
 9911برنامه راند آموزشی بخش قلب تیرماه 

 آقای دکتر ابطحیان نیمه اول تیر

 آقای دکتر علم افشار نیمه دوم تیر

 9911اسامی دانشجویان بخش قلب تیرماه 

 مائده محمدی

 امیر حسین پروین

 نازیال شیروانی 

 عبدالحکیم پروه 

 طاهره خطیب

 9911ماه مردادبرنامه راند آموزشی بخش قلب 

 لقمانیدکتر  خانم مردادنیمه اول 

 شادمهردکتر  خانم مردادنیمه دوم 

 9911ماه مرداداسامی دانشجویان بخش قلب 

 فتاحینیما 

 اردوان مجملی

 محمد خادم الحسینی

 فاطمه احمدی

 نیلوفر رزم آور

 علی صداقت

 سمیرا فرخی

 د روحیانی پورابهز

 طناز ترابی جهرمی

 



 9911ماه شهریوربرنامه راند آموزشی بخش قلب 

 آقای دکتر شجاعی شهریورنیمه اول 

 قای دکتر علم افشارآ –آقای دکتر ابطحیان  شهریورنیمه دوم 

 9911اسامی دانشجویان بخش قلب  شهریورماه 

 

 پریسا پورعباس مهرنوش عربلو 

 فاطمه عباسی مریم حسینی

 اسماعیل غفاری رضایی

 رضا عامری فاطمه احمدی 

 فاطمه میرزایی مهسا شهریور

 محسن صفری کوروش شهریور

 مسعود صفرزاده زهرا دهدشتی 

 سید علی حسینی نیلوفر بهمئی

 فائزه احمدی شعبانی پور

 فاطمه رزمجویی فاطمه محمدی

 ایرج پور صادق زهرا نوروزی

 نیما دادگر عیالبار

 

 

 

 

 



 9911ماه شهریوربخش قلب برنامه درمانگاه 

 

آقای دکتر  

 شجاعی

خانم دکتر 

 شادمهر

آقای دکتر علم 

 افشار

خانم دکتر 

 لقمانی

 آقای دکتر ابطحیان

درمانگاه امام  روز

 رضا 

 صبح

کلینیک هنری 

 صبح

درمانگاه 

 امام رضا 

 صبح

کلینیک 

 هنری

 عصر

درمانگاه امام 

 رضا 

 صبح

کلینیک 

 هنری

 صبح

کلینیک 

 هنری

 عصر

    * * * * شنبه

 * * *  * *  یکشنبه

 * * *   * * دوشنبه

 * *  * * *  سه شنبه

  *  * * * * چهارشنبه

 

 9911ماه مهربرنامه راند آموزشی بخش قلب 

 خانم دکتر شادمهر مهرنیمه اول 

 خانم دکتر لقمانی مهرنیمه دوم 
 

 9911اسامی دانشجویان بخش قلب  مهرماه 

 

 شریفیان سید جواد میری

 سارینا ملک زاده عرفانه علیرضایی

 محمدی زاده ستار هنرور

 فاطمه هاشمی پوریا قاسم پور

 ناهید تدین هانیه رزاق زادگان



 9911ماه مهربخش قلب برنامه درمانگاه 

 

آقای دکتر  

 شجاعی

خانم دکتر 

 شادمهر

آقای دکتر علم 

 افشار

خانم دکتر 

 لقمانی

 آقای دکتر ابطحیان

درمانگاه امام  روز

 رضا 

 صبح

کلینیک هنری 

 صبح

درمانگاه 

 امام رضا 

 صبح

کلینیک 

 هنری

 عصر

درمانگاه امام 

 رضا 

 صبح

کلینیک 

 هنری

 صبح

کلینیک 

 هنری

 عصر

    * * * * شنبه

 * * *  * *  یکشنبه

 * * *   * * دوشنبه

 * *  * * *  سه شنبه

  *  * * * * چهارشنبه

 شنبه

12/7/99 

 میری

 یکشنبه

13/7/99 

 شریفیان-هاشمی 

 سه شنبه

15/7/99 

 

 یکشنبه

20/7/99 

 محمدی زاده–ملک زاده 

 سه شنبه

22/7/99 

 قاسم پور -رزاق زادگان

 سه شنبه

29/7/99 

 هنرور 



 

 

 

 


