9-4 دوشنبه 03 93 9999905 تفسیر موضوعی قرآن 04

   دکتر علیرضا امینی خ مدیریت 8-13 دوشنبه 03 99 9999905 تفسیر موضوعی قرآن 05

   دکتر محمودایوبی م مدیریت 8-13 شنبهیک 03 90 9999905 تفسیر موضوعی قرآن 06

   سیدحسین حر م بهداشت 4-6 شنبه 03 6 9999907 فرهنگ وتمدن اسالم و ایران 07

   سیدحسین حر م بهداشت 9-4 شنبه 03 7 9999907 وتمدن اسالم و ایرانفرهنگ  08



 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان                   كل امور آموزشي

 1044-1041دومنیمسال         برنامه دروس ارائه شده توسط گروه آموزشي معارف اسالمي                                                           
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   دکتر حسین زاده م توانبخشی 9-4 دوشنبه 03 19 9999907 فرهنگ وتمدن اسالم و ایران 09

9-4 چهارشنبه 03 9 9999909 دانش خانواده 43    خانم محمدی خ پزشکی 

13-19 دوشنبه 03 4 9999909 خانوادهدانش  41    دکترسیدروح اله موسوی زاده ب پزشکی 

4-6 دوشنبه 03 5 9999909 دانش خانواده 49    خانم کدخدایی خ پزشکی 

   دکتر مصطفی ادیب خ پرستاری 4-6 سه شنبه 03 6 9999909 دانش خانواده 40

   دکتر مصطفی ادیب خ دندانپزشکی 9-4 سه شنبه 03 13 9999909 دانش خانواده 44

   دکتراصغر هادی ب پزشکی 9-4 شنبه 03 10 9999909 دانش خانواده 45

   دکتر نیلفروشان خ پزشکی 9-4 یکشنبه 03 14 9999909 دانش خانواده 46

   خانم باقری خ پزشکی 9-4 سه شنبه 03 15 9999909 دانش خانواده 47

   ابراهیم محمدی ب پزشکی 9-4 یکشنبه 03 16 9999909 دانش خانواده 48

   حسن سراج زاده ب پزشکی 4-6 سه شنبه 03 18 9999909 دانش خانواده 49

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 


