
 برنامه حضور فیزیکی و حضور در دفاتر مجازی اساتید دانشکده پرستاری و مامایی 
نام و نام 

 خانوادگی

نوع   سمت اجرایی 

همکاری 

)الف / 

 ب( 

تلفن  روزهای هفته

 پنجشنبه چهارشنبه  سه شنبه دوشنبه  یکشنبه مستقیم 

رئیس دانشکده  راضیه امینی 

 پرستاری و مامایی

 حضور  حضور  حضور  حضور  الف
 

42292208 

معاون آموزشی و  شادی گلی 

 پژوهشی

 42292580  حضور  حضور  حضور  حضور  الف

مهرداد 

 آذربرزین

 مدیرکل توسعه 

آموزش و پژوهش   

علوم پزشکی 

دانشگاه آزاد 

اسالمی استان 

 اصفهان

واحد  الف

 خوراسگان 

واحد 

 خوراسگان 

واحد 

 خوراسگان 

واحد 

 خوراسگان 

واحد 

 خوراسگان 

42292477 

مریم مقیمیان 

 بروجنی

رئیس مرکز 

تحقیقات توسعه 

علوم پرستاری و 

مدیر   -مامایی

 آموزش و پژوهش 

 42292206  حضور  حضور  حضور  حضور  الف

مینا جوزی 

 نجف  آبادی 

رئیس اداره توسعه 

آموزش در امور 

 پزشکی

 42292581  حضور  حضور  حضور  حضور  الف

 8دفتر مجازی ) حضور  الف مدیر گروه مامایی  مرجان گلی 

(10تا    

 حضور  حضور 
 

42292209 

فاطمه سلمانی 

 پائین دروازه 
 
 

 

مدیرگروه 

 پرستاری 

دفتر مجازی )  حضور  الف

(  12تا    10  

 42292207  حضور  حضور 

فرشته  

 برادران فرد 

مدیر گروه 

تکنولوژی  اتاق 

 عمل

 

 

دفتر   حضور  حضور  حضور  حضور  الف

مجازی 

(۱۲-۱۰)  

42292582 



 برنامه حضور فیزیکی و حضور در دفاتر مجازی اساتید دانشکده پرستاری و مامایی 
صبیحه  

 شکرانی

 الف غیر اجرایی 
  

 دفتر مجازی 

الی    11:30)    

13:30   )  

 
 42292872 حضور 

مهشید معینی 

 مهر

 الف غیر اجرایی 
  

دفتر مجازی  حضور 

(  12تا    10)    

 
42292587 

مرضیه شایان 

 منش

 الف غیر اجرایی 
  

 دفتر مجازی 

الی   8:30)    

10:30   )  

 حضور 
 

42292585 

 الف غیر اجرایی  نسیم خادمی 
  

 دفتر مجازی 

(14الی   12)      

 
 42292587 حضور 

 الف غیر اجرایی  فرزانه رحیمی
  

دفتر  

-9:30مجازی)
1:301 ) 

 حضور 
 

42292585 

 الف غیر اجرایی  پروانه اباذری
  

 حضور 
 

دفتر  

مجازی ) 

(  12تا    10  

25464229  

منیره 

باباشاهی 

 کوهانستانی

دفتر مجازی )  حضور  الف غیر اجرایی 

۱۹-۱۷ )  

   
42292550 

نرگس طوقیان 

 چهارسوقی 

 الف غیر اجرایی 
 

 دفتر مجازی  حضور 

(   ۱۰تا    ۸)      

  
42292584 

لیال السادات 

 کهنگی 

دفتر   حضور  الف غیر اجرایی 

(۱۰-۱۲مجازی)   

   
42292584 

نیره ناصری 

 بروجنی

دفتر   الف غیر اجرایی 

مجازی ) 

۱۸-۱۶)  

 حضور 
   

42292550 

فریدخت  

یزدانی نجف 

 آبادی 

 الف غیر اجرایی 
 

 حضور 
 

دفتر مجازی 

(  ۱۵تا    ۱۳)    

 
42292583 

منصوره 

 احمدی فراز 

اجرایی غیر   دفتر مجازی    حضور  الف 

(۱۲-۱۰)  

 42292872 

 


