
 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 

1399خردادماه   برنامه آموزشی بخش اطفال  

 نام استاد ساعت شروع راند و کنفرانس تاریخ

 دکتر امیر اسکندری 8:30 18/03/99لغایت  17/03/99

 دکتر احسان رحمانیان 7:30 24/03/99لغایت  19/03/99

 دکتر سارا متین 8:30 31/03/99لغایت  25/03/99

 

 

 

 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحثعنوان  ردیف عنوان بحث ردیف  عنوان بحث ردیف 

1 RDS 19 کم خونی 37 نفروتیک سندرم 

 بیماریهای خونریزی دهنده PTGN 38 20 نوزاد طبیعی 2

 بیماریهای بدخیم کودکی 39 استئومیلیت 21 نوزاد نارس 3

–دیابت  22 آسفیکسی 4 DKA 40 فشار خون اطفال 

کودکان –احیاء نوزادان  5  23 OPivm poisoniig 41  کما –شوک  

 آرتریت حاد 42 اسهال 24 زردی 6

 بیماریهای شایع انگلی کودکان 43 بلع جسم خارجی 25 شیر مادر 7

 آسم کودکان 44 نوزادCPR2 26 سوء تغذیه 8

هیپوکلسمی–هیپو گلیسمی  45 تب وتشنج 27 اسهال مزمن 9  

 NICU 46 Fuoنکات مهم  28 عفونت های نوزادی 10

استفراغ –اسهال  11  29 Statis epilqoticvs 47 IDM 

  HPSمسائل شایع گوارشی SUPPlement in Neonate 48 30 آب و  الکترولیت 12

Obstraction - Intusseption 

انسفالیت –منانژیت  13  HUS 49 آسپیراسیون جسم خارجی 31 

کودکی –تشنج نوزادی  14  32 UTI )عفونت ادراری(   مسائل شایع قلبی کودکان 50 

(ASD-VSD-PDA-TOF) 

آبله –سرخجه  –سرخک  15

 مرغان

 Common-cold 51 هایپر بیلی 33

 AOM 52 مارگزید گی 34 عفونت های ادراری 16

کروپ –فارنژیت  17  Sinusitis 53 عقرب گزیدگی 35 

 مسمومیت ها) نفت خوردگی .......( 54 هیپوتیروئیدی 36 ذات الریه 18

شایع اطفالشناخت دارو در بیماریهای  55      



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 

1399  خردادماه بخش اطفال برگزاری گزارش صبحگاهی و ژورنال کالببرنامه   

 ایام

 هفته

ساعت شروع گزارش  تاریخ

صبحگاهی 
Morning Report 

 ساعت شروع

 ژورنال کالب

 محل برگزاری

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 20/03/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 25/03/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 27/03/99 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 
 99خردادماهبرنامه درمانگاه بخش اطفال 

 

 دکترکفاشان دکترمعتمد دکترتوکلی دکتراسکندری دکترمتین دکتر رحمانیان دکتر مقرب تاریخ روز

 عربلو-زهرا رضایی  فتاحی-حسینی  روحیانی-کالئی صداقت-علوی  17/3/99 شنبه

 تیموری-یحیی پور  کشاورز-باقری مجملی-کیامرزی   رزم آور -آریاپور 18/3/99 یکشنبه

  احمدی -الهام رضایی   خادم الحسینی-کریمی مجملی-روحی  19/3/99 دوشنبه

  رنجبر-حسینی     ترابی –فرخی  20/3/99 سه شنبه

   زهرارضایی-دانشمند   نبی پور-کریمی  21/3/99 چهارشنبه

 احمدی-عربلو     صداقت-روحی فتاحی-کالئی 24/3/99 شنبه

     یحیی پور-آریاپور   25/3/99 یکشنبه

  کشاورز-باقری    کیامرزی-تیموری  26/3/99 دوشنبه

  مجملی-رضاییزهرا    رزم آور-کریمی   27/3/99 سه شنبه

 

 

 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 

1399تیرماه   برنامه آموزشی بخش اطفال  

 نام استاد ساعت شروع راند و کنفرانس تاریخ

 دکتر وحید مقرب 7:30 07/04/99لغایت  01/04/99

 دکتر اردشیر توکلی 8:30 10/04/99لغایت 08/04/99

 دکتر امیر اسکندری 8:30 17/04/99لغایت  11/04/99

 دکتر احسان رحمانیان 7:30 24/04/99لغایت  18/04/99

 دکتر سارا متین 8:30 31/04/99لغایت  25/04/99
 

 عنوان بحث ردیف عنوان بحث ردیف عنوان بحث یف

1 RDS 19 کم خونی 37 نفروتیک سندرم 

 بیماریهای خونریزی دهنده PTGN 38 20 نوزاد طبیعی 2

 بیماریهای بدخیم کودکی 39 استئومیلیت 21 نوزاد نارس 3

–دیابت  22 آسفیکسی 4 DKA 40 فشار خون اطفال 

کودکان –احیاء نوزادان  5  23 OPivm poisoniig 41  کما –شوک  

 آرتریت حاد 42 اسهال 24 زردی 6

 بیماریهای شایع انگلی کودکان 43 بلع جسم خارجی 25 شیر مادر 7

 آسم کودکان 44 نوزادCPR2 26 سوء تغذیه 8

وتشنجتب  27 اسهال مزمن 9 هیپوکلسمی–هیپو گلیسمی  45   

 NICU 46 Fuoنکات مهم  28 عفونت های نوزادی 10

استفراغ –اسهال  11  29 Statis epilqoticvs 47 IDM 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 
HPSمسائل شایع گوارشی) SUPPlement in Neonate 48 30 آب و  الکترولیت 12  – 

Obstraction - Intusseption ) 

انسفالیت –منانژیت  13  HUS 49 آسپیراسیون جسم خارجی 31 

کودکی –تشنج نوزادی  14  32 UTI )عفونت ادراری(   مسائل شایع قلبی کودکان 50 

(ASD-VSD-PDA-TOF) 

آبله –سرخجه  –سرخک  15

 مرغان

 Common-cold 51 هایپر بیلی 33

 AOM 52 مارگزید گی 34 عفونت های ادراری 16

کروپ –فارنژیت  17  Sinusitis 53 عقرب گزیدگی 35 

 مسمومیت ها) نفت خوردگی .......( 54 هیپوتیروئیدی 36 ذات الریه 18

 شناخت دارو در بیماریهای شایع اطفال 55    

 

 

 

 

 

 

 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 

 1399تیرماه   بخش اطفال برگزاری گزارش صبحگاهی و ژورنال کالببرنامه 

 ایام

 هفته

ساعت شروع گزارش  تاریخ

صبحگاهی 
Morning Report 

 ساعت شروع

 ژورنال کالب

 محل برگزاری

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 10/04/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ----------- صبح 8 15/04/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ----------- صبح 8 22/04/99 یکشنبه

 آمفی تئاتر درمانگاه هنریسالن  صبح 8:45 صبح 8 24/04/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 31/04/99 سه شنبه
 

 

 

 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 
 99تیرماهبرنامه درمانگاه بخش اطفال 

 

 
 

 دکتر مقرب تاریخ روز
دکتر 

 رحمانیان
 دکترتوکلی دکتراسکندری دکترمتین

 دکترکفاشان دکترمعتمد

  روحیانی -عربلو   -فرخی  -خادم الحسینی 3/4/99 سه شنبه

    -رنجبر  -دانشمند  4/4/99 چهارشنبه

 کشاورز-باقری  مجملی-الهام رضایی   -نبی پور   21/4/99 شنبه

 زهرا رضایی –حسینی   عربلو-یحیی پور -احمدی -ترابی  -صداقت 22/4/99 یکشنبه

  نبی پور –تیموری     -فتاحی  23/4/99 دوشنبه

  ترابی -نبی پور  رنجبر -احمدی   -دانشمند   24/4/99 سه شنبه

    -خادم الحسینی  -احمدی   25/4/99 چهارشنبه

 مجملی-الهام رضایی      -روحیانی 28/4/99 شنبه

     -رنجبر -فرخی  29/4/99 یکشنبه

  دانشمند-رزم آور  -روحیانی -نبی پور   30/4/99 دوشنبه



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 
 

1399مردادماه   رنامه آموزشی بخش اطفالب  

 نام استاد ساعت شروع راند و کنفرانس تاریخ

 دکتر وحید مقرب 7:30 03/05/99لغایت  01/05/99

 دکتر اردشیر توکلی 8:30 06/05/99لغایت 04/05/99

 دکتر وحید مقرب 7:30 12/05/99لغایت  07/05/99

 دکتر احسان رحمانیان 7:30 19/05/99لغایت  13/05/99

 دکتر امیر اسکندری 8:30 25/05/99لغایت  20/05/99

 دکتر سارا متین 8:30 29/05/99لغایت  26/05/99
 

 

 عنوان بحث ردیف عنوان بحث ردیف عنوان بحث ردیف

1 RDS 19 کم خونی 37 نفروتیک سندرم 

 بیماریهای خونریزی دهنده PTGN 38 20 نوزاد طبیعی 2

بدخیم کودکی بیماریهای 39 استئومیلیت 21 نوزاد نارس 3  

–دیابت  22 آسفیکسی 4 DKA 40 فشار خون اطفال 

کودکان –احیاء نوزادان  5  23 OPivm poisoniig 41  کما –شوک  

 آرتریت حاد 42 اسهال 24 زردی 6

 بیماریهای شایع انگلی کودکان 43 بلع جسم خارجی 25 شیر مادر 7



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 
 آسم کودکان 44 نوزادCPR2 26 سوء تغذیه 8

مزمناسهال  9 هیپوکلسمی–هیپو گلیسمی  45 تب وتشنج 27   

 NICU 46 Fuoنکات مهم  28 عفونت های نوزادی 10

استفراغ –اسهال  11  29 Statis epilqoticvs 47 IDM 

HPSمسائل شایع گوارشی) SUPPlement in Neonate 48 30 آب و  الکترولیت 12  – 

Obstraction - Intusseption ) 

انسفالیت –منانژیت  13  HUS 49 آسپیراسیون جسم خارجی 31 

کودکی –تشنج نوزادی  14  32 UTI )عفونت ادراری(   مسائل شایع قلبی کودکان 50 

(ASD-VSD-PDA-TOF) 

آبله –سرخجه  –سرخک  15

 مرغان

 Common-cold 51 هایپر بیلی 33

 AOM 52 مارگزید گی 34 عفونت های ادراری 16

کروپ –فارنژیت  17  Sinusitis 53 عقرب گزیدگی 35 

 مسمومیت ها) نفت خوردگی .......( 54 هیپوتیروئیدی 36 ذات الریه 18

 شناخت دارو در بیماریهای شایع اطفال 55    

 

 

 

 

 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 

 1399مردادماه   بخش اطفال برگزاری گزارش صبحگاهی و ژورنال کالببرنامه 

 

 

 هفته ایام 

 

ساعت شروع گزارش صبحگاهی  تاریخ
Morning Report 

 ژورنال کالب ساعت شروع

 

 محل برگزاری

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ----------- صبح 8 05/05/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 07/05/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ----------- صبح 8 12/05/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 14/05/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ---------- صبح 8 19/05/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 21/05/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ---------- صبح 8 26/05/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ----------- صبح 8 28/05/99 سه شنبه



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 
 دکترکفاشان دکترمعتمد دکترتوکلی دکتراسکندری دکترمتین دکتر رحمانیان دکتر مقرب تاریخ روز

 جاویدمهر-ملک حسینی     ذوالفقاریان-میدجانی   4/5/99 شنبه

     میرزایی-مینایی   5/5/99 یکشنبه

   تقی پور-محمدی    ترابی خواه-عباسی 6/5/99 دوشنبه

  رئیس کریمیان-آتشی  پیلبان-رجب پور    7/5/99 سه شنبه

   ابوالوردی-خورسندی      8/5/99 چهارشنبه

 جاویدمهر-محمدی   ذوالفقاریان-وحیدی نژاد اتحاد نژاد-میدجانی    11/5/99 شنبه

      ابوالوردی-احمدی  12/5/99 یکشنبه

     ترابی خواه-گرجی زاده   13/5/99 دوشنبه

  پیلبان-ملک حسینی     میرزایی-مینایی 14/5/99 سه شنبه

     اتحادنژاد-میدجانی رئیس کریمیان-عباسی  15/5/99 چهارشنبه

 ذوالفقاریان-وحیدی نژاد       19/5/99 یکشنبه

       جاویدمهر-رجب پور 20/5/99 دوشنبه

  میرزایی-خورسندی       21/5/99 سه شنبه

    ابوالوردی-مینایی    22/5/99 چهارشنبه



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      تقی پور-مینایی  25/5/99 شنبه

 ترابی خواه–آتشی     پیلبان-عباسی   26/5/99 یکشنبه

  اتحادنژد-محمدی      رئیس کریمیان -احمدی 28/5/99 سه شنبه

    ذوالفقاریان-عباسی  جاویدمهر-رجب پور  29/5/99 چهارشنبه



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 

1399  شهریورماه برنامه آموزشی بخش اطفال  

 نام استاد ساعت شروع راند و کنفرانس تاریخ

 دکتر وحید مقرب 7:30 05/06/99لغایت  01/06/99

 دکتر اردشیر توکلی 8:30 12/06/99لغایت 10/06/99

 دکتر احسان رحمانیان 7:30 19/06/99لغایت  15/06/99

 دکتر امیر اسکندری 8:30 25/06/99لغایت  22/06/99

 دکتر سارا متین 8:30 31/06/99لغایت  26/06/99
 

 عنوان بحث ردیف عنوان بحث ردیف عنوان بحث ردیف

1 RDS 19 کم خونی 37 نفروتیک سندرم 

 بیماریهای خونریزی دهنده PTGN 38 20 نوزاد طبیعی 2

 بیماریهای بدخیم کودکی 39 استئومیلیت 21 نوزاد نارس 3

–دیابت  22 آسفیکسی 4 DKA 40 فشار خون اطفال 

کودکان –احیاء نوزادان  5  23 OPivm poisoniig 41  کما –شوک  

 آرتریت حاد 42 اسهال 24 زردی 6

خارجیبلع جسم  25 شیر مادر 7  بیماریهای شایع انگلی کودکان 43 

 آسم کودکان 44 نوزادCPR2 26 سوء تغذیه 8

هیپوکلسمی–هیپو گلیسمی  45 تب وتشنج 27 اسهال مزمن 9  

 NICU 46 Fuoنکات مهم  28 عفونت های نوزادی 10

استفراغ –اسهال  11  29 Statis epilqoticvs 47 IDM 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 
HPSمسائل شایع گوارشی) SUPPlement in Neonate 48 30 آب و  الکترولیت 12  – 

Obstraction - Intusseption ) 

انسفالیت –منانژیت  13  HUS 49 آسپیراسیون جسم خارجی 31 

کودکی –تشنج نوزادی  14  32 UTI )عفونت ادراری(   مسائل شایع قلبی کودکان 50 

(ASD-VSD-PDA-TOF) 

آبله –سرخجه  –سرخک  15

 مرغان

 Common-cold 51 هایپر بیلی 33

 AOM 52 مارگزید گی 34 عفونت های ادراری 16

کروپ –فارنژیت  17  Sinusitis 53 عقرب گزیدگی 35 

 مسمومیت ها) نفت خوردگی .......( 54 هیپوتیروئیدی 36 ذات الریه 18

 شناخت دارو در بیماریهای شایع اطفال 55    

 

 

 

 

 

 

 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 

 1399شهریورماه   بخش اطفال کالببرگزاری گزارش صبحگاهی و ژورنال برنامه 

 ایام

 هفته

ساعت شروع گزارش صبحگاهی  تاریخ
Morning Report 

 ساعت شروع

 ژورنال کالب

 محل برگزاری

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ------------ صبح 8 02/06/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 04/06/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 11/06/99 شنبهسه 

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 16/06/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ---------- صبح 8 18/06/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 23/06/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ---------- صبح 8 25/06/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 30/06/99 یکشنبه

 

 

 

 

 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 
 99برنامه درمانگاه اطفال شهریورماه 

 دکترکفاشان دکترمعتمد دکترتوکلی دکتراسکندری دکترمتین دکتر رحمانیان دکتر مقرب تاریخ روز

 محمدی      وحیدی نژاد–ابوالوردی  1/6/99 شنبه

   آتشی  محمدی-ذوالفقاریان    2/6/99 یکشنبه

  ذوالفقاریان محمدی     4/6/99 سه شنبه

      آتشی-اتحادنژاد  5/6/99 چهارشنبه

     وحیدی-جاویدمهر  تقی پور ملک حسینی 10/6/99 دوشنبه

  ابوالوردی  -ترابی خواه    11/6/99 سه شنبه

   ملک حسینی     12/6/99 چهارشنبه

 وحیدی نژاد       15/6/99 شنبه

      خورسندی-پیلبان  16/6/99 یکشنبه

     ملک حسینی-ابوالوردی   17/6/99 دوشنبه

  آتشی  وحیدی نژاد-تقی پور    18/6/99 سه شنبه

       محمدی-اتحادنژاد 19/6/99 چهارشنبه

 خورسندی     وحیدی نژاد-ترابی خواه  22/6/99 شنبه
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     خورسندی-تقی پور   23/6/99 یکشنبه

    آتشی-جاویدمهر    24/6/99 دوشنبه

  محمدی-    میرزائی آتشی-پیلبان  25/6/99 سه شنبه

1399مهرماه   برنامه آموزشی بخش اطفال  

 نام استاد ساعت شروع راند و کنفرانس تاریخ

 دکتر احسان رحمانیان 7:30 06/07/99لغایت  01/07/99

 دکتر اردشیر توکلی 8:30 09/07/99لغایت 07/07/99

 دکتر امیر اسکندری 8:30 15/07/99لغایت  12/07/99

 دکتر وحید مقرب 7:30 22/07/99لغایت  16/07/99

 دکتر سارا متین 8:30 30/07/99لغایت  23/07/99
 

 عنوان بحث ردیف عنوان بحث ردیف عنوان بحث ردیف

1 RDS 19 کم خونی 37 نفروتیک سندرم 

 بیماریهای خونریزی دهنده PTGN 38 20 نوزاد طبیعی 2

 بیماریهای بدخیم کودکی 39 استئومیلیت 21 نوزاد نارس 3

–دیابت  22 آسفیکسی 4 DKA 40 فشار خون اطفال 

کودکان –احیاء نوزادان  5  23 OPivm poisoniig 41  کما –شوک  

 آرتریت حاد 42 اسهال 24 زردی 6
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 بیماریهای شایع انگلی کودکان 43 بلع جسم خارجی 25 شیر مادر 7

 آسم کودکان 44 نوزادCPR2 26 سوء تغذیه 8

هیپوکلسمی–هیپو گلیسمی  45 تب وتشنج 27 اسهال مزمن 9  

 NICU 46 Fuoنکات مهم  28 عفونت های نوزادی 10

استفراغ –اسهال  11  29 Statis epilqoticvs 47 IDM 

HPSمسائل شایع گوارشی) SUPPlement in Neonate 48 30 آب و  الکترولیت 12  – 

Obstraction - Intusseption ) 

انسفالیت –منانژیت  13  HUS 49 آسپیراسیون جسم خارجی 31 

کودکی –تشنج نوزادی  14  32 UTI )عفونت ادراری(   مسائل شایع قلبی کودکان 50 

(ASD-VSD-PDA-TOF) 

آبله –سرخجه  –سرخک  15

 مرغان

 Common-cold 51 هایپر بیلی 33

 AOM 52 مارگزید گی 34 عفونت های ادراری 16

کروپ –فارنژیت  17  Sinusitis 53 عقرب گزیدگی 35 

 مسمومیت ها) نفت خوردگی .......( 54 هیپوتیروئیدی 36 ذات الریه 18

شایع اطفالشناخت دارو در بیماریهای  55      
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 1399ماه  مهر بخش اطفال برگزاری گزارش صبحگاهی و ژورنال کالببرنامه 

 ایام

 هفته

ساعت شروع گزارش صبحگاهی  تاریخ
Morning Report 

 ژورنال کالب ساعت شروع

 

 محل برگزاری

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ------------ صبح 8 01/07/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ------------ صبح 8 06/07/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ----------- صبح 8 08/07/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 13/07/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ---------- صبح 8 15/07/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 20/07/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری  صبح 8 22/07/99 سه شنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری صبح 8:45 صبح 8 27/07/99 یکشنبه

 سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری  صبح 8 29/07/99 سه شنبه

 

 

 

 

 



 
بیمارستان استاد مطهریمعاونت آموزشی   

 
 99رماهمهبرنامه درمانگاه اطفال 

 دکترکفاشان دکترمعتمد دکترتوکلی دکتراسکندری دکترمتین دکتر رحمانیان دکتر مقرب تاریخ روز

   اتباعی-رضایی    پایمرد-نجفی 5/7/99 شنبه

    حیدری-بهره بر  بیات -اوجی  6/7/99 یکشنبه

  صالح-   موسوی-آریان پور   7/7/99 دوشنبه

      عوض پور-معزی  8/7/99 سه شنبه

   فیروزی-آریان پور    هاشمی-حبیبی 9/7/99 چهارشنبه

      دانشگر-ذهبی   12/7/99 شنبه

 هاشمی-زهرایی  گرایش-استخری بیات-اعتمادی زاده پایمرد-زارع    13/7/99 یکشنبه

      حاتمی-شعیعی   14/7/99 دوشنبه

    عوض پور-معزی    15/7/99 سه شنبه

       اقبال-نژادحسین  16/7/99 چهارشنبه

 فیروزی     زارعی-رضایی  19/7/99 شنبه

     اقبال-حبیبی   20/7/99 یکشنبه

  فیروزی-جعفری     حیدری-بهره بر 21/7/99 دوشنبه
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  اتباعی-پایمرد  دانشگر-شفیعی هاشمی-حسین نژاد   22/7/99 سه شنبه

      جعفری-استخری  23/7/99 چهارشنبه

 اتباعی-موسوی   زارعی-ذهبی     27/7/99 یکشنبه

  زهرایی-اقبال   گرگین-اوجی   28/7/99 دوشنبه

 صالح    حاتمی-زارع  گرایش-نجفی  29/7/99 سه شنبه

       گرگین-اعتمادی زاده 30/7/99 چهارشنبه

 

 


