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 کالس فیزیکال اگزم روز دوشنبه:

 اینترن: بیات

عزیزی-غنی پور-الوانی-امیدمختار-استیودنت: امیریان  

 کالس فیزیکال اگزم روز سه شنبه:

 اینترن: حاتمی

الوانی نژاد-دمیری-کامران-جنتی-اکرمی-عزیزی-شفیعیاستیودنت:   

 کالس فیزیکال اگزم روز چهار شنبه:

زارعیاینترن:  

شریفی نیا-نقوی-اکرمی-جنتی-کامران-شرافتیاستیودنت:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز تاریخ درمانگاه اتاق عمل

دمیری-اکرمی-دکتر سپیدکار ص: زارعی   

کامران-جنتی-دکتر سپیدکار ع: عوض پور  

نقوی-شرافتی-دکتر طاهری: حاتمی  

0/6/0011  دوشنبه 

نقوی-امیریان-دکتر سپیدکار: ناصری پور   

انصاری-شریفی نیا-دکتر طاهری: محمد جعفری  

هاشمی-بقری-دکتر رمضانی: زارعی  

2/6/0011  سه شنبه 

هاشمی-دکتر سپیدکار: شفیعی   

دمیری-دکتر حق بین: الوانی  

3/6/0011  چهارشنبه 
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 روز تاریخ درمانگاه اتاق عمل

  غنی پور-انصاری-بقری دکتر سپیدکار صبح ه : 

  هاشمی-عزیزی-شرافتی دکتر سپیدکار عصر ه:

دمیری-شفیعی-: حاتمی دکتر رمضانی پ  

6/6/0011  شنبه 

  الوانی-بقری-عوض پوردکتر طاهری ه: شرافتی

شریفی-کامران-: امیریان دکتر رمضانی ه  

نقوی-امیدمختار-: ناصری پوردکتر حق بین پ  

7/6/0011  یک شنبه 

امید مختار-محمدجعفری   غنی پور-انصاری-دمیری دکتر سپیدکار ص: 

  عزیزی-شرافتی-بقری دکتر سپیدکار ع:

  امیریان-جنتی-اکرمی دکتر طاهری:

8/6/0011  دوشنبه 

هاشمی-کامران-: بیاتدکتر سپیدکار   

  عزیزی-شفیعی-زارعی دکتر طاهری:

  جنتی-انصاری-حاتمی دکتر رمضانی:

9/6/0011  سه شنبه 

  امیریان-الوانی دکتر سپیدکار: 

  جنتی-اکرمی-غنی پور حق بین: دکتر

01/6/0011  چهارشنبه 

 روز تاریخ درمانگاه اتاق عمل

بقری -امیدمختار-دکتر سپیدکار صبح ه : عوض پور   

امیریان -کامران-دکتر سپیدکار عصر ه: عزیزی  

03/6/0011  شنبه 

دمیری-بیات هاشمی -کامران-دکتر طاهری ه: ناصری   

نقوی -اکرمی-دکتر رمضانی ه :غنی پور  

شریفی نیا -شفیعی-دکتر حق بین پ: انصاری  

00/6/0011  یک شنبه 

الوانی-اکرمی بقری -انصاری-دکتر سپیدکار ع: جنتی   

امیریان -دمیری-دکتر طاهری: محمدجعفری  

01/6/0011  دوشنبه 

نقوی  -جنتی-دکتر طاهری: عزیزی   

الوانی -دمیری-دکتر رمضانی: بیات  

06/6/0011  سه شنبه 

شرافتی -دکتر حق بین: حاتمی=امیدمختار   07/6/0011  چهارشنبه 



 0011 شهریور   جراحیبرنامه درمانگاه دانشجویان 

 

 روز تاریخ درمانگاه اتاق عمل

بقری-کامران انصاری -شریفی-دکتر طاهری ه:غنی پور   

شفیعی-امیدمختار-دکتر رمضانی ه : محمدجعفری  

20/6/0011  یک شنبه 

شریفی-نقوی دمیری-هاشمی-دکتر طاهری پ : اکرمی   

غنی پور -دکتر حق بین ه : الوانی    

22/6/0011  دوشنبه 

امیدمختار -شفیعی-دکتر طاهری ه : امیریان   

جنتی -عزیزی-دکتر رمضانی ه : شرافتی  

23/6/0011  سه شنبه 

عزیزی -کامران-دکتر حق بین پ : اکرمی   20/6/0011  چهارشنبه 


