
 دانشكده پزشكي  

 1400-1401تحصيلي نيمسال اول سال 

 ها درمانگاه و شریعتيدكترعلي  بيمارستان

         1400مهر  زنانبخش برنامه كارورزي 

  94و مهر  93: بهمن ورودي

 5درمانگاه  2درمانگاه  اتاق عمل اتاق مراقبت بخش زایشگاه كشيک  تاریخ

-عندلیب صفاری قلندری  کیان پور موسوی عفتی-قلندری 1/7/1400

 طبایی

 عادلی-عفتی

 صفاری -طبایی 2/7/1400

 طبایی -عادلی عفتی-عندلیب قلندری کیان پور موسوی صفاری عادلی-عندلیب 3/7/1400

کیان  -صفاری عندلیب عفتی طبایی عادلی صفاری -موسوی 4/7/1400

 پور

-موسوی

 قلندری

 قلندری -عفتی 5/7/1400

 -موسوی طبایی قلندری عفتی صفاری عادلی -کیان پور 6/7/1400

  عادلی

 -کیان پور

 عندلیب

کیان  -عندلیب قلندری عادلی موسوی عفتی صفاری -طبایی 7/7/1400

 پور

 -طبایی

 صفاری

 -عادلی کیان پور عندلیب طبایی موسوی عادلی –عفتی  8/7/1400

 قلندری

 صفاری -عفتی 

 قلندری -صفاری 9/7/1400

-موسوی عادلی طبایی صفاری کیان پور موسوی -عندلیب 10/7/1400

 قلندری

 عفتی -عندلیب

 -کیان پور عفتی موسوی عندلیب طبایی کیان پور -عفتی 11/7/1400

 عادلی

 -قلندری

 صفاری

 -طبایی عادلی -عفتی عندلیب صفاری کیان پور قلندری عادلی -طبایی 12/7/1400

 موسوی

 کیان پور -عندلیب 13/7/1400

 -صفاری طبایی عفتی عندلیب عادلی صفاری-موسوی 14/7/1400

 قلندری

کیان  -موسوی

 پور

  عندلیب -عادلی 15/7/1400

 طبایی -موسوی 16/7/1400

 -قلندری طبایی -عفتی موسوی صفاری کیان پور عندلیب قلندری -عفتی 17/7/1400

 عادلی

 -عندلیب صفاری کیان پور عادلی طبایی عفتی -عندلیب 18/7/1400

 موسوی

 قلندری -عفتی

 -کیان پور عادلی عندلیب قلندری عفتی صفاری -کیان پور 19/7/1400

  طبایی

 -صفاری

 موسوی

 -عادلی عندلیب کیان پور موسوی صفاری عادلی -طبایی 20/7/1400

 قلندری

 عفتی -طبایی

 -قلندری عفتی طبایی عندلیب قلندری موسوی -قلندری 21/7/1400

 عادلی

 -موسوی

 صفاری

 -صفاری عفتی -عندلیب موسوی عادلی قلندری کیان پور صفاری -عندلیب 22/7/1400

 طبایی



 کیان پور -عفتی 23/7/1400

 -قلندری کیان پور عفتی صفاری عندلیب قلندری -عادلی 24/7/1400

 طبایی

 -عادلی

 موسوی

کیان  -صفاری طبایی-موسوی قلندری عندلیب عادلی عفتی صفاری -موسوی 25/7/1400

 پور

-کیان پور صفاری طبایی عفتی موسوی کیان پور -عندلیب 26/7/1400

 قلندری

 -عندلیب

 عادلی

 -قلندری عفتی موسوی عادلی صفاری قلندری -طبایی 27/7/1400

 عندلیب

کیان  -طبایی

 پور

کیان  -عادلی صفاری قلندری طبایی عندلیب عادلی -موسوی 28/7/1400

 پور

 عفتی -موسوی

-کیان پور طبایی موسوی قلندری عادلی صفاری-کیان پور 29/7/1400

 عفتی

 -صفاری

 عندلیب 

 عادلی -طبایی 30/7/1400

 

 

 


