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 روز تاریخ کشیک درمانگاه اتاق عمل صبح اتاق عمل عصر

  -  1/11/99   

  -  2/11/99   

  -  3/11/99   

خطیب-صفوی  

دهدشتی-غفاری  

مهسا شهریور-رنجبر کوروش شهریور-دکتر فخری نیا: گودرزی   

 دکتر شفا: رضایی

پورعباس-دکتر پورمختاری: پورهاشمی  

غفاری-دکتر قائم مقامی: عباسی  

خطیب-صفوی  

دهدشتی-غفاری  

6/11/99  شنبه 

گودرزی-رنجبر  

عباسی-پورعباس  

غفاری-پورهاشمی دهدشتی-دکتر فخری نیا: صفوی   

کورش شهریور-دکتر شفا: خطیب  

مهسا شهریور-دکتر پورمختاری: رضایی  

گودرزی-رنجبر  

عباسی-پورعباس  

7/11/99  یک شنبه 

گودرزی-رنجبر  

پورعباس-عباسی  

دهدشتی-خطیب غفاری-دکتر شفا: پورهاشمی   

کورش شهریور-دکتر پورمختاری: صفوی  

گودرزی-رنجبر  

پورعباس-عباسی  

8/11/99  دوشنبه 

گودرزی-رنجبر  

-مهسا شهریور

 کوروش شهریور

غفاری-صفوی پورعباس-دکتر فخری نیا: خطیب   

عباسی-دکتر شفا: رضایی  

گودرزی-رنجبر  

-شهریور مهسا

 کوروش شهریور

9/11/99  سه شنبه 

-پورهاشمی

-رضایی  

-مهسا شهریور

 کوروش شهریور

پورعباس-خطیب عباسی-دکتر فخری نیا: رنجبر   

دهدشتی-دکتر پورمختاری: گودرزی  

-پورهاشمی

-رضایی  

-مهسا شهریور

 کوروش شهریور

11/11/99  چهارشنبه 
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 روز تاریخ کشیک درمانگاه اتاق عمل صبح اتاق عمل عصر

رضایی-پورهاشمی  

-مهسا شهریور

 کوروش شهریور

پورعباس-خطیب غفاری-دکتر فخری نیا: صفوی   

دهدشتی-دکتر شفا: گودرزی  

عباسی-دکتر پورمختاری: رنجبر  

رضایی-پورهاشمی  

کوروش -مهسا شهریور

 شهریور

13/11/99  شنبه 

-رنجبر-گودرزی

پورعباس-عباسی  

دهدشتی-صفوی کوروش -دکتر فخری نیا: پورهاشمی 

 شهریور

غفاری-دکتر پورمختاری: رضایی  

-عباسی-رنجبر-گودرزی

 پورعباس

11/11/99  یک شنبه 

-رنجبر-گودرزی

پورعباس-عباسی  

مهسا -پورهاشمی

 شهریور

دهدشتی-دکتر شفا: صفوی  

کوروش -دکتر پورمختاری: خطیب

 شهریور

-عباسی-رنجبر-گودرزی

 پورعباس

11/11/99  دوشنبه 



99 دی ماه-ارتوپدیبرنامه درمانگاه دانشجویان   

 

 

 

 

 

 روز تاریخ کشیک درمانگاه اتاق عمل صبح اتاق عمل عصر

خطیب-صفوی  

قانعی-میرزایی  

دوانی-رضایی زارع-دکتر فخری نیا : رنجبر   

شعبانی-دکتر شفا: گودرزی  

خطیب-صفوی  

قانعی-میرزایی  

16/11/99  سه شنبه 

- زارع-رنجبر -گودرزی

 شعبانی

قانعی-پورهاشمی میرزایی-دکتر فخری نیا: رضایی   
 

گودرزی-رنجبر  

شعبانی-زارع  

17/11/99  چهارشنبه 

-پورهاشمی-رضایی

 شعبانی

قانعی-صفوی دوانی-دکتر فخری نیا: خطیب   

زارع-دکتر شفا: رنجبر  

میرزایی-گودرزیدکتر پورمختاری:   

پورهاشمی-رضایی  

قانعی-شعبانی  

21/11/99  شنبه 

پورهاشمی-رضایی  

شعبانی-دوانی  

زارع-رنجبر قانعی-دکتر فخری نیا: گودرزی   

شعبانی-دکتر پورمختاری: صفوی  

پورهاشمی-رضایی  

شعبانی-دوانی  

21/11/99  یک شنبه 

پورهاشمی-رضایی  

دوانی-شعبانی  

میرزایی-گودرزی قانعی-خطیبدکتر شفا:    

زارع-دکتر پورمختاری: رنجبر  

پورهاشمی-رضایی  

دوانی-شعبانی  

22/11/99  دوشنبه 

دوانی-زارع-صفوی قانعی-خطیب  شعبانی-دکتر فخری نیا: پورهاشمی   

میرزایی-دکتر شفا: رنجبر  

صفوی-خطیب  

دوانی-زارع  

23/11/99  سه شنبه 

صفوی-خطیب  

زارع-میرزایی  

شعبانی-رنجبر قانعی-رضاییدکتر فخری نیا:    

دوانی-دکتر پورمختاری: پورهاشمی  

صفوی-خطیب  

زارع-میرزایی  

21/11/99  چهارشنبه 

قانعی-رضایی-پورهاشمی میرزایی-گودرزی  زارع-دکتر فخری نیا: خطیب   

دوانی-دکتر شفا: صفوی  

شعبانی -دکتر پورمختاری: رنجبر  

رضایی-پورهاشمی  

میرزایی-قانعی  

27/11/99  شنبه 

دوانی-خطیب-صفوی زارع-رضایی  میرزایی-دکتر شفا: پورهاشمی   

قانعی-دکتر پورمختاری: گودرزی  

خطیب-صفوی  

زارع-دوانی  

29/11/99  دوشنبه 


