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A 

 و دوشنبه شنبه و یکشنبه

 

 مربی:     عصر مدنیاطفال .شهید  جنرال

 خ.جعفری
 خ.جعفری مربی:   عصرقلب شهید مدنی 

 مربی:  اعصاب و روان  صبح

 

(: BوAجراحی مردان.شهید رحیمی )آقایان گروه  چهارشنبه و پنجشنبهسه شنبه و 

 خ.جعفری مربی:صبح 

 صبح )خانمها(    نوزادان.عسلی

 مربی: دکتر قاسمی

 صبحشایر شهدای عاورولوژی 

 دکتر حسین آبادی مربی:  

B 

 و دوشنبه شنبه و یکشنبه

 
 خ.جعفری مربی:        صبح  قلب شهید مدنی

        عصراورولوژی شهدای عشایر 

  مربی: 

 مربی:    صبح مدنیجنرال اطفال 

 (:BوAرحیمی)آقایان گروه شهید جراحی مردان  چهارشنبه و پنجشنبهسه شنبه و 

 خ.جعفری مربی: صبح 

 عصر )خانمها( نوزادان.عسلی

 مربی: دکتر قاسمی

 مربی:    اعصاب و روان صبح

 

C 

 و دوشنبه شنبه و یکشنبه

 

(: DوCجراحی مردان شهید رحیمی )آقایان گروه 

 خ.شیرزادگان مربی:       صبح 
 مربی: دکتر قاسمی  صبح نوزادان.عسلی )خانمها(   

 مربی:     صبحاطفال .شهید مدنی  اورژانس

 

 عصر       مربی:  اعصاب و روان آ.یاراحمدی مربی: صبح قلب شهید مدنی   خ.جعفری مربی:   عصراورولوژی  شهدای عشایر   چهارشنبه و پنجشنبهسه شنبه و 

D 

                   (: DوCجراحی مردان شهید رحیمی)آقایان گروه  و دوشنبه شنبه و یکشنبه

 خ.شیرزادگان مربی:   صبح 

 عصر  )خانمها(   نوزادان.عسلی 

 مربی: دکتر قاسمی

 عصر       مربی:  اعصاب و روان

   صبحاورولوژی  شهدای عشایر   چهارشنبه و پنجشنبهسه شنبه و 

 دکتر حسین آبادی مربی: 
 خ.جعفریمربی:   عصرمدنی   اطفال .شهید  جنرال

 آ.یاراحمدی :مربی         عصرقلب شهید مدنی 

E 

 و دوشنبه شنبه و یکشنبه

 

 صبح :   نوزادان.عسلی )خانمها(   

 مربی: دکتر قاسمی

  :F)وEجراحی مردان شهید رحیمی)آقایان گروه 

 خ.شیرزادگان مربی:     عصر

 خ.جعفری مربی: عصر   عشایر اورولوژی شهدای

 

 مربی:      عصراطفال .شهید مدنی  جنرال چهارشنبه و پنجشنبهسه شنبه و 

 
 مربی:             صبح اعصاب و روان 

 خ.جعفریمربی:      صبحقلب شهید مدنی 



F 
 
 

 و دوشنبه شنبه و یکشنبه

 
  مربی:    صبحاورولوژی  شهدای عشایر  

  :F)وEجراحی مردان شهید رحیمی)آقایان گروه 

 خ.شیرزادگان مربی:        عصر

 عصر نوزادان.عسلی)خانمها(   

 دکتر قاسمیمربی: 

 چهارشنبه و پنجشنبهسه شنبه و 
 مربی:             عصر اعصاب و روان مربی:   عصرمدنی  اورژانس اطفال شهید

 خ.جعفری مربی:      عصرقلب شهید رحیمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fگروه  Eگروه  Dگروه  C گروه B گروه Aگروه 

 علی اصغر بداغی محمد جواد عزیزی یزدان مجیدی امیر حسین میرزایی  عرفان خدامرادی رامین رستمی

 میالد نادری داوودی زادهعلی  احمد ممبری احمد چنگایی بابک دریاب محمد امین نوری پور 

 محمد جواد فوالدی امیر رضا زیدی علیرضا الماسی سید سجاد موسوی محمد صارمی زاده  عرفان ویسی

 شاهین جوادی محمد عصمتی عبدالوندابوالفضل  آرمان بیرانوندی امیررضا دریکوند محمد نوری

 رویا ساالری اکرم فالح نژاد خدیجه چراغی سحر نیازی مهنا امان الهی نازنین مومنی

 پگاه پیامنی نرگس شامحمدی زهرا زمانیان مریم کرمی الناز کردعلیوند زهرا رحمتی

 فاطمه جعفری زهرا مومنی شیما بارانی بیرانوند فاطمه خلیلی مریم گل عذار مریم ایروانی

 منصوره جهان پناهی فاطمه احمدی گرد آفرید حسینی مهدیه ظهرابی سارا محمدخانی فاطمه آزادبخت

  نرگس رضایی  مریم مرادی  



 

 


