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 دستیاران گروه جراحی

  
  چهارمسال 

 

 
  سال سوم

 اورژانس/ بخش 

 سال اول سال دوم

 اورژانس بخشاورژانس/          بخش

  دکترطاهری جمعه1
 دکتر طاهری  دکتر علمازاده دکتر  نقدی /دکتر مرزبان پوروالیدکتر / دکتر جهانبخش دکتر جان زمینی دکتر پورعباسی

 دکتر نوروز زاده دکتر زندی دکتر بهادر زاده/ دکتر علیزاده دکتر بهنام پور دکتر پورعباسی دکتر غنی دکتر داوودآبادی شنبه2
 

 دکتر کاشی یک شنبه3
 

 دکتر نوروز زاده دکتر طاهری   دکتر  نقدی دکتر علیزاده/ دکتر بهادر زاده  دکتر جان زمینی دکتر پورعباسی

 دکتر داوودآبادی دوشنبه4
 

 دکتر علمازاده دکتر زندی دکتر جهانبخش دکتر جان زمینی دکتر پورعباسی

 دکتر نوروز زاده  دکتر  نقدی دکتر بهادر زاده/ دکتر علیزاده دکتر بهنام پور دکتر پورعباسی  دکترطاهری سه شنبه5
 

 دکتر طاهری  دکتر زندی دکتر جهانبخش دکتر جان زمینی دکتر پورعباسی دکتر غنی دکتر غفور چهارشنبه6

 دکتر غفور پنج شنبه7
 

 دکتر علمازاده دکتر نوروز زاده دکتر  نقدی دکتر علیزاده دکتر بهنام پور دکتر پورعباسی

 دکتر غفور جمعه8
 

 دکتر نوروز زاده دکتر علمازاده دکتر زندی دکتر علیزاده/ دکتر بهادر زاده  دکتر بهنام پور دکتر پورعباسی

 دکتر طاهری   دکتر  نقدی دکتر بهادر زاده دکتر جان زمینی دکتر پورعباسی دکتر غنی دکتر داوودآبادی شنبه9
 

 دکتر داوودآبادی یک شنبه10
 

 دکتر علمازاده دکتر زندی دکتر پوروالی/ دکتر جهانبخش دکتر بهنام پور دکتر پورعباسی
 

 دکتر داوودآبادی دوشنبه11
 

 دکتر علمازاده دکتر طاهری   دکتر زندی/   دکتر  نقدی دکتر جهانبخش/ دکتر پوروالی  دکتر بهنام پور دکتر پورعباسی

 دکتر غفور سه شنبه12
 

 دکتر طاهری  دکتر نوروز زاده دکتر مرزبان دکتر مدنی دکتر جان زمینی دکتر پورعباسی

 دکتر علمازاده دکتر زندی دکتر علیزاده دکتر جان زمینی دکتر پورعباسی دکتر غنی دکتر عیدی چهارشنبه13
 

 دکتر عیدی پنج شنبه14
 

 دکتر طاهری  دکتر نوروز زاده  دکتر مرزبان دکتر مدنی/ دکتر جهانبخش دکتر نایبی دکتر پورعباسی

 دکتر عیدی جمعه15
 

 دکتر نوروز زاده دکتر طاهری  دکتر مرزبان/  دکتر زندی دکتر جهانبخش/ دکتر مدنی دکتر نایبی دکتر پورعباسی

  دکتر علمازاده  دکتر  نقدی دکتر پوروالی دکتر جان زمینی دکتر پورعباسی دکتر غنی دکتر شفق شنبه16
 

 دکتر غفور یک شنبه17
 

 دکتر طاهری  دکتر مرزبان دکتر مدنی دکتر نایبی دکتر پورعباسی
 

 دکترطاهری دوشنبه18
 

 دکتر طاهری  دکتر نوروز زاده  دکتر  نقدی دکتر جهانبخش/ دکتر علیزاده دکتر عبدالرحیم زاده دکتر پورعباسی

  دکتر شفق سه شنبه19
 دکتر علمازاده دکتر مرزبان دکتر علیزاده / دکتر پوروالی  دکتر عبدالرحیم زاده دکتر پورعباسی

 

 دکتر طاهری   دکتر  نقدی دکتر مدنی دکتر نایبی دکتر پورعباسی دکتر غنی دکتر کاشی چهارشنبه20
 

 دکتر کاشی پنج شنبه21
 

 دکتر علمازاده دکتر مرزبان دکتر پوروالی/دکتر علیزاده دکتر عبدالرحیم زاده دکتر پورعباسی

 دکتر کاشی جمعه22
 

 دکتر علمازاده دکتر نوروز زاده  دکتر مرزبان/ دکتر  نقدی دکتر علیزاده/ دکتر پوروالی  دکتر عبدالرحیم زاده دکتر پورعباسی

 دکتر طاهری   دکتر  نقدی دکتر مدنی دکتر نایبی دکتر پورعباسی دکتر غنی دکترطاهری شنبه23
 

 دکتر عیدی یک شنبه24
 

 دکتر نوروز زاده دکتر مرزبان دکترجهانبخش/ دکتر بهادر زاده  دکتر عبدالرحیم زاده دکتر پورعباسی
 

 دکتر کاشی دوشنبه25
 

  دکتر علمازاده  دکتر  نقدی دکتر مدنی/ دکتر جهانبخش دکتر نایبی دکتر پورعباسی
 

 دکتر طاهری  دکتر نوروز زاده دکتر زندی دکتر پوروالی/ دکتر بهادر زاده  دکتر عبدالرحیم زاده دکتر پورعباسی  دکتر عیدی سه شنبه26

  دکتر علمازاده  دکتر مرزبان دکتر جهانبخش دکتر عبدالرحیم زاده دکتر پورعباسی دکتر غنی دکتر شفق چهارشنبه27
 

 دکتر شفق پنج شنبه28
 

 دکتر نوروز زاده دکتر طاهری  دکتر زندی دکتر مدنی/ دکتر بهادر زاده دکتر نایبی دکتر پورعباسی

 دکتر شفق جمعه29
 

 دکتر طاهری  دکتر نوروز زاده دکتر زندی/ دکتر مرزبان دکتر بهادر زاده/ دکتر مدنی دکتر نایبی دکتر پورعباسی

  دکتر علمازاده  دکتر مرزبان دکتر علیزاده دکتر بهنام پور دکتر پورعباسی دکتر غنی دکتر داوودآبادی شنبه30
 

 دکتر علمازاده دکتر نوروز زاده دکتر زندی دکتر مدنی/ دکتر بهادر زاده دکتر بهنام پور دکتر پورعباسی  دکترطاهری یک شنبه31


