
 باشديم شامديبحران درصورت پ تيمسئول يبه معنا ارانيستون دست يعالمت*باال                 1402فروردین    –هرا )س( زآموشي درماني ال زگروههاي آموشي مرك  دستيارانليست كشيك  

 گروه 

 تاریخ

 فک و صورت  ارولوژي  ارتوپدي  جراحي اعصاب 

مشاوره  بخش  ،  ،  اورژانس  
 مشاورهبخش  اتاق عمل ،   اورژانس مشاورهبخش  اتاق عمل ،   اورژانس )ارشد( مشاوره وبخش  اتاق عمل   اورژانس

 1سال 4سال 3سال 2سال 1سال مشاوره  ارشد اتاق عمل و مشاوره  1سال  2سال  3سال   ارشد  5و   4سال 3سال 2سال ( بخش-)اورژانس1سال
 2سال
 

 3سال
 4سال
 

 5سال
 

1/01    قرانی  --  باقری بهرامی  معین سردار   بابامیر   اسدی  آرمانفر   بابامیر   آقائی  افشارنیا  داوری  رستمی  سه شنبه  

2/01    متقی  --  صفری شهرآشوب  رضائی  فرهمند   ابوعلی وکیل  عباسیان   ابوعلی مرادحاصلی  افشارنیا  برزگر امینیان  چهارشنبه  

3/01    متقی  --   شهرآشوب  رضائی  علی طهماسبی   رضایی  اسدی  آرمانفر   رضایی  آقائی  افشارنیا  داوری  ااحسانی  پنجشنبه  

4/01    قرانی  --   شهرآشوب  شوکتی  سردار   ابوعلی وکیل  عباسیان   ابوعلی مرادحاصلی  دشتیان  - امینیان  جمعه  

5/01    متقی  --  زارعی  شهرآشوب  شوکتی  حضرتی   رضایی  لطیفی  آرمانفر   رضایی  آقایی  تالیفی  برزگر مردانی -احسانی شنبه  

6/01    قرانی  سرخوش   شهرآشوب  معین علی طهماسبی   ابوعلی وکیل  عباسیان   ابوعلی مرادحاصلی  دشتیان  داوری  مردانی - امینیان یکشنبه  

7/01    بهاالدینی  رحیمی زاده    شهرآشوب  شوکتی  مهدی طهماسبی   رضایی  لطیفی  آرمانفر   رضایی  فرهی دشتیان  - احسانی  دوشنبه  

8/01    اسدی  اسمعیلی    محمدپور  معین حضرتی   شرافت وکیل  عباسیان  صباغ  شرافت قارداشی  دشتیان  موسوی امینیان  سه شنبه  

9/01    بهاالدینی  اسمعیلی    محمدپور  سعادت مهدی طهماسبی   طاهری اسدی  آقاباباییان  هادیان  طاهری فرهی هاشمی  غدیری مردانی -احسانی چهارشنبه  

10/01    اسدی  سرخوش   محمدپور  سعادت حضرتی   شرافت لطیفی  عباسیان  صباغ  شرافت قارداشی  عسکری  موسوی - امینیان پنجشنبه  

11/01    اسدی  سرخوش   محمدپور  جندقی  فرهمند   طاهری اسدی  آقاباباییان  هادیان  طاهری فرهی هاشمی  غدیری احسانی  جمعه  

12/01    بهاالدینی  اسمعیلی    محمدپور  سعادت مهدی طهماسبی   صباغ  لطیفی  عباسیان   صباغ  الری هاشمی  موسوی مردانی -احسانی شنبه  

13/01    بهاالدینی  اسمعیلی    محمدپور  جندقی  حضرتی   هادیان  اسدی  آقاباباییان   هادیان  مدرس  هاشمی  عامری  مردانی -احسانی یکشنبه  

14/01   جعفریان  متقی  --   شهرآشوب     شرافتی  جعفری نبوی  عباسیان  صالحی خواجه   شرافتی  الری میبدی  غدیری امینیان  دوشنبه  

15/01   گلرخیان  متقی  --   بهرامی     خاشعی  احمدی فالحتی  دلقندی  ابوعلی خاشعی  تاجی  تالیفی  عامری  رئیسی  سه شنبه  

16/01   داودپور  بهاالدینی  --   محمدپور     علیخانی  جعفری نبوی  اقاباباییان  رضایی صالحی  علیخانی  آقائی  موسی زاده  موسوی امینیان  چهارشنبه  

17/01   جعفریان  بهاالدینی  --   -     احمدی فالحتی  دلقندی  ابوعلی  صالحی  افشارنیا  - غضنفری  پنجشنبه  

18/01   گلرخیان  سلطانی --   شهرآشوب      جعفری  اقاباباییان  خواجه   صالحی  میبدی  موسوی امینیان  جمعه  

19/01   داودپور  سلطانی --   بهرامی     شرافتی  احمدی  عباسیان  صالحی  شرافتی  تاجی  جمدی  غدیری غضنفری  شنبه  

20/01   جعفریان  اسدی  --   محمدپور     شاهسون  نبوی دلقندی  ابوعلی شاهسون  الری افشارنیا  عامری  امینیان  یکشنبه  

21/01   گلرخیان  اسدی  --   شهرآشوب     علیخانی  فالحتی  عباسیان  رضایی  علیخانی  مدرس  دشتیان  غدیری رئیسی  دوشنبه  

22/01   داودپور  قرانی  --   بهرامی     خاشعی  جعفری نبوی  اقاباباییان  خواجه  خاشعی  تاجی  جمدی  - غضنفری  سه شنبه  

23/01   جعفریان  قرانی  --   محمدپور      جعفری نبوی  عباسیان  صالحی   آقائی  عسکری  عامری  رئیسی  چهارشنبه  

24/01   گلرخیان  بهاالدینی  --   -     جعفری  اقاباباییان  رضایی   قارداشی  موسی زاده  موسوی امینیان  پنجشنبه  

25/01   داودپور  متقی  --   بهرامی      احمدی  دلقندی  خواجه   سمسارزاده  تالیفی  غدیری مردانی -غضنفری جمعه  

26/01   جعفریان  بهاالدینی  --   محمدپور     علیخانی  جعفری نبوی  اقاباباییان  رضایی  علیخانی  تاجی  دشتیان  عامری  امینیان  شنبه   

27/01   گلرخیان  بهاالدینی  --   شهرآشوب     شاهسون  احمدی فالحتی  دلقندی  خواجه  شاهسون  آقائی  افشارنیا  موسوی غضنفری  یکشنبه  

28/01   داودپور  اسدی  --   بهرامی     شرافتی  نبوی عباسیان  صالحی  شرافتی  مدرس  تالیفی  غدیری رئیسی  دوشنبه  

29/01   جعفریان  سلطانی --   شهرآشوب     خاشعی  فالحتی  اقاباباییان  طغیانی ابوعلی  خاشعی  الری عسکری  موسوی غضنفری  سه شنبه  

30/01   گلرخیان  اسدی  --   محمدپور     شاهسون  جعفری نبوی  دلقندی  هادیان رضایی  شاهسون  صالحی  جمدی  داوری  امینیان  چهارشنبه  

31/01   داودپور  قرانی  --   -     احمدی فالحتی  عباسیان  ابوعلی  آقائی  عسکری  برزگر رئیسی  پنج شنبه   

 
 
 
 



 1402فروردین   –هرا )س( زآموشي درماني ال زگروههاي آموشي مرك  دستيارانليست كشيك  

 گروه 

 تاریخ

 ان زن داخلي اعصاب پوست 
 ( 3)مشاوره   بخش  اتاق عمل  اورژانس ICU مشاوره ، بخش     اورژانس ( 3مشاوره) ،بخش    اورژانس

 2سال  1سال
آنکال و   3سال

 مشاوره 

 ارشد 

 
 4سال 1سال  2سال 

 3سال 
 

 1سال  2سال 

 ایهامی/شربتزاده  رفیعی  منیره مختاری  خوشاوی امینی زاد  کاظمی ، ظهرابی  صبوری عظیمی  مالکی  آزادمنش  نصیری  1/1 سه شنبه 

 هادیان/موحدی  سوری مستاجران  کبیری  ظهرابی ،  سلمانی رضایی حسام  پایداری  رجایی  آل رسول  نصیری  2/1 چهارشنبه 

 رادمنش/شربتزاده  بصیری  منیره مختاری  احمدی  سلمانی ، شمس کاوسی  خردمند  رجایی  آل رسول  نصیری  3/1 پنج شنبه 

 معتمدی/موحدی  سوری گلواری قاسمی  امینی  شمس ، کاظمی  شریفی  نجفی  رحایی  آل رسول  کاشفی  4/1 جمعه 

 رادمنش/کمانگیر  یزدانی  عباسی  احمدی  کاظمی ، نصر شریفی  نیلوفر رضایی  رفاقت شفیعی  کاشفی  5/1 شنبه 

 فتاحی/موحدی  زراعت پیشه   شیرینی قاسمی  امینی  نصر ، افشاری شمس شیرین  حبیبی  رفاقت شفیعی  کاشفی  6/1 یکشنبه 

 رادمنش/میرباقری  محمدی نژاد -بصیری علیاری بخشایی  افشاری ، مردانی شکرانی  سروش  رفاقت شفیعی  کاشفی  7/1 دوشنبه 

 موحدی/نجفی  شاهی  ناظم قاسمی  مراقبی  مردانی ، صابری شمس شیرین  سروش  دهقانی  نظافت خیرخواه  8/1 سه شنبه 

 رادمنش/ایهامی  محمدی نژاد - یزدانی حسن پور باطنی  صابری، نصر شکرانی  سلیمیان  دهقانی  نظافت خیرخواه  9/1 چهارشنبه 

 شربتیزاده/فتاحی  سازش  ناظم  جواهری نصر ، افشاری شیخ زاده  سلیمیان  دهقانی  نظافت خیرخواه  10/1 پنج شنبه 

 میرباقری/ مدیری- یزدانی عنایی  مراقبی  افشاری ، مردانی قلی پور بهرامی  قدیریان  قصاب ریواز 11/1 جمعه 

 شربتیزاده/رادمنش  شاهی  شیرینی  قاسمی  مردانی ، صابری شیخ زاده  خورشیدی  قدیریان  قصاب ریواز 12/1 شنبه 

 کمانگیر/شهنوازی  بصیری-مدیری اشتری  باطنی  نصر، صابری قلی پور نوروزی قدیریان  قصاب ریواز 13/1 یکشنبه 

 محمدیان  آزادمنش  کاشفی  14/1 دوشنبه 
 قاسمی  مردانی ، شمس  صبوری نیلوفر رضایی 

رادمنش/موحدی/  زراعت پیشه  حسن پور شیرینی 

 کمانگیر 

 ایهامی/شهنوازی  محمدی نژاد  علیاری طاهری باطنی  کاظمی ، ظهرابی  شریفی  سروش  محمدیان  شرافت صالحی  15/1 سه شنبه 

 محمدیان  نظافت نصیری  16/1 چهارشنبه 
 جواهری نصر ، مردانی پور قلی سلیمیان 

رادمنش/کمانگیر/ن  یزدانی  قاسمی منیره مختاری 

 جفی 

 ایهامی/شنوازی  سازش  طاهری عنایی  بخشایی  شمس ، ظهرابی  زاده  شیخ عظیمی  قدیریان  آل رسول  خیرخواه  17/1 پنج شنبه 

 رادمنش/نجفی  شاهی -شاکر منیره مختاری قاسمی  امینی  افشاری ، صابری  رضایی حسام  سلیمیان  قدیریان  قصاب صالحی  18/1 جمعه 

 قدیریان  شفیعی  ریواز 19/1 شنبه 
 بخشایی   سلمانی ، کاظمی  شریفی  خورشیدی 

شربتیزاده//شهنواز  محمدی نژاد  عنایی عباسی 

 ی

 دهقانی  آزادمنش  کاشفی  20/1 یکشنبه 
 محمدی افشاری ، صابری شمس شیرین  عظیمی 

نجفی/هادیان/کمان  شاکر  ناظم قاسمی 

 گیر 

 دهقانی  شرافت خیرخواه  21/1 دوشنبه 
 کبیری  مردانی ، ظهرابی  کاوسی  سمیرا افشاری 

ایهامی/شهنوازی/  سازش-سوری  علیاری بهزادفر 

 شربتزاده 

 موحدی/کمانگیر  شاکر  ناظم طاهری قاسمی  سلمانی ، شمس  رضایی حسام  حبیبی  دهقانی  نظافت نصیری  22/1 سه شنبه 

 رادمنش/شربتزاده  محمدی نژاد  علیاری شیرینی  باطنی  صابری ، افشاری شمس شیرین  بهرامی  مالکی  شفیعی  ریواز 23/1 چهارشنبه 

 ایهامی/موحدی  شاکر  خوشاوی ناظم  قاسمی  شمس ، نصر شریفی  نیلوفر رضایی  مالکی  آل رسول  کاشفی  24/1 پنج شنبه 

 میرباقری/معتمدی محمدی نژاد -سازش شیرینی علیاری  س رفیعی  مردانی ،  اقشاری شیخ زاده  نوروزی مالکی  آزادمنش  خیرخواه  25/1 جمعه 

 رادمنش/ایهامی  شاکر  قاسمی عباسی  احمدی  نصر ، کاظمی  رضایی حسام  سروش  رفاقت قصاب صالحی  26/1 شنبه 

 موحدی/شهنوازی  سازش - یزدانی خوشاوی منیره مختاری  امینی زاد  افشاری ، سلمانی کاوسی  حبیبی  رفاقت شرافت ریواز 27/1 یکشنبه 

 ایهامی/شربتزاده  سوری-شاکر قاسمی ناظم  باطنی  مردانی ، شمس شکرانی  بهرامی  رفاقت نظافت نصیری  28/1 دوشنبه 

 رادمنش/شهنوازی  محمدی نژاد  عنایی منیره مختاری  مراقبی  سلمانی ، ظهرابی  پور قلی نوروزی رجابی  آل رسول  خیرخواه  29/1 سه شنبه 

 ایهامی/هادیان  سازش  قاسمی ناظم  سروشفر  کاظمی ، نصر صبوری خورشیدی  رجابی  شفیعی  ریواز 30/1 چهار شنبه  

 شهنوازی/شربتزاده  یزدانی  بهزادفر منیره مختاری  محمدی صابری، ظهرابی  شکرانی   سمیرا افشاری   قصاب صالحی  31/1 پنجشنبه  

 



 1402عفونی نوروز  برنامه کشیک دستیاران  
 سال یک سال سه  ارشد کشیک  تاریخ روز 

ه  ع م 26/12/1401 ج  دکتر خبازی  دکترحقوقی   

ه  ب ن 27/12/1401 ش   دکتر کیخایی  
 دکتر خراسانی 

ه   ب ن ش ک 28/12/1401 ی دکتر ساالر ی   - دکتر خبازی   دکتر اسد پور    
ه   ب ن ش و 29/12/1401 د  دکتر یوسفی  دکترحقوقی   

ه  ب ن ش ه  1402/ 1/1 س  دکتر خبازی  دکترحقوقی   

ه  ب ن ش ر ا ه 2/1/1402 چ  دکتر یوسفی  دکترکمالیان   

ه  ب ن ش ج ن 3/1/1402 پ  دکدکتر خبازی  دکترکمالیان   

ه   ع م 4/1/1402 ج دکتر ساالر ی   - یوسفی دکتر    دکتر کیخایی    
ه  ب ن 1/ 1/ 5 ش 4 0 2  دکتر خراسانی   دکتر ملکی  

ه   ب ن ش ک 1/ 1/ 6 ی 4 0 2 ن     ا ي ل ا م ك ر ت ك د ي   ز ا ب خ ر  ت ك ي   - د ر  ال ا س ر  ت ك د  

ه   ب ن ش و 1/ 1/ 7 د 4 0 2 ي    ق و ق ح ر ت ك ي  د ن ا س ا ر خ ر  ت ك  د
ه  ب ن ش ه  1/ 1/ 8 س 4 0 2 ي    ق و ق ح ر ت ك ي  د ز ا ب خ ر  ت ك  د

ه  ب ن ش ر ا ه 1/ 1/ 9 چ 4 0 2 ر   و پ د  س ا ر  ت ك ي   د ن ا س ا ر خ ر  ت ك  د

ه  ب ن ش ج ن 1 پ 0 /1 /1 4 0 2 ي   ک ل م ر  ت ك ي   د ف س و ی ر  ت ك ي   - د ر  ال ا س ر  ت ك د  

ه   ع م 1 ج 1 /1 /1 4 0 2 ي    ق و ق ح ر ت ك د ي   ن ا س ا ر خ ر  ت ك  د
ه  ب ن 1 ش 2 /1 /1 4 0 2 ن    ا ي ل ا م ك ر ت ك ي  د ف س و ی ر  ت ك ي   - د ر  ال ا س ر  ت ك د  

ه   ب ن ش ک 1 ی 3 /1 /1 4 0 2 ن      ا ي ل ا م ك ر ت ك ي   ن ا س ا ر خ ر  ت ك  د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1402فروردین       مركز آموزشي درماني الزهرا كشيک دستياران گروههاي آموزشي )گروه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن( 

 مشاوره)دكتر(  اتاق عمل )دكتر(  بخش )دكتر( اورژانس )دكتر(  تاریخ

2سال  آنکال 4سال  3سال  2سال  1سال  آنکال 4سال  3سال  2سال  1سال  آنکال 4سال  3سال  2سال  1سال   3سال  

 تربیت  -- فیروزی -- تربیت  -- هاشمی -شکیب فیروزی -- تربیت  -- هاشمی -شکیب فیروزی -- تربیت  -- هاشمی -شکیب 1/1

 -- آذری  -- فیروزی -- آذری  گنجعلی -- فیروزی -- آذری  گنجعلی -- فیروزی -- آذری  گنجعلی 2/1
 سرنامه بنده حق  محرابی پور  -- سرنامه بنده حق  فقیهی محرابی پور  -- سرنامه بنده حق  فقیهی محرابی پور  -- سرنامه بنده حق  فقیهی 3/1

 سعادت نیا -- محرابی پور  -- سعادت نیا -- شکیب -هاشمی محرابی پور  -- سعادت نیا -- شکیب -هاشمی محرابی پور  -- سعادت نیا -- شکیب -هاشمی 4/1
 -- بنده حق  -- محرابی پور  -- بنده حق  زارع-گنجعلی -- محرابی پور  -- بنده حق  زارع-گنجعلی -- محرابی پور  -- بنده حق  زارع-گنجعلی 5/1
 -- رحیمی  -- اخوان -- رحیمی  کریمی  -- اخوان -- رحیمی  کریمی  -- اخوان -- رحیمی  کریمی  6/1
7/1 

 سعادت نیا -- اخوان -- سعادت نیا -- جهانبخش _زنگویی اخوان -- سعادت نیا -- جهانبخش _زنگویی اخوان -- سعادت نیا -- جهانبخش _زنگویی

 معصوم نیا  شریفی محمدی  -- معصوم نیا  شریفی زارع  محمدی  -- معصوم نیا  شریفی زارع  محمدی  -- معصوم نیا  شریفی زارع  8/1
 خالدیان  -- محمدی  -- خالدیان  -- کریمی  محمدی  -- خالدیان  -- کریمی  محمدی  -- خالدیان  -- کریمی  9/1
 -- رحیمی  -- محمدی  -- رحیمی  جهانبخش _زنگویی -- محمدی  -- رحیمی  جهانبخش _زنگویی -- محمدی  -- رحیمی  جهانبخش _زنگویی 10/1
 -- موسوی -- کریمی  -- موسوی زارع  -- کریمی  -- موسوی زارع  -- کریمی  -- موسوی زارع  11/1
 معصوم نیا  -- کریمی  -- معصوم نیا  -- کریمی  کریمی  -- معصوم نیا  -- کریمی  کریمی  -- معصوم نیا  -- کریمی  12/1

 معصوم نیا  رحیمی  کریمی  -- معصوم نیا  رحیمی  جهانبخش _زنگویی کریمی  -- معصوم نیا  رحیمی  جهانبخش _زنگویی کریمی  -- معصوم نیا  رحیمی  جهانبخش _زنگویی 13/1
14/1 

 سرنامه موسوی -- -- سرنامه موسوی فقیهی-کریمی -- -- سرنامه موسوی فقیهی-کریمی -- -- سرنامه موسوی فقیهی-کریمی
 عباسی  رحیمی  -- -- عباسی  رحیمی  زنگویی _گنجعلی -- -- عباسی  رحیمی  زنگویی _گنجعلی -- -- عباسی  رحیمی  زنگویی _گنجعلی 15/1
 خالدیان  آذری  -- -- خالدیان  آذری  فقیهی-کریمی -- -- خالدیان  آذری  فقیهی-کریمی -- -- خالدیان  آذری  فقیهی-کریمی 16/1
 عباسی  موسوی -- -- عباسی  موسوی زنگویی-گنجعلی -- -- عباسی  موسوی زنگویی-گنجعلی -- -- عباسی  موسوی زنگویی-گنجعلی 17/1
  رحیمی  -- محمدی   رحیمی  کریمی  -- محمدی   رحیمی  کریمی  -- محمدی   رحیمی  کریمی  18/1
19/1 

 سرنامه موسوی -- -- سرنامه موسوی فقیهی-زنگویی -- -- سرنامه موسوی فقیهی-زنگویی -- -- سرنامه موسوی فقیهی-زنگویی

 خالدیان  اکبری -- -- خالدیان  اکبری کریمی _گنجعلی -- -- خالدیان  اکبری کریمی _گنجعلی -- -- خالدیان  اکبری کریمی _گنجعلی 20/1
21/1 

 عباسی  آذری  -- -- عباسی  آذری  فقیهی-زنگویی -- -- عباسی  آذری  فقیهی-زنگویی -- -- عباسی  آذری  فقیهی-زنگویی
 سرنامه اکبری -- -- سرنامه اکبری گنجعلی-کریمی -- -- سرنامه اکبری گنجعلی-کریمی -- -- سرنامه اکبری گنجعلی-کریمی 22/1
 -- آذری  -- کشتکار -- آذری  فقیهی_زنگویی  -- کشتکار -- آذری  فقیهی_زنگویی  -- کشتکار -- آذری  فقیهی_زنگویی  23/1
 -- رحیمی  -- محمدی  -- رحیمی  کریمی  -- محمدی  -- رحیمی  کریمی  -- محمدی  -- رحیمی  کریمی  24/1
 -- موسوی -- فیروزی -- موسوی گنجعلی -- فیروزی -- موسوی گنجعلی -- فیروزی -- موسوی گنجعلی 25/1
 سرنامه آذری  -- -- سرنامه آذری  زنگویی -کریمی -- -- سرنامه آذری  زنگویی -کریمی -- -- سرنامه آذری  زنگویی -کریمی 26/1

 عباسی  رحیمی  -- -- عباسی  رحیمی  فقیهی _گنجعلی -- -- عباسی  رحیمی  فقیهی _گنجعلی -- -- عباسی  رحیمی  فقیهی _گنجعلی 27/1
 خالدیان  آذری  -- -- خالدیان  آذری  زنگویی -کریمی -- -- خالدیان  آذری  زنگویی -کریمی -- -- خالدیان  آذری  زنگویی -کریمی 28/1
 عباسی  موسوی -- -- عباسی  موسوی گنجعلی _فقیهی -- -- عباسی  موسوی گنجعلی _فقیهی -- -- عباسی  موسوی گنجعلی _فقیهی 29/1
 سرنامه  -- -- سرنامه  زنگویی _کریمی -- -- سرنامه  زنگویی _کریمی -- -- سرنامه  زنگویی _کریمی 30/1
 خالدیان  موسوی -- -- خالدیان  موسوی گنجعلی _فقیهی -- -- خالدیان  موسوی گنجعلی _فقیهی -- -- خالدیان  موسوی گنجعلی _فقیهی 31/1

 

 

 



 

 1402فروردین ماه  گروه اطفالسال سوم  برنامه كشيك دستياران 

 تاریخ
 الزهرا)س(  مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين)ع( 

 بخش 

 نوزادان 

 شهيدبهشتي  الزهرا)س(    اورژانس   ارشد بخش، مشاوره

  -  پوراحمدی د.  د.  میناییان د.  توکلی  د.  معصومه رضایی  1401/ 12/ 26

  -  رادمهرد.  موسوید.   -  صالحی د.  1401/ 12/ 27

  -  شفیعی د.  آل سعیدید.   -  اسعدد.  1401/ 12/ 28

  -  د. مرجان رضایی  صالحی د.   -  موسوید.  1401/ 12/ 29

  -  د. سلطانی پوراحمدی د.   -  رادمهرد.  1402/ 1/ 1
  -  د. صالحی  د. مرجان رضایی   -  د. آل سعیدی 1402/ 1/ 2
  -  موسوید.  اسعدد.   -  کرباسید.  1402/ 1/ 3
 د. رادمهر پوراحمدی د.  د. سلطانی  -  مرجان رضایی د.  1402/ 1/ 4
 کرباسید.  آل سعیدید.  شفیعی د.   -  عسگرانید.  1402/ 1/ 5
 د. میناییان  د. صدیقی  د. بصیری  -  د. همتی  1402/ 1/ 6
 د. پورنمازیان  د. توکلی د. معصومه رضایی  -  د. همدانیان  1402/ 1/ 7
 د. رمضانی  د. بصیری د. منوچهری   -  میناییان د.  1402/ 1/ 8
 د. صدیقی  د. همتی  د. توکلی  -  د. معصومه رضایی 1402/ 1/ 9
 د. منوچهری  همدانیان د.  د. رمضانی   -  پورنمازیان د.  1/1402/ 10
 بصیرید.  معصومه رضایید.  صدیقی د.   -  د. توکلی 1/1402/ 11
  -  پورنمازیان د.  همدانیان د.   -  د. منوچهری  1/1402/ 12
  -  د. میناییان  د. همتی   -  رمضانی د.  1/1402/ 13
  -  اسعدد.  شفیعی د.  د. پوراحمدی  کرباسید.  1/1402/ 14
  -  آل سعیدید.  رادمهرد.   -  سلطانید.  1/1402/ 15
  -  د. همتی  د. موسوی د. بصیری د. پوراحمدی  1402/ 1/ 16
  -  اسعدد.  صدیقی د.   -  معصومه رضایید.  1/1402/ 17
  -  رمضانی د.  د. کرباسی د. شفیعی  د. عسگرانی 1/1402/ 18
  -  پورنمازیان د.  د. منوچهری  د. سلطانی د. همدانیان  1/1402/ 19
  -  د. توکلی د. صدیقی   -  د. شفیعی  1/1402/ 20
  -  کرباسید.  د. آل سعیدی د. معصومه رضایی د. رمضانی  1/1402/ 21
  -  د. همدانیان  پوراحمدی د.  د. مرجان رضایی  د. صالحی  1/1402/ 22
  -  د. منوچهری  د. پورنمازیان   -  د. همتی  1/1402/ 23
  -  آل سعیدید.  د. بصیری اسعدد.  د. میناییان  1/1402/ 24
  -  موسوید.  رادمهرد.   -  سلطانید.  1/1402/ 25
  -  پوراحمدی د.  مرجان رضایی د.  صالحی د.  اسعدد.  1402/ 1/ 26
  -  د. کرباسی د. رمضانی  د. میناییان  د. توکلی 1/1402/ 27
  -  پورنمازیان د.  د. موسوی د. منوچهری  د. شفیعی  1/1402/ 28
  -  د. رادمهر سلطانید.  عسگرانید.  بصیرید.  1/1402/ 29
  -  مرجان رضایی د.  میناییان د.  د. همتی  د. توکلی 1/1402/ 30
  -  د. معصومه رضایی د. صدیقی  د. صالحی  د. همدانیان  1/1402/ 31

                               

 

 

 

 



 

 1402ل فروردین ماه گروه اطفاسال دوم رنامه كشيك دستياران ب

 تاریخ
 مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين)ع( 

 شهيدبهشتي  الزهرا)س( 
 مركزي PICU اورژانس 

 د. صالحی د. محکم کار د. مامن پوش  د. ف پرستگاری  د. فرود د. سبزیان 1401/ 12/ 26
 د. ادریسی د. معلم د. میرطاهری  د. حیدری  د. رمضانی د. م پرستگاری  1401/ 12/ 27
 د. هوشمند د. محکم کار د. ودایی  د. صالحی  د. ف پرستگاری د. سبزیان  1401/ 12/ 28
 د. میرطاهری د. حیدری  د. ادریسی  د. معلم  د. م پرستگاری د. مامن پوش  1401/ 12/ 29
 د. صالحی د. ودایی  د. ف پرستگاری  د. سبزیان د. محکم کار د. هوشمند 1402/ 1/ 1
 د. نریمانی د. ادریسی  د. مامن پوش  د. م پرستگاری  د. حیدری د. معلم 1402/ 1/ 2
 د. نکویی د. سبزیان د. فرود هوشمند د.  د. ودایی د. صالحی  1402/ 1/ 3
 د. م پرستگاری  د. حیدری  د. قاسمی  د. عزیزیان د. ادریسی  1402/ 1/ 4
 د. سبزیان د. نکویی د. ودایی  د. فرود د. صالحی 1402/ 1/ 5
 د. قاسمی  د. عزیزیان  د. رمضانی  د. ادریسی د. حیدری  1402/ 1/ 6
 د. نریمانی  سبزیاند.  د. فرود د. نکویی د. ودایی 1402/ 1/ 7
 د. میرطاهری  د. محکم کار د. عزیزیان  د. رمضانی د. قاسمی  1402/ 1/ 8
 د. فرود د. ف پرستگاری  د. نکویی د. مامن پوش د. نریمانی 1402/ 1/ 9
 د. معلم  د. رمضانی  د. میرطاهری  د. عزیزیان د. قاسمی  1/1402/ 10
 د. هوشمند  د. ف پرستگاری  د. محکم کار د. مامن پوش د. نریمانی 1/1402/ 11
 د. نکویی د. عزیزیان د. قاسمی  د. د. رمضانی د. معلم د. میرطاهری  1/1402/ 12
 د. م پرستگاری د. ف پرستگاری  د. مامن پوش  د. نریمانی  د. محکم کار د. هوشمند 1/1402/ 13
 د. صالحی د. سبزیان  د. فرود - د. حیدری د. قاسمی  1/1402/ 14
 د. مامن پوش د. نکویی د. رمضانی  د. د. م پرستگاری  د. میرطاهری د. هوشمند  1/1402/ 15
 د. عزیزیان د. ودایی  د. نریمانی  - د. معلم د. محکم کار 1402/ 1/ 16
 د. حیدری د. قاسمی  د. فرود د. ف پرستگاری  د. صالحی د. سبزیان  1/1402/ 17
 د. م پرستگاری د. میرطاهری  رمضانی د.  - د. نکویی د. عزیزیان 1/1402/ 18
 د. محکم کار د. هوشمند د. نریمانی  - د. حیدری د. ف پرستگاری  1/1402/ 19
 د. ودایی د. نکویی د. رمضانی  د. عزیزیان  د. قاسمی د. معلم 1/1402/ 20
 د. مامن پوش د. ف پرستگاری  د. فرود - د. صالحی د. م پرستگاری  1/1402/ 21
 د. معلم د. ودایی  د. نریمانی  - د. محکم کار د. هوشمند 1/1402/ 22
 د. مامن پوش د. حیدری  د. قاسمی  د. سبزیان د. ف پرستگاری د. صالحی  1/1402/ 23
 د. میرطاهری د. نکویی د. رمضانی  - د. م پرستگاری د. عزیزیان  1/1402/ 24
 د. نریمانی د. ودایی  فرودد.  د. محکم کار د. معلم د. هوشمند 1/1402/ 25
 د. حیدری د. عزیزیان  د. صالحی  - د. نکویی د. م پرستگاری 1402/ 1/ 26
 د. قاسمی د. فرود د. رمضانی  - د. میرطاهری د. ف پرستگاری  1/1402/ 27
 د. هوشمند د. ودایی  د. نریمانی  - د. عزیزیان د. معلم 1/1402/ 28
 د. مامن پوش د. م پرستگاری فرودد.  - د. حیدری د. محکم کار  1/1402/ 29
 د. ودایی د. صالحی  د. نریمانی  - د. قاسمی د. سبزیان  1/1402/ 30
 د. هوشمند د. مامن پوش د. معلم  - د. میرطاهری د. نکویی 1/1402/ 31

  



1402ل  فروردین ماه گروه اطفاسال اول رنامه كشيك دستياران ب  

 تاریخ
 حسين)ع( مركز آموزشي درماني حضرت امام 

 بخش الزهرا)س( 
 بخش  اورژانس 

 د. نیک پویا د. خدادادی د. غفاری  د. طاووسی د. کثیری د. شمسیان 1401/ 12/ 26

 -  د. خادمی د. علیپور د. غزالی د. هاشمی د. آقااسماعیلی  1401/ 12/ 27

 د. کثیری د. نیک پویا د. طاووسی  د. خدادادی د. شمسیان د. غفاری  1401/ 12/ 28

 -  د. هاشمی د. آقااسماعیلی  د. علیپور د. غزالی د. خادمی 1401/ 12/ 29

 -  د. شمسیان د. غفاری  د. نیک پویا د. طاووسی د. کثیری 1402/ 1/ 1

 -  د. علیپور د. خادمی د. زارعی د. دانش پور د. جمالی  1402/ 1/ 2

 د. هاشمی  آقااسماعیلی د. غزالی د.  د. شمسیان د. خدادادی د. طاووسی 1402/ 1/ 3

 -  د. جمالی د. دانش پور  د. علیپور د. زارعی د. خادمی 1402/ 1/ 4

 -  د. خدادادی د. شمسیان  د. هاشمی د. غزالی د. آقااسماعیلی  1402/ 1/ 5

 -  د. جمالی د. خادمی  د. علیپور د. دانش پور د. زارعی 1402/ 1/ 6

 -  غزالی د. آقااسماعیلی د.  د. نیک پویا د. غفاری د. کثیری  1402/ 1/ 7

 -  د. دانشپور د. علیپور  د. خادمی د. زارعی د. جمالی  1402/ 1/ 8

 د. طاووسی د. کثیری د. نیک پویا د. غزالی د. غفاری د. آقااسماعیلی 1402/ 1/ 9

 -  د. زارعی د. جمالی  د. هاشمی د. خدادادی د. دانشپور  1/1402/ 10

 -  د. نیک پویا د. غفاری  طاووسی د. کثیرید. شمسیان د.  1/1402/ 11

 -  د. هاشمی د. خدادادی  د. دانشپور د. زارعی د. جمالی  1/1402/ 12

 -  د. طاووسی د. کثیری د. شمسیان د. نیک پویا د. غفاری  1/1402/ 13

 -  د. دانشپور د. زارعی د. هاشمی د. خادمی د. جمالی  1/1402/ 14

 -  د. غزالی د. شمسیان آقااسماعیلی د. خدادادی د. غفاری د.  1/1402/ 15

 -  د. جمالی د. کثیری د. علیپور د. خادمی د. نیک پویا 1402/ 1/ 16

 -  د. هاشمی د. غفاری  د. غزالی د. شمسیان د. طاووسی 1/1402/ 17

 -  د. خادمی د. جمالی  د. دانشپور د. زارعی د. علیپور 1/1402/ 18

 -  د. نیک پویا د. طاووسی  د. کثیری د. آقااسماعیلی د. هاشمی  1/1402/ 19

 -  د. شمسیان د. علیپور د. غفاری د. خدادادی د. غزالی 1/1402/ 20

 -  د. هاشمی د. آقااسماعیلی  د. زارعی د. جمالی د. طاووسی 1/1402/ 21

 -  خادمی د. غفاری د.  د. دانشپور د. کثیری د. نیک پویا 1/1402/ 22

 -  د. خدادادی د. غزالی  د. آقااسماعیلی د. هاشمی د. شمسیان  1/1402/ 23

 -  د. دانشپور د. زارعی د. علیپور د. جمالی د. خادمی  1/1402/ 24

 -  د. کثیری د. طاووسی د. نیک پویا د. غفاری د. خدادادی  1/1402/ 25

 -  د. علیپور د. خادمی آقااسماعیلید. غزالی د. دانشپور د.  1402/ 1/ 26

 د. خدادادی  د. نیک پویا د. هاشمی  د. طاووسی د. کثیری د. زارعی 1/1402/ 27

 -  د. دانشپور د. آقااسماعیلی  د. شمسیان د. علیپور د. خادمی 1/1402/ 28

 -  د. غزالی د. زارعی د. هاشمی د. خدادادی د. جمالی  1/1402/ 29

 د. دانشپور د. شمسیان د. کثیری طاووسی د. غفاری د. نیک پویا د.  1/1402/ 30

 د. آقااسماعیلی  د. زارعی د. علیپور د. خدادای د. جمالی د. غزالی 1/1402/ 31

 

 



 1402نيمه دوم فروردین ماه    –برنامه بخش دستياران گروه اطفال  
 د. خادمی  زارعید.  د. هوشمند د. حیدری عفوني امام حسين )ع(

 د. شمسیان د. نیک پویا د. محکم کار د. عسگرانی ریه امام حسين )ع(

 د. معلم  اعصاب امام حسين)ع(

 د. هاشمی  د. حسین صالحی گوارش امام حسين )ع(

 د. الهام صالحی د. معصومه رضایی نفرولوژي امام حسين )ع(

 د. سبزیان غدد امام حسين )ع(

PICU  د. طاووسی  د. عزیزیان میرطاهرید.  امام حسين )ع(مركزي 

PICU  د. نکویی امام حسين )ع(اورژانس 

 د. م پرستگاری  ایمونولوژي امام حسين )ع(

 د. اسعد روماتولوژي امام حسين )ع(

 د. منوچهری  قلب امام حسين)ع(

 علیپورد.  د. آقااسماعیلی د. ف پرستگاری د. قاسمی د. پوراحمدی اورژانس امام حسين )ع(

 د. جمالی د. شفیعی جنرال امام حسين )ع(

 د. غفاری د. کثیری هماتولوژي سيدالشهداء)ع( 

NICU  د. مامن پوش د. همتی شهيد بهشتي 

 د. ودایی  داخلي نوزادان  بهشتي

NICU  )د. نریمانی د. آل سعیدی الزهرا)س 

 د. سمیرارمضانی  داخلي نوزادان الزهرا)س( 

 د. بصیری كودک سالم  

 د. دانشپور د. خدادادی د. فرود عفوني الزهرا)س( 

 د. غزالی  د. موسوی جنرال الزهرا)س( 

 د. رادمهر گوارش الزهرا)س( 

 د. صدیقی  ایمونولوژي الزهرا)س( 

 د. پورنمازیان  نورولوژي الزهرا)س( 

 د. میناییان  د. سلطانی د. مرجان رضایی روانپزشکي 

 د. توکلی  د. رمضانی د. همدانیان درمانگاه تخصصي 

 د. عنصری طرح

 تذكر :

 می باشد.  2/1402/ 1 و تاریخ پایان آن  1/1402/ 14 تاریخ شروع بخش •

 تغيير و جابجایي در برنامه كشيك ممنوع است و در موارد بسيار خاص فقط با اطالع و موافقت دستيار ارشد امکان پذیر خواهد بود.   •

 ار را برای آنها توضیح دهد.راند نماید و نکات مهم بیم تعدادی از بیماران مهم بخش و اورژانس را با سایر دستیاران ، کارورزان و دانشجویان 6-8دستیار ارشد عصرها بین ساعات  •

 دستیاران محترم موظفند در اولین روز حضور کارورز در بخش، اصول پرونده نویسی برابر درسنامه آموزشی گروه را به کارورزان آموزش دهند. •

 دستیاران موظفند حداقل یادگیری هر بخش را به دانشجو و کارورز آموزش دهند. •

 ویل بخش الزامي است.  حضور كليه دستياران در راند تح •

 تحویل دهند.سمیرا رمضانی  خانم دکتر                    شنبه برگزار می شود، همراه خود آورده و پس از پایان جلسه به یکصبح روزهای  8دستیاران موظفند برگه های مورتالیتی هفته گذشته خود را جهت طرح و بحث در جلسه مورتالیتی دستیاری که ساعت  •

 ی برنامه مذکور به عهده دستیار کشیک اورژانس می باشد.رن های کودکان موظفند کلیه وظایف اینترن ها را به صورت تحت نظر انجام دهند در کل کشیک در بیمارستان حاضر باشند. نظارت بر حسن اجرااکست •

 ود.  جابجایی کشیک بخش و اورژانس با صالحدید رزیدنت ارشد در هر روز امکان پذیر خواهد ب •

 شروع می شود.  3اطفال  از  25-24های  از اطفال یک و در تاریخ 18 راند تحویل در تاریخ •



 1402برنامه آنکال دستياران فوق تخصصي گروه اطفال، نيمه اول فروردین ماه  

 

 
 



 1402فروردین   – هرا )س( زآموشي درماني ال زگروههاي آموشي مرك  دستيارانليست كشيك 

 
 گروه 

 تاریخ

 جراحي عمومي 
 جراحي پالستيک تخصصفوق  فوق جراحی توراکس            

 2سال بخش 1سال  
   بخش

3سال  1سال 2سال   3سال   2و1سال   

1/1/1402   سه شنبه  

 

 

 

. 

 
 دکترمیرمحمدصادقی  دکترکالنی  دکتر کلباسی  سلطانی  نژاد 

2/1  دکترمیرمحمدصادقی  دکترشیاسی  دکتر کلباسی  سلطانی  نژاد   چهارشنبه  

3/1  دکترمیرمحمدصادقی  دکترشیاسی  دکتر میرزایی سلطانی  نژاد   پنجشنبه  

4/1  دکتر گلشنی  دکترشیاسی  دکتر میرزایی   جمعه  

5/1  دکتر گلشنی  دکترشیاسی  دکتر پرنیایی    شنبه  

6/1  دکتر گلشنی  دکتر توکلی     یکشنبه  

7/1  دکتر گلشنی  دکتر توکلی     دوشنبه  

8/1  دکتر گلشنی  دکتر توکلی     سه شنبه  

9/1  دکتر گلشنی  دکتر توکلی     چهارشنبه  

10/1  دکتر داودابادی دکتر معین     پنجشنبه  

11/1  دکتر داودابادی دکتر معین     جمعه  

12/1  دکتر داودابادی دکتر معین     شنبه  

13/1  دکتر داودابادی دکتر معین     یکشنبه  

14/1  دکتر داودابادی دکتر معین   سلطانی  نژاد   دوشنبه  

15/1  دکتر ابراهیمی دکتر معین     سه شنبه  

16/1  دکتر ابراهیمی دکتر معین   سلطانی  نژاد   چهارشنبه  

17/1  دکتر ابراهیمی دکتر معین     پنجشنبه  

18/1  دکتر ابراهیمی دکترکالنی   سلطانی  نژاد   جمعه  

19/1  دکتر داودابادی دکترکالنی     شنبه  

20/1  دکتر گلشنی  دکترکالنی   سلطانی  نژاد   یکشنبه  

21/1 گلشنی دکتر  دکترکالنی     دوشنبه    

22/1  دکترمیرمحمدصادقی  دکترکالنی   سلطانی  نژاد   سه شنبه  

23/1  دکترمیرمحمدصادقی  دکتر توکلی     چهارشنبه  

24/1  دکترمیرمحمدصادقی  دکتر توکلی   سلطانی  نژاد   پنجشنبه  

25/1  دکترمیرمحمدصادقی  دکتر توکلی     جمعه  

26/1  دکتر گلشنی  دکتر توکلی   سلطانی  نژاد   شنبه  

27/1  دکتر گلشنی  دکتر توکلی     یکشنبه  

28/1  دکتر گلشنی  دکترشیاسی   سلطانی  نژاد   دوشنبه  

29/1  دکتر داودابادی دکترشیاسی     سه شنبه  

30/1  دکتر داودابادی دکترشیاسی   سلطانی  نژاد   چهارشنبه  

31/1 داودابادیدکتر  دکترشیاسی   سلطانی  نژاد   پنجشنبه    

           . در صورت بحران مدیریت بحران را به عهده دارند  زورچيف ارشد هر .                دستياراني كه به صورت عالمت ضربدر مشخص شده اند در آن رو آنکال تيم بحران مي باشند -                                  
                           

                         

 

 

 

 



 1402نوروز  –بر نامه كشيك دستياران رادیولوژي 
 

 روزهاي ماه  ایام هفته
 مركزآموزشي درماني الزهراء)س(

2 سال  1سال  3سال   4سال    

 1401/ 12/ 27 شنبه
زاهدی مهر /   نفیسا /  صادقی   

 زاده

موسوی  -جعفریان    
 صغیر  محرابیان * کیانی  

1401/ 12/ 28 یکشنبه    
پریناز صانعی /  مائده صانعی /    

 صنعتی /  حافظی 

نیکخواه  -دهقانی     
 استوار سوری * ذکائی  

1401/ 12/ 29 دوشنبه  باقری /  جعفری /  صنعتی   نیکخواه -خادمی     غالم پور  سوری * ذکائی   

1402/ 1/ 1 سه شنبه   
نفیسا /  صادقی زاده /  پریناز   

 صانعی

خادمی  -فقیه   
 منصوری محرابیان * کیانی  

 شنبه 4
2 /1 /1402 زاهدی مهر /  باقری /  جعفری /     

 حافظی 

درخشان   -س رضایی    
دادخواه  م.عزیزالهی *   جعفرپور  

 پنجشنبه
3 /1 /1402 صادقی زاده /  جعفری /  مائده    

 صانعی /  حافظی 

نفری  -وربخش    
دادخواه  ع.  ناصری *   شفیعیون  

1402/ 1/ 4 جمعه   زاهدی مهر /  نفیسا /  باقری    س رضایی   –نوربخش    دادخواه  م. عزیزالهی *    طاهری نیا  

1402/ 1/ 5 شنبه  
پریناز صانعی /  مائده صانعی /    

 صنعتی

مصطفوی   - مس رضایی    
دادخواه  ع.  ناصری *   ترابی 

1402/ 1/ 6 یکشنبه   مرشدیان /  مسجدی /   بازیاری    حسینی -داوری     نظری مقامی * قربانی   

1402/ 1/ 7 دوشنبه  /  مشعوفی /  گالبچی جریده   خدادوستان   -ارباب     بهرام نژاد فشارکی * ریاحی   

1402/ 1/ 8 سه شنبه  /  گالبچی فوالدگر صدر /    داوری -ارباب     ورناصری مقامی * قربانی   

1402/ 1/ 9 چهار شنبه جریده  مسجدی /  بازیاری /    ابراهیمی   -داوری     حاج هاشمی  فشارکی * ریاحی   

1402/ 1/ 10 پنجشنبه فوالدگر  صدر /  مرشدیان /      
 پورصباغ  -باعث  

  
 حاج هاشمی  پیشگاهی * شاهسون  

1402/ 1/ 11 جمعه   مشعوفی فوالدگر /  بازیاری/     هاشمیان  -محسن     عادی زاده نادری * گراوندی   

1402/ 1/ 12 شنبه صدر  مرشدیان /  مسجدی /     باعث -محسن     صادقی پیشگاهی * شاهسون   

1402/ 1/ 13 یکشنبه   مشعوفی /  گالبچی جریده /     کایدی  -باعث    صهبا نادری * گراوندی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1402برنامه دستیاران داخلی فروردین 

 

 2بخش  امين

 خورشيد 

1بخش   

 خورشيد 

 3بخش  اورژانس خورشيد 

 الزهرا

 2بخش 

 الزهرا

 1بخش 

 الزهرا

 تاریخ  اورژانس الزهرا 

خدابخشی پگاه ____ شهریاری   26/12 صفاری پور -نیروزفر-رضایی - صمدی رحیمی فر  طغیانی  ____ سامانی -طاعتی-خاکساری 

 27/12 شاهرخی- ناظمی- هادی زاده-امامی-شریف علیزاده ذاکرزاده  ____ یزدانی - رشنو-همتیان محمدی  ____ 

 28/12 خدابخشیپگاه-سامانی - طغیانی-فر رحیمی  شهریاری  خاکساری  ____ نیروزفر -طاعتی-صمدی صفاری پور  ____ رضایی 

29/12 محمدی-ذاکرزاده -شاهرخی-شریف-امامی هادی زاده  یزدانی  ____ همتیان -رشنو-علیزاده ناظمی  ____   

1/1 سامانی -صفاری پور-رضایی - صمدی نیروزفر  طاعتی ____ خدابخشی پگاه-شهریاری-رحیمی فر  طغیانی  ____ خاکساری   

2/1 علیزاده -رشنو-همتیان -ناظمی-یزدانی  امامی  شریف  ____ ذاکرزاده -محمدی-شاهرخی  هادی زاده  ____   

3/1 نیروزفر -صفاری پور- شهریاری-خدابخشیپگاه رضایی  سامانی  ____ رحیمی فر -طاعتی-خاکساری صمدی  ____ طغیانی   

4/1 علیزاده-یزدانی -محمدی-ناظمی - ذاکرزاده همتیان رشنو  ____ هادی زاده -شریف-امامی شاهرخی  ____   

5/1 صیرین -عموآقایی -شاه ابویی- دهقان-میرهلی سرپله  معصومه عسگری  ____ مظاهری -طاهرپور -زمانی  طاهری ____   

6/1 پورخسروی -شاهین-نجفی-غنی اسدیان  واسع زاده ____ عبدالعظیمی -ظهیری-کریمیان بایمانی  ____ صداقت   

7/1 سرپله -معصومه عسگری-نصیری-مظاهری عموآقایی  طاهرپور  ____ زمانی - دهقان-میرهلی شاه ابویی  ____   

8/1 عبدالعظیمی -کریمیان-واسع زاده-سدیان  شاهین  ظهیری ____ پورخسروی -بایمانی - نجفی غنی  ____ صداقت   

9/1 سرپله  - طاهرپور-ابوییشاه - دهقان-میرهلی طاهری مظاهری  ____ معصومه عسگری -زمانی- عموآقایی نصیری ____   

10/1 بایمانی - پورخسروی-کریمیان - نجفی عبدالعظیمی  شاهین  ____ صداقت - ظهیری-اسدیان واسع زاده ____ غنی   

11/1 عموآقایی-طاهری-نصیری-معصومه عسگری  مظاهری  زمانی  ____ شاه ابویی - دهقان-میرهلی طاهرپور  ____   

12/1 بایمانی-عبدالعظیمی-کریمیان-واسع زاده نجفی  ظهیری ____ صداقت -غنی-شاهین پورخسروی  ____ اسدیان   

13/1 سرپله - نصیری-زمانی- عموآقایی میرهلی دهقان  ____ طاهری -مظاهری-طاهرپور معصومه عسگری  ____ شاه ابویی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2بخش  امين 

 خورشيد 

 1بخش 

 خورشيد 

 3بخش  اورژانس خورشيد 

 الزهرا 

 2بخش 

 الزهرا 

 1بخش 

 الزهرا 

 تاریخ  اورژانس الزهرا 

 14/1 خدابخشی/ذاکرزاده/محمدی/نیروزفر/رضایی/یزدانی ناظمی  طاعتی  رحیمی فر طغیانی/شهریاری/سامانی  خاکساری صفاری پور  -

15/1 علیزاده/همتیان/رشنو/صمدی/عبدالعظیمی/هادی زاده  امامی  شاهرخی نجفی میرهلی/پورخسروی/شاهین واسع زاده شریف  اسدیان  

16/1 بایمانی/غنی/شاه ابویی/سرپله/دهقان/طاهرپور  صداقت طاهری نصیری  کریمیان/زمانی/مظاهری عموآقایی  عسگری -  

17/1 محمدی/نیروزفر/رضایی/ناظمی/یزدانی/خدابخشی رحیمی فر طاعتی   میرهلی/سامانی/صفاری پور ذاکرزاده خاکساری طغیانی   

18/1 شهریاری/علیزاده/امامی/عبدالعظیمی/شاهرخی/صمدی همتیان رشنو  هادی زاده  نجفی/شریف/واسع زاده  اسدیان شاهین پورخسروی   

19/1 صداقت/بایمانی/عموآقایی/نصیری/سرپله/غنی دهقان شاه ابویی  طاهرپور عسگری/طاهری/کریمیان  زمانی  مظاهری -  

20/1 محمدی/شهریاری/ناظمی/یزدانی/طاعتی/رحیمی فر رضایی نیروزفر  خدابخشی خاکساری/سامانی/خراسانی  طغیانی  صفاری پور  ذاکرزاده  

21/1 همتیان/رشنو/هادی زاده/شاهرخی/صمدی/نجفی  علیزاده امامی  عبدالعظیمی شریف/اسدیان/واسع زاده میرهلی  کریمیان -  

22/1 دهقان/شاه ابویی/طاهرپور/غنی/نصیری/سرپله  طاهری شهریاری   شاهین/زمانی/خبازی بایمانی  مظاهری صداقت  

ساالری/طغیانیفر/طاعتی/نیروزفر/خدابخشی/رحیمی  ناظمی  یزدانی محمدی رضایی/صفاری پور/میرهلی خاکساری سامانی  ذاکرزاده  23/1  

24/1 علیزاده/همتیان/رشنو/امامی/عبدالعظیمی/صمدی  هادی زاده  شاهرخی  اسدیان/واسع زاده/پورخسروی  شریف  نجفی -  

25/1 طاهری/صداقت/غنی/نصیری/سرپله/عموآقایی طاهرپور دهقان شاه ابویی  زمانی/کریمیان/عسگری بایمانی  یوسفی مظاهری  

26/1 یزدانی/ذاکرزاده/رحیمی فر/نیروزفر/رضایی/خبازی  خدابخشی محمدی ناظمی  شاهین/خاکساری/طاعتی طغیانی  خراسانی صفاری پور   

زاده/رشنو/امامی/عبدالعظیمی/شاهرخی/نجفیهادی  صمدی همتیان علیزاده شریف/واسع زاده/اسدیان سامانی  پورخسروی  -  27/1  

28/1 دهقان/شاه ابویی/طاهرپور/سرپله/بایمانی/طاهری  عموآقایی  صداقت غنی  زمانی/مظاهری/یوسفی  عسگری ساالری کریمیان  

29/1 طغیانی/طاعتی/خدابخشی/ناظمی/محمدی/رحیمی فر ذاکرزاده شهریاری  یزدانی رضایی/نیروزفر/سامانی  شاهین صفاری پور  -  

30/1 غنی/همتیان/طاهری/امامی/نجفی/سرپله عبدالعظیمی هادی زاده  خبازی  خاکساری/شریف/شاهرخی صمدی اسدیان واسع زاده  

31/1 رشنو/عموآقایی/علیزاده/شاهین/بایمانی/ساالری صداقت نصیری   عسگری/پورخسروی/یوسفی  کریمیان خراسانی -  

  



 
 

 امين  اميد 
صبح(  30:7تا    13صبح )پنجشنبه ها    7تا     14خورشيد   صبح(   03:7تا    13صبح )پنجشنبه ها    7تا   14الزهرا    تاریخ 

2بخش كاور دیاليز اورژانس بخش -  -  1بخش    اورژانس 

معصومه بخشی-شمس ____  - 26/12 نوذری-تیکنی- کشایی رنجکش ____    

هاشمی -تیموری ____ کاروان - 27/12 باطنی - الهه صالحی-مریم عسگری فرناز عسگری ____    

شمس-رنجکش ____  - 28/12 تیکنی -کشایی -معصومه بخشی نوذری  ____    

 29/12 الهه صالحی-مریم عسگری-کاروان باطنی  ____  تیموری-هاشمی ____ فرناز عسگری -

 1/1 کشایی -معصومه بخشی-شمس تیکنی ____  رنجکش-نوذری ____  -

 2/1 مریم عسگری-کاروان- هاشمی لهه صالحیا ____  فرناز عسگری - باطنی ____ تیموری  -

 3/1 معصومه بخشی-شمس-رنجکش کشایی  ____  نوذری-تیکنی ____  -

 4/1 کاروان-فرناز عسگری-تیموری مریم عسگری  ____  باطنی -الهه صالحی ____ هاشمی  -

 5/1 عصارزادگان -آقابزرگی-اسکندری فالح ____  خانی -معظمی ____ بقایی  -

 6/1 فروزش-معین الدین-زارع مریم خدابخشی  ____  متفکران -اکبری ____  -

 7/1 اسکندری-مقتدری-بقایی  آقابزرگی  ____  فالح -عصارزادگان ____ شیرانی -

 8/1 زارع-خانی-معظمی معین الدین  ____  مریم خدابخشی -فروزش ____  -

 9/1 شیرانی -اکبری-متفکران مقتدری ____  آقابزرگی-اسکندری ____ فالح -

 10/1 معظمی -فروزش-عصارزادگان خانی  ____  معین الدین-زارع ____  -

 11/1 متفکران -اکبری-خدابخشیمریم  بقایی  ____  مقتدری-شیرانی ____ اسکندری  -

 12/1 معین الدین-عصارزادگان- آقابزرگی معظمی ____  زارع-خانی ____  -

 13/1 متفکران-مریم خدابخشی-فروزش بقایی  ____  مقتدری-شیرانی ____  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

صبح(  30:7تا  13صبح )پنجشنبه ها  7تا   14خورشيد  امين اميد  صبح(   03:7تا  13صبح )پنجشنبه ها  7تا  14الزهرا    تاریخ 

2بخش كاور دیاليز  اورژانس بخش  - - 1بخش    اورژانس 

14/1 رنجکش/ تیموری/ نوذری  بقایی  -  - مریم عسگری/ کشایی  - کاروان  -  

15/1 تیکنی/ فرناز عسگری/ معصومه بخشی  شمس  -  - اسکندری/آقابزرگی  - - -  

طباطبایی  زارع/  متفکران/   شیرانی -  - خانی/ معظمی  -   خدابخشی -  16/1  

تیموری / فالح/  باطنی   اکبری  -  - معین الدین/  نوذری   - - -  17/1  

18/1 فروزش/ عصارزادگان/  طباطبایی  صالحی  -  - هاشمی/آقابزرگی  - مریم عسگری -  

تیکنی/ فرناز عسگری کاروان/  معصومه بخشی  -  - کشایی/ بقایی  - مقتدری   -  19/1  

20/1 شمس/  فالح / زارع  باطنی  -  - خانی/ معظمی  - - -  

21/1 شیرانی/ متفکران/  اکبری   صالحی  -  - اسکندری/ هاشمی  - معین الدین -  

مقتدری/ فروزش عصارزادگان  / تیموری  -  - آقابزرگی/ خدابخشی  - - -  22/1  

بقایی  کشایی/  - معظمی  - عسگریفرناز  -  -  23/1 نوذری/ کاروان/ تیکنی    

/  مریم عسگری  طباطبایی  - خانی - 24/1 معصومه بخشی/  متفکران / صالحی  رنجکش  -  -   

25/1 زارع/ اکبری / شیرانی  شمس  -  - معین الدین/ خدابخشی  - فالح  -  

26/1 عصارزادگان/  فروزش /  باطنی  مقتدری  -  - اسکندری/ هاشمی  - - -  

27/1 تیموری/ نوذری/ فالح  کاروان  -  - بقایی/ مریم عسگری - طباطبایی  -  

28/1 تیکنی/ فرناز عسگری/ معصومه بخشی  شمس  -  - معظمی/ خانی  - - -  

29/1 صالحی/ زارع/ باطنی  شیرانی -  - معین الدین/ خدابخشی  - آقابزرگی  -  

عصارزادگان/ فالح متفکران/  اکبری  -  -   بقایی  معظمی /  - - -  30/1  

طباطبایی  کشایی/  - شیرانی - 31/1 رنجکش/ مقتدری/ فروزش تیکنی  -  -   
 

 

 



 

 

 

1402  نوروز    4و 3برنامه ی دستیاران داخلی سال   

4سال  3سال    

 الزهرا خورشید خورشید الزهرا
 اورژانس  اورژانس  تاریخ 

و مشاوره اورژانس  اورژانس  مشاوره  

منوچهری -ابراهیمیالهه  ___ احمدی  ___ ___  26/12  

سقایی -توکلی ___ گودرزی  ___ ___  27/12  

ابراهیمیالهه  ___ ___ منوچهری - نژادفروغی ___   28/12  

سقایی -توکلی ___ اعتضادی ___ ___  29/12  

نژاد فروغی-ابراهیمیالهه  ___ عرفانیان  ___ ___  1/1  

تحقیقی-اعتضادی ___ رفیعی ___ ___  2/1  

نژاد فروغی ___ ___ گودرزی - عرفانیان ___   3/1  

رفیعی-احمدی ___ تحقیقی  ___ ___  4/1  

ابراهیمیمریم ___ ___ عبدیزدان- دهقانزاد ___   5/1  

حیدری-فلفلیان ___ فدایی  ___ ___  6/1  

بهزادیان -صالحی ___ هاتفی  ___ ___  7/1  

عبدیزدان-کیانی  ___ دهقانزاد  ___ ___  8/1  

ابراهیمیمریم-حیدری ___ موسوی  ___ ___  9/1  

هاتفی -فدایی  ___ فلفلیان ___ ___  10/1  

بهزادیان -موسوی ___ صالحی ___ ___  11/1  

دهقانزاد-هاتفی  ___ کیانی  ___ ___  12/1  

ابراهیمیمریم-حیدری ___ موسوی  ___ ___  13/1  

 

 .کشیک باید از قبل توسط افراد به نماینده اطالع داده شود، در غیراین صورت مسئولیت هر اتفاقی برعهده فرد مذکور در برنامه می باشدهرگونه جابجایی در برنامه  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1402فروردین   4و 3برنامه ی دستیاران داخلی سال   

4سال  3سال    

 الزهرا  خورشید  الزهرا
 تاریخ 

و مشاوره  اورژانس اورژانس  مشالوره   اورژانس  مشاوره  

14/1   فدایی -ابراهیمیالهه اعتضادی   احمدی  اکبربور  قاسمی   

نژاد فروغی احمدی کیا  ایروانی  سقایی -توکلی گودرزی    15/1  

ابراهیمی مریم رفیعی   رحیمی افخمی  تحقیقی-عرفانیان   16/1  

هاتفی -دهقانزاد حیدری  توکلی فاضل  گرجی بور   17/1  

فدایی -عبدیزدان  صالحی  فلفلیان  اهون  فتاحی   18/1  

پور عالی فتاحی  توانا  کیانی -بهزادیان موسوی    19/1  

احمدی -اعتضادی توکلی منوچهری  قاسمی  بابایی   20/1  

حیدری -ابراهیمیالهه عرفانیان  صالحی  توانا  کی منش   21/1  

نژاد فروغی سبزواری  صدارت  ابراهیمی  مریم-تحقیقی رفیعی   22/1  

کیانی -دهقانزاد بهزادیان  هاتفی خسروی رییسی  23/1  

پور عالی عباسی عظیمی اعتضادی -موسوی احمدی    24/1  

ابراهیمی الهه منوچهری   کی منش  سبزوارری  نژاد فروغی-سقایی   25/1  

صالحی  - گودرزی فدایی  فلفلیان   صدارت  اهون   26/1  

ابراهیمیمریم-عبدیزدان  تحقیقی رفیعی عظیمی عباسی  27/1  

حیدری -اعتضادی هاتفی کیانی  گرجی بور  بنی نجاریان   28/1  

موسوی -بهزادیان دهقانزاد احمدی  ایروانی  احمدی کیا   29/1  

پور عالی بابایی  فاضل  سقایی -یان یک فلفلیان    30/1  

گودرزی  -عرفانیان عبدیزدان  منوچهری  افخمی  اکبربور   31/1  
 

 .باشدبرنامه کشیک باید از قبل توسط افراد به نماینده اطالع داده شود، در غیراین صورت مسئولیت هر اتفاقی برعهده فرد مذکور در برنامه می هرگونه جابجایی در  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1402آنکال دستیاران فوق تخصصی داخلی فرودین 

 تاریخ

آنکال خون و سرطان   نور نور

 امید

آنکال خون و سرطان  

 الزهرا

 الزهراء )س( 

 آنکال ریه  آنکال نفرولوژی  آنکال گوارش آنکال روماتولوژی آنکال غدد آنکال نفرولوژی  آنکال ریه 

 دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول   دوم  اول  دوم  اول  دوم  اول 

   فالحتیان  __ کاظمزاد  صغر باقری __ انصاری  __ شکرچی زاده  __ سجادی __ __   حسنیان    مددی  1

   فالحتیان  پورشبانان  مرتضوی صغر باقری __ انصاری  __ شکرچی زاده  __ آذرنیا  __ __   حسنیان    مددی  2

   صادقیان  همدانیان  __ رجب اف باقری __ انصاری  __ شکرچی زاده  __ مقصودی __ سجادی   حسنیان    مددی  3

   صادقیان  همدانیان  __ رجب اف باقری __ انصاری  __ شکرچی زاده  __ مقصودی __ سجادی   -   مددی  4

   صادقیان  پورشبانان  __ رجب اف احمدی فر  __ انصاری  __ شکرچی زاده  __ مقصودی __ سجادی   مرتضوی   مددی  5

   خندان  پورشبانان  __ رجب اف احمدی فر  __ حسین پور  مجرد  __ __ صادقی  __ مقصودی   مرتضوی   سلماسی  6

   خندان  پورشبانان  __ رجب اف احمدی فر  __ حسین پور  مجرد  __ __ صادقی  __ مقصودی   مرتضوی   سلماسی  7

   خندان  __ مرتضوی رضایی  احمدی فر  __ حسین پور  گلشنی  __ __ صادقی  __ مقصودی   همدانیان    سلماسی  8

   خندان  __ کاظمزاد  رضایی  احمدی فر  __ حسین پور  __ بسامی  __ عرفان  __ صادقی    همدانیان    سلماسی  9

   خندان  __ کاظمزاد  رضایی  احمدی فر  __ حسین پور  __ بسامی  __ عرفان  __ صادقی        سلماسی  10

   خندان  پورشبانان  کاظمزاد  رضایی  احمدی فر  مرادی  __ __ بسامی  __ عرفان  __ __   مرتضوی   سلماسی  11

   خندان  __ کاظمزاد  رضایی  احمدی فر  مرادی  __ __ بسامی  __ جبالی  __ __       سلماسی  12

   خندان  همدانیان  کاظمزاد  رضایی  احمدی فر  مرادی  __ __ بسامی  __ جبالی  __ صادقی    مرتضوی   سلماسی  13

 حسن زاده  خندان  پورشبانان  حسنیان  صغر باقری   انصاری  __ شکرچی زاده    صادقی    ___ همدانیان    حسن زاده  فالحتیان  14

 حسن زاده  مددی    کاظمزاد  رضایی  احمدی فر    انصاری  __ شکرچی زاده    مقصودی   ___   مرتضوی حسن زاده  فالحتیان  15

 حسن زاده  خندان  پورشبانان  حسنیان  صغر باقری   انصاری  __ شکرچی زاده    سجادی   ___ همدانیان    حسن زاده  فالحتیان  16

 حسن زاده  مددی    کاظمزاد  رضایی  احمدی فر    انصاری  __ شکرچی زاده    عرفان    ___   مرتضوی حسن زاده  فالحتیان  17

 حسن زاده  خندان  پورشبانان  حسنیان  رضایی  احمدی فر    انصاری    شکرچی زاده    سجادی   ___ همدانیان    حسن زاده  فالحتیان  18

 حسن زاده  مددی    کاظمزاد  صغر باقری   حسین پور  __ شکرچی زاده    صادقی    ___   مرتضوی حسن زاده  فالحتیان  19

 حسن زاده  خندان  پورشبانان  حسنیان  صغر احمدی فر    حسین پور  __ شکرچی زاده    مقصودی   مقصودی همدانیان    حسن زاده  صادقیان  20

 حسن زاده  مددی    کاظمزاد  رضایی  باقری   حسین پور  __ شکرچی زاده    عرفان    عرفان    مرتضوی حسن زاده  صادقیان  21

 حسن زاده  خندان  پورشبانان  حسنیان  رضایی  احمدی فر    حسین پور  __ شکرچی زاده    سجادی   سجادی همدانیان    حسن زاده  صادقیان  22

 حسن زاده  مددی    کاظمزاد  رضایی  باقری   حسین پور  __ بسامی    رضایی    رضایی    مرتضوی حسن زاده  صادقیان  23

 حسن زاده  خندان  پورشبانان  حسنیان  صغر باقری   حسین پور  __ بسامی    صادقی    صادقی  همدانیان    حسن زاده  صادقیان  24

 حسن زاده  مددی    کاظمزاد  صغر باقری   حسین پور  __ بسامی    مقصودی   مقصودی   مرتضوی حسن زاده  صادقیان  25

 حسن زاده  خندان  پورشبانان  حسنیان  رضایی  احمدی فر    انصاری  __ بسامی    سجادی   سجادی همدانیان    حسن زاده  سلماسی  26

 حسن زاده  مددی    کاظمزاد  صغر باقری   انصاری  __ بسامی    عرفان    عرفان    مرتضوی حسن زاده  سلماسی  27

 حسن زاده  خندان  پورشبانان  حسنیان  رضایی  احمدی فر    انصاری  __ بسامی    صادقی    صادقی  همدانیان    حسن زاده  سلماسی  28

 حسن زاده  مددی    کاظمزاد  صغر احمدی فر    انصاری  __ بسامی    مقصودی   مقصودی   مرتضوی حسن زاده  سلماسی  29

 حسن زاده  خندان  پورشبانان  حسنیان  رضایی  باقری   انصاری  __ بسامی    سجادی   سجادی همدانیان    حسن زاده  سلماسی  30

 حسن زاده  مددی    کاظمزاد  صغر احمدی فر    انصاری  __ بسامی    جبالی    جبالی    مرتضوی حسن زاده  سلماسی  31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1402فروردین برنامه دستياران بيهوشي  

 تاریخ  ایام هفته
 اتاق عمل و بخش

1سال  2سال  3سال  4سال   

کدخدایی -فاضلی  - حسنی 1/1 سه شنبه  کریمی -ترانه    

کدخدایی -طالبی - شفیع زاده  2/1 چهارشنبه  شهریاری  - کریمی   

فاضلی   -طالبی - عندلیب   3/1 پنجشنبه شهریاری  -ترانه    

کدخدایی -فاضلی  - حسنی 4/1 جمعه   عکافی  -ترانه    

محمدی  -وظیفه  - شفیع زاده  5/1 شنبه ادیبی   -کریمی-ترانه    

کاوه زاده -وظیفه  - خان احمد  6/1 یکشنبه ابطحی  -جالیی    

منش دانش  7/1 دوشنبه محمدی  -کاوه زاده  -  غروی  -باقری   

محمدی  -وظیفه  - خان احمد  8/1 سه شنبه  باقری  – غروی   

کاوه زاده  -وظیفه  - عرفانی  9/1 چهارشنبه  باقری -جالیی    

محمدی  -کاوه زاده  - رودحله   10/1 پنجشنبه ابطحی  -جالیی    

محمدی  -وظیفه  - عرفانی  11/1 جمعه    غروی  -ابطحی    

کاوه زاده -وظیفه  فرهانیان  - 12/1 شنبه جالیی -باقری   

محمدی  -کاوه زاده  - دانش منش  13/1 یکشنبه جالیی -باقری   

فاضلی   -طالبی - سهیلی پور  14/1 دوشنبه شهریاری  -عکافی   

کدخدایی -وظیفه  - شفیع زاده  15/1 سه شنبه  باقری  -غروی   

محمدی  -طالبی فرهانیان  - 16/1 چهارشنبه  شهریاری  -عکافی   

کاوه زاده -وظیفه  - عرفانی  17/1 پنجشنبه کریمی  – باقری   

محمدی  - کدخدایی - رودحله  18/1 جمعه  ترانه  –عکافی   

کاوه زاده -فاضلی  - دانش منش  19/1 شنبه جالیی  – غروی   

محمدی  -طالبی - سهیلی پور  20/1 یکشنبه ترانه    – عکافی   

کدخدایی -وظیفه  - خان احمد  21/1 دوشنبه باقری   – ابطحی    

محمدی  -کاوه زاده  مشکین - 22/1 سه شنبه  ترانه  – کریمی    

فاضلی   -طالبی فرهانیان  - 23/1 چهارشنبه  ابطحی  – غروی   

کدخدایی -وظیفه  - رودحله  24/1 پنجشنبه شهریاری  – جالیی    

محمدی  -کاوه زاده  - عندلیب   25/1 جمعه  کریمی  –ابطحی    

وظیفه  -فاضلی  - رودحله  26/1 شنبه جالیی  – شهریاری    

کدخدایی  -کاوه زاده  - دانش منش  27/1 یکشنبه کریمی  – عکافی   

محمدی  -طالبی - شفیع زاده  28/1 دوشنبه جالیی  – باقری   

فاضلی  -وظیفه  مشکین - 29/1 سه شنبه  شهریاری  – عکافی   

کدخدایی -کاوه زاده  - دانش منش  30/1 چهارشنبه  جالیی  – باقری   

فاضلی   -طالبی - خان احمد  31/1 پنجشبنه ترانه  – کریمی    



 1402ماه فروردین   –زنان  دستیار 

 اورژانس

 مشاوره  اتاق عمل بخش 

4سال  3سال 2سال 1سال    3سال    4سال  3سال 2سال 1سال  4سال  3سال 2سال 1سال  

 منيره مختاری  خوشاوی  امينی زاد  منيره مختاری  خوشاوی  رفيعی ایهامی/شربتزاده  امينی زاد  منيره مختاری  خوشاوی  رفيعی ایهامی/شربتزاده  امينی زاد  منيره مختاری  خوشاوی رفيعی ایهامی/شربتزاده  1

 مستاجران  کبيری  مستاجران  سوری هادیان/موحدی  کبيری  مستاجران  سوری هادیان/موحدی  کبيری  مستاجران  سوری هادیان/موحدی  2

 منيره مختاری  احمدی منيره مختاری  بصيری  رادمنش/شربتزاده  احمدی منيره مختاری  بصيری  رادمنش/شربتزاده  احمدی منيره مختاری  بصيری  رادمنش/شربتزاده  3

4 

 گلواری قاسمی سوری معتمدی/موحدی 
 امينی 

 گلواری قاسمی سوری معتمدی/موحدی 
 امينی 

 گلواری قاسمی سوری معتمدی/موحدی 
 امينی 

 گلواری قاسمی

 عباسی  احمدی عباسی  یزدانی  رادمنش/کمانگير  احمدی عباسی  یزدانی  رادمنش/کمانگير  احمدی عباسی  یزدانی  رادمنش/کمانگير  5

 شيرینی قاسمی  امينی  شيرینی قاسمی  زراعت پيشه   فتاحی/موحدی امينی  شيرینی قاسمی  زراعت پيشه   فتاحی/موحدی امينی  شيرینی قاسمی  زراعت پيشه   فتاحی/موحدی 6

 علياری بخشایی  علياری محمدی نژاد -بصيری  رادمنش/ميرباقری  بخشایی  علياری محمدی نژاد -بصيری  رادمنش/ميرباقری  بخشایی  علياری محمدی نژاد -بصيری  رادمنش/ميرباقری  7

 ناظم قاسمی  مراقبی  ناظم قاسمی  شاهی  موحدی/نجفی  مراقبی  ناظم قاسمی  شاهی  موحدی/نجفی  مراقبی  ناظم قاسمی  شاهی  موحدی/نجفی  8

 حسن پور باطنی حسن پور محمدی نژاد - یزدانی رادمنش/ایهامی باطنی حسن پور محمدی نژاد - یزدانی رادمنش/ایهامی باطنی حسن پور محمدی نژاد - یزدانی رادمنش/ایهامی 9

 ناظم  جواهری ناظم  سازش شربتيزاده/فتاحی جواهری ناظم  سازش شربتيزاده/فتاحی جواهری ناظم  سازش شربتيزاده/فتاحی 10

 عنایی  مراقبی  عنایی  مدیری - یزدانی ميرباقری / مراقبی  عنایی  مدیری - یزدانی ميرباقری / مراقبی  عنایی  مدیری - یزدانی ميرباقری / 11

 شيرینی  قاسمی شيرینی  شاهی  شربتيزاده/رادمنش  قاسمی شيرینی  شاهی  شربتيزاده/رادمنش  قاسمی شيرینی  شاهی  شربتيزاده/رادمنش  12

 اشتری  باطنی اشتری  بصيری- مدیری کمانگير/شهنوازی  باطنی اشتری  بصيری- مدیری کمانگير/شهنوازی  باطنی اشتری  بصيری- مدیری کمانگير/شهنوازی  13

 پور شيرینی حسن  قاسمی حسن پور شيرینی  زراعت پيشه رادمنش/موحدی/کمانگير  قاسمی حسن پور شيرینی  زراعت پيشه رادمنش/موحدی/کمانگير  قاسمی حسن پور شيرینی  زراعت پيشه رادمنش/موحدی/کمانگير  14

 علياری طاهری  باطنی علياری طاهری  محمدی نژاد  ایهامی/شهنوازی باطنی علياری طاهری  محمدی نژاد  ایهامی/شهنوازی باطنی علياری طاهری  محمدی نژاد  ایهامی/شهنوازی 15

 قاسمی منيره مختاری  جواهری قاسمی منيره مختاری  یزدانی  رادمنش/کمانگير/نجفی جواهری قاسمی منيره مختاری  یزدانی  رادمنش/کمانگير/نجفی جواهری قاسمی منيره مختاری یزدانی  رادمنش/کمانگير/نجفی 16

 عناییطاهری  بخشایی  طاهری عنایی سازش ایهامی/شنوازی  بخشایی  طاهری عنایی سازش ایهامی/شنوازی  بخشایی  طاهری عنایی سازش ایهامی/شنوازی  17

 منيره مختاری قاسمی  امينی  منيره مختاری قاسمی  شاهی - شاکر رادمنش/نجفی امينی  منيره مختاری قاسمی  شاهی - شاکر رادمنش/نجفی امينی  منيره مختاری قاسمی شاهی - شاکر رادمنش/نجفی 18

 عنایی عباسی  بخشایی   عنایی عباسی  محمدی نژاد  شربتيزاده//شهنوازی بخشایی   عنایی عباسی  محمدی نژاد  شربتيزاده//شهنوازی بخشایی   عنایی عباسی  محمدی نژاد  شربتيزاده//شهنوازی 19

 قاسمی ناظم  محمدی  ناظم قاسمی  شاکر نجفی/هادیان/کمانگير  محمدی  ناظم قاسمی  شاکر نجفی/هادیان/کمانگير  محمدی  ناظم قاسمی  شاکر نجفی/هادیان/کمانگير  20

 علياری بهزادفر  کبيری  علياری بهزادفر  سازش- سوری  ایهامی/شهنوازی/شربتزاده  کبيری  علياری بهزادفر  سازش- سوری  ایهامی/شهنوازی/شربتزاده  کبيری  علياری بهزادفر  سازش- سوری  ایهامی/شهنوازی/شربتزاده  21

 ناظم طاهری  قاسمی ناظم طاهری  شاکر موحدی/کمانگير قاسمی ناظم طاهری  شاکر موحدی/کمانگير قاسمی ناظم طاهری  شاکر موحدی/کمانگير 22

 علياری شيرینی  باطنی علياری شيرینی  محمدی نژاد  رادمنش/شربتزاده  باطنی علياری شيرینی  محمدی نژاد  رادمنش/شربتزاده  باطنی علياری شيرینی  محمدی نژاد  رادمنش/شربتزاده  23

 خوشاوی ناظم  قاسمی خوشاوی ناظم  شاکر ایهامی/موحدی  قاسمی خوشاوی ناظم  شاکر ایهامی/موحدی  قاسمی خوشاوی ناظم  شاکر ایهامی/موحدی  24

 شيرینی علياری  س رفيعی  شيرینی علياری  محمدی نژاد -سازش ميرباقری/معتمدی  س رفيعی  شيرینی علياری  محمدی نژاد -سازش ميرباقری/معتمدی  س رفيعی  شيرینی علياری  محمدی نژاد -سازش ميرباقری/معتمدی  25

 قاسمی عباسی  احمدی قاسمی عباسی  شاکر  رادمنش/ایهامی احمدی قاسمی عباسی  شاکر  رادمنش/ایهامی احمدی قاسمی عباسی  شاکر  رادمنش/ایهامی 26

زاد امينی  خوشاوی منيره مختاری سازش - یزدانی موحدی/شهنوازی  27  خوشاوی منيره مختاری  امينی زاد  خوشاوی منيره مختاری  سازش - یزدانی موحدی/شهنوازی  امينی زاد  خوشاوی منيره مختاری  سازش - یزدانی موحدی/شهنوازی  

 قاسمی ناظم باطنی قاسمی ناظم سوری - شاکر ایهامی/شربتزاده  باطنی قاسمی ناظم سوری - شاکر ایهامی/شربتزاده  باطنی قاسمی ناظم سوری - شاکر ایهامی/شربتزاده  28

 عنایی منيره مختاری مراقبی  عنایی منيره مختاری محمدی نژاد  رادمنش/شهنوازی  مراقبی  عنایی منيره مختاری محمدی نژاد  رادمنش/شهنوازی  مراقبی  عنایی منيره مختاری محمدی نژاد  رادمنش/شهنوازی  29

 قاسمی ناظم سروشفر  قاسمی ناظم سازش ایهامی/هادیان  سروشفر  قاسمی ناظم سازش ایهامی/هادیان  سروشفر  قاسمی ناظم سازش ایهامی/هادیان 30

 بهزادفر منيره مختاری محمدی بهزادفر منيره مختاری یزدانی شهنوازی/شربتزاده محمدی بهزادفر منيره مختاری یزدانی شهنوازی/شربتزاده محمدی بهزادفر منيره مختاری یزدانی  شهنوازی/شربتزاده  31

 

 

  


