
 

 مالحظات

 /10/ 6از

 /14/10الی 

 /27/9از

 /10/ 5الی 

 /16/9از

 /9/ 24الی

 /9/ 7از

 /15/9الی 
 

 تاریخ 

 

 

 

 شماره
 

 9واحد  10واحد  11واحد  12واحد 

 
فارماکولوژی    4

 بالینی

 
3  pts 

 
فارماکولوژی      2

 بالینی

 
1  pts 

                                              
 واحد 

 اسامی ا

ی هفته 
همه روزها

 

 
 ......... 

 
 ......... 

 جراحی اعصاب 
 پورسینا 

 

 جراحی اعصاب 
 پورسینا 

 

 یشهباز   عرفان
 ینیحس  ریم  رضایعل

 ی حضرت یمجتب
 لرد  ی صفدر  هیذک
 گاره یج  حانهیر
 پور  یمرتض  ایهل
 ی محراب دایا
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 ......... 

 

 ......... 

 )مردان(  2اورتوپدی 
 پورسینا 

 ------------ 
 اورتوپدی زنان 

 پورسینا 
 

 )مردان ( 2اورتوپدی 
 پورسینا 

 ----------- 
 اورتوپدی زنان 

 پورسینا 
 

 راد  یرونق رضا  ریما
 پرستار  ایعرش 

 زاده  نصراله محمد ریام
 محمد ابراهیمی  

 -------------------- 
 عرب  الهه
 چهارده   رکیز الهه
 باقر  پور  لیشما

 زاده  محمد نبیز

2 

 

 .......... 

 

 ......... 

 )مردان ( 2ارتوپدی 
 

 پورسینا 
 ---------- 

 
 اورتوپدی زنان 

 پورسینا 
 

 )مردان ( 2ارتوپدی 
 

 پورسینا 
 ------------- 

 
 اورتوپدی زنان 

 پورسینا 
 

 جلوه  محمد 
 یسببن  ی نور  محمد ریام

 یموسو  سجاد 
 ی شمیابر  درضایحم

 ----------------- 
 جالبر  فاطمه
 ی ماندارابیسل  دیجد  فاطمه
 زاده  مانینر سوگل
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 ......... 

 

 ......... 
 جراحی رازی

 
 جراحی رازی

 

 برق  سوره  یملک نیحس  ریم
 ی رضوان رضایعل
 دشت  هره یمرسل ی مهد   دیس 

 ی می سل  هیحان
 قربانپور   هیمهد
 ی قنبر نایار

 یاشوب محدثه

4 

 )مردان ( 2ارتوپدی 
 

 پورسینا 
 ------------- 

 
 اورتوپدی زنان 

 پورسینا 
 

 )مردان ( 2ارتوپدی 
 

 پورسینا 
 ------------- 

 
 اورتوپدی زنان 

 پورسینا 
 

 .........  ......... 

 ی قوانیل اعتماد  یعل
 ان یمیرح رضایعل
 یار یاله ان یشا

 ---------------- 
 یی عمو تایب
 ی جهان  لدایگ

 توکل  الهام
 دوست   اسالم نایمب
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 جراحی رازی
 

 جراحی رازی
 

 

 ......... 

 

 ......... 

 زاده  ونسی ونسی
  گوراب ی شاهد نیحس  ریام

 ی زرمخ 
 یرینص محمد ریام

 ی کمالچ نژاد نیحس   جواد
 ی عباس ریپ ارزو

 پشکه  زاده عیرف سوگند
 یگسکر  انیم  فرهادپور مائده
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 )مردان ( 2ارتوپدی 
 

 پورسینا 
 ------------- 

 
 اورتوپدی زنان 

 پورسینا 
 
 

 )مردان ( 2ارتوپدی 
 

 پورسینا 
 ------------- 
 اورتوپدی زنان 

 پورسینا 
 

 

 ......... 

 

 ......... 

 مهرپور  یمهد
 نران  ی مراد  دیفر
 ی کرج  نیحس  ریام
 یطالب ونسی

 ---------------- 
 ی امش  احمدپور هیهان
 ی قنبر نینازن
 یی اقا گل سارا 
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