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 روز تاریخ درمانگاه اتاق عمل

 عصر مطهری :

دانیالی-اتحادنژاد  

قاسم زاده-دکتر سپیدکار صبح ه : نصیری  

تقی پور-دکتر سپیدکار عصر ه : ابطحی  

8/8/0011  شنبه 

 صبح مطهری: 

یگانه-نصیری  

شریفیان-سالخورده-دکتر طاهری ه : تقی پور  

تنها-کلوانی-دکتر رمضانی پ : اتحاد نژاد  

رحیمی-قائدی پ : حق خواهدکتر   

سینائی-فتاحی-دکتر حق بین پ : ابطحی  

9/8/0011  یک شنبه 

 صبح پیمانیه:

هاشمی-حق خواه  

شریفیان-دانیالی-دکتر سپیدکار صبح ه : شاطریان  

کشاورز-دکتر سپیدکار عصر ه : فتاحی  

رحیمی -دکتر طاهری پ : قناعتیان  

01/8/0011  دوشنبه 

تنها-رئیسیدکتر سپیدکار ه :    

یگانه-کلوانی-دکتر حق بین پ: اتحاد نژاد  

01/8/0011  چهارشنبه 

 روز تاریخ درمانگاه اتاق عمل

 عصر مطهری :

شریفیان-صداقت  

دانیالی -رحیمی-دکتر سپیدکار صبح ه :سالخورده  

کلوانی-محبوبی فر-دکتر سپیدکار عصر ه  : کشاورز  

01/8/0011  شنبه 

 صبح مطهری: 

کشاورز-ابطحی  

شریفیان-کی منش-دکتر طاهری ه : قاسم زاده  

یگانه -دکتر قائدی پ : صداقت  

سینائی-سالخورده-دکتر حق بین پ :  رحمانیان  

01/8/0011  یک شنبه 

 صبح پیمانیه:

رحیمی-رحمانیان  

شاطریان -هاشمی-دکتر سپیدکار صبح ه : تقی پور  

شریفیان -رئیسی-دکتر سپیدکار عصر ه :فتاحی  

یگانه-تنها-دکتر طاهری پ :  قناعتیان  

01/8/0011  دوشنبه 

تنها-دکتر سپیدکار ه : سینایی   

شریفیان=یگانه -دکتر حق بین پ: نصیری  

08/8/0011  چهارشنبه 



 0011 آبان   جراحیبرنامه درمانگاه دانشجویان 

 

 روز تاریخ درمانگاه اتاق عمل

 عصر مطهری :

شاطریان-قاسم زاده  

کی منش-دکتر سپیدکار عصر ه  : سالخورده  

کشاورز-: دانیالیدکتر حق بین ه   

شریفیان -دکتر رمضانی عصر پ : تقی پور  

11/8/0011  شنبه 

شاطریان -دکتر طاهری ه :حق خواه کلوانی  

محبوبی -دکتر قائدی پ : قناعتیان  

کی منش-دکتر حق بین پ : ابطحی  

رئیسی  -فتاحی دکتر رمضانی عصر پ :   

12/8/0011  یک شنبه 

کشاورز -دکتر سپیدکار صبح ه : یگانه   

 دکتر سپیدکار عصر ه : شریفیان 

کی منش-دکتر رمضانی عصر پ : سالخورده  

10/8/0011  دوشنبه 

رحیمی -دکتر سپیدکار پ :صداقت   

تنها-دکتر طاهری ه :رحمانیان  

محبوبی-دکتر رمضانی: دانیالی  

11/8/0011  سه شنبه 

سینائی -دکتر سپیدکار ه :قاسم زاده   

حق خواه -دکتر حق بین پ:تقی پور  

11/8/0011  چهارشنبه 


