
    1402فروردین ماه    (الزهرا)س  يدرمان   يمركز آموزش  يآموزش  ي گروهها  دياساتك  يست كشيل
 گروه 

 

 تاريخ

 داخلي 

 ارولوژي 

 
 اعصاب  داخلي

 

 
 

 پوست 
 

 گوارش
 
 غدد 

 
 ريه

 
 روماتولوژي

 

 
 كليه 

 
 جنرال واورژانس 

 
 قلب 

 
 خون 

 آنكال استروک
 - - - - صادقی سجادیه آرزومندی نصری ثالثی  امامی   سجاد شواخی  جمعه   26/12
 - - - - صادقی سجادیه آرزومندی نصری ثالثی  امامی   سجاد شواخی  شنبه  27/12
 - - - - حاجی غالمی  سجادیه آرزومندی نصری ثالثی  امامی   سجاد خدادوستان یکشنبه  28/12
 - - - - درخشنده  سجادیه آرزومندی صیرفیان ثالثی  امامی   سجاد خدادوستان دوشنبه  29/12
 دکتر اصیلیان  دکتر افشین نجفی  دکتر سعادت نیا  دکتر محمدی   صادقی سجادیه آرزومندی نصری ثالثی  غیاثی  کریمی فر  جعفری  سه شنبه  1/01
 دکتر فقیهی   دکتر افشین نجفی  دکتر سعادت نیا  دکتر قلی پور  صادقی سجادیه آرزومندی نصری کریمی فر  غیاثی  کریمی فر  جعفری  چهارشنبه  2/01

 دکتر فقیهی   دکتر افشین نجفی  دکتر سعادت نیا  دکتر بهنام فر  حاجی غالمی  سجادیه آرزومندی نصری کریمی فر  غیاثی  کریمی فر  سهیلی پور  پنجشنبه  3/01

 دکتر محقق   دکتر افشین نجفی  دکتر سعادت نیا  دکتر ضرغام  درخشنده  سجادیه آرزومندی صیرفیان کریمی فر  نادری کریمی فر  سهیلی پور  جمعه  4/01

 دکتر محقق   دکتر بصیری دکتر خوروش  دکتر شیرانی  صادقی سجادیه آرزومندی صیرفیان کریمی فر  نادری حیدرپور  تابش شنبه  5/01

 دکتر پوستیان   دکتر بصیری دکتر خوروش  دکتر کاظمی  صادقی شکرچی زاده  قادری مرتضوی  متقی  نادری حیدرپور  تابش یکشنبه  6/01

 دکتر پوستیان   دکتر سعادت نیا  دکتر خوروش  دکتر کاظمی   صادقی شکرچی زاده  قادری مرتضوی  متقی  کالنتری حیدرپور  ادیبی  دوشنبه  7/01

 دکتر صابر   دکتر سعادت نیا  دکتر خوروش  دکتر دهقانی  درخشنده  شکرچی زاده  قادری مرتضوی  متقی  کالنتری حیدرپور  ادیبی  سه شنبه  8/01

 دکتر صابر   دکتر انصاری دکتر خوروش  دکتر دهقانی   حاجی غالمی  کیانی  قادری معین زاده  متقی  کالنتری رضوانیان  تیموری  چهارشنبه  9/01

 دکتر مختاری  دکتر انصاری دکتر خوروش  دکتر صابری   حاجی غالمی  کیانی  دزفولی  معین زاده  فاطمی کالنتری رضوانیان  تیموری  پنجشنبه  10/01

 دکتر مختاری  دکتر انصاری دکتر خوروش  دکتر صابری   حاجی غالمی  کیانی  دزفولی  طاهری  فاطمی صادقی ایرج  میناکاری  جمعه  11/01

 دکتر ایرجی  دکتر خوروش  دکتر خوروش  دکتر ایزدپناهی  حاجی غالمی  اخباری  دزفولی  طاهری  فاطمی صادقی کچوئی  سبقت الهی  شنبه  12/01

 دکتر ایرجی  دکتر خوروش  دکتر خوروش  دکتر ایزدپناهی  حاجی غالمی  اخباری  دزفولی  کبیری  فاطمی صادقی کچوئی  سبقت الهی  یکشنبه  13/01

 دکتر صابر دکتر سعادت نیا  دکتر سعادت نیا  دکتر کاظمی   درخشنده  اخباری  هاشمی  کبیری  کریمی فر  صادقی کریمی فر  تابش دوشنبه  14/01

 دکتر صابر دکتر چبت ساز   دکتر سعادت نیا  دکتر صابری   درخشنده  نعمت الهی  هاشمی  کبیری  ثالثی  امامی   کریمی فر  سبقت الهی  سه شنبه  15/01

 دکتر صابر دکتر بصیری   دکتر سعادت نیا  دکتر صابری  درخشنده  نعمت الهی  هاشمی  سجادیه متقی  غیاثی  کریمی فر  خدادوستان چهارشنبه  16/01

 دکتر پوستیان دکتر خوروش   دکتر سعادت نیا  دکتر نظر پور  درخشنده  نعمت الهی  هاشمی  سجادیه فاطمی نادری کریمی فر  سهیلی پور  پنجشنبه  17/01

 دکتر پوستیان دکتر سعادت نیا  دکتر سعادت نیا  دکتر نظر پور  صادقی شکرچی زاده  دزفولی  نصری کریمی فر  کالنتری کریمی فر  میناکاری  جمعه  18/01

 دکتر پوستیان دکتر نجفی   دکتر سعادت نیا  دکتر نظر پور  صادقی نعمت الهی  قادری صیرفیان ثالثی  صادقی کریمی فر  شواخی  شنبه  19/01

 دکتر محقق  دکتر انصاری دکتر سعادت نیا  دکتر قلی پور  حاجی غالمی  شکرچی زاده  هاشمی  مرتضوی  متقی  امامی   کریمی فر  تابش یکشنبه  20/01

 دکتر محقق  دکتر سعادت نیا    دکتر سعادت نیا  دکتر قلی پور  حاجی غالمی  سجادیه آرزومندی معین زاده  فاطمی غیاثی  کریمی فر  سبقت الهی  دوشنبه  21/01

 دکتر محقق  دکتر چبت ساز   دکتر خوروش  دکتر قلی پور  درخشنده  سجادیه قادری طاهری  کریمی فر  نادری کریمی فر  خدادوستان سه شنبه  22/01

 دکتر نیکیار دکتر بصیری   دکتر خوروش  دکتر بهنام فر   درخشنده  سجادیه دزفولی  کبیری  ثالثی  کالنتری کریمی فر  سهیلی پور  چهارشنبه  23/01

 دکتر نیکیار دکتر نجفی    دکتر خوروش  دکتر بهنام فر   صادقی اخباری  آرزومندی سجادیه متقی  صادقی کریمی فر  میناکاری  پنجشنبه  24/01

 دکترنیکیار دکتر خوروش   دکتر خوروش  دکتر بهنام فر   صادقی نعمت الهی  هاشمی  نصری فاطمی امامی   کریمی فر  شواخی  جمعه  25/01

 دکتر نیکیار دکتر انصاری دکتر خوروش  دکتر دهقانی   حاجی غالمی  نعمت الهی  قادری صیرفیان کریمی فر  غیاثی  کریمی فر  تابش شنبه   26/01

 دکتر نیکیار دکتر نجفی  دکتر خوروش  دکتر دهقانی   حاجی غالمی  شکرچی زاده  دزفولی  مرتضوی  ثالثی  نادری کریمی فر  سبقت الهی  یکشنبه  27/01

 دکتر فقیهی  دکتر خوروش  دکتر خوروش  دکتر دهقانی   صادقی اخباری  هاشمی  معین زاده  متقی  کالنتری کریمی فر  خدادوستان دوشنبه  28/01

 دکتر شاهمرادی  دکتر انصاری دکتر خوروش  دکتر شیرانی   درخشنده  اخباری  آرزومندی کبیری  فاطمی صادقی کریمی فر  سهیلی پور  سه شنبه  29/01

 دکتر مختاری  دکتر بصیری دکتر خوروش  دکتر شیرانی   درخشنده  سجادیه دزفولی  طاهری  کریمی فر  امامی   کریمی فر  میناکاری  چهارشنبه  30/01

 دکتر اصیلیان دکتر چبت ساز دکتر خوروش  دکتر شیرانی   حاجی غالمی  اخباری  قادری سجادیه ثالثی  غیاثی  کریمی فر  شواخی  پنج شنبه   31/01



    1402فروردین ماه    گروههاي آموزشي مركز آموزشي درماني الزهرا)س(  اساتيدليست كشيك  

 گروه

 تاريخ 
 جراحی عمومی 

جراحی  

 توراکس
 ارتوپدی عروق  اطفال 

 جراحی 

 دست

  جراحی اعصاب  جراحی پالستیک 

 گوش وحلق
 فك و صورت

 آنکال پالستیک
 - - دکتر امین منصور  - - - - - - - جمعه  26/12

 - - دکتر امین منصور  - - - - - - - شنبه  27/12

 - - دکتر فالح پور   - - - - - - - یکشنبه  28/12

 - - دکتر فالح پور  - - - - - - - دوشنبه  29/12

 محمدی اسحاقیان  دکتر فالح پور   دکتر ابدالی   - دکتر عندلیب  دکتر ساروخانی  دکترحسین پور  دکتر کالهدوزان  دکتر کالهدوزان  سه شنبه  1/01

 سمندری  اسحاقیان  دکتر فالح پور  دکتر عمرانی فرد  دکتر طالبی  دکتر طالبی  دکتر ساروخانی  دکترحسین پور  دکتر کالهدوزان  دکتر کالهدوزان  چهارشنبه  2/01

 سمندری  سرور  دکتر شفیعی   دکتر عمرانی فرد  - دکتر طالبی  دکتر محمدی دکترحسین پور  زاده دکتر طالب  دکتر طالب زاده  پنجشنبه  3/01

 سمندری  ابطحی دکتر شفیعی   دکتر عمرانی فرد  دکتر تیموری  دکتر تیموری  دکتر محمدی دکتر ناظم  دکتر طالب زاده  دکتر طالب زاده  جمعه  4/01

 سمندری  ابطحی دکتر مذنبی  دکتر ادیب - دکتر تیموری  دکتر محمدی دکتر ناظم  دکتر طالب زاده  دکتر طالب زاده  شنبه  5/01

 موحدیان ابطحی دکتر مذنبی  دکتر ادیب دکتر تیموری  دکتر تیموری  دکتر محمدی دکتر ناظم  دکتر مهاجری دکتر کلیدری  یکشنبه  6/01

 موحدیان ابطحی دکتر مذنبی  دکتر ادیب - اکبری اقدمدکتر  دکتر محمدی دکترجزینی  دکتر مهاجری دکتر کلیدری  دوشنبه  7/01

 موحدیان عسکری دکتر مذنبی  دکتر حقوقی  دکتر دهقان دکتر دهقان دکتر سلیمی  دکترجزینی  دکتر مهاجری دکتر صانعی  سه شنبه  8/01

 موحدیان عسکری رضوانی دکتر  دکتر حقوقی  - دکتر دهقان دکتر سلیمی  دکترجزینی  دکتر هاشمی  دکتر هاشمی   چهارشنبه  9/01

 حقیقت مختاری نژاد دکتر رضوانی  دکتر حقوقی  دکتر دهقان دکتر دهقان دکتر سلیمی  دکترجزینی  دکتر هاشمی  دکتر صیادی پنجشنبه  10/01

 حقیقت مختاری نژاد دکتر شفیعی  دکتر راستی   دکتر هادی دکتر هادی دکتر سلیمی  دکتر امید  دکتر هاشمی  دکتر صیادی جمعه  11/01

 حقیقت کارگشایی دکتر امین منصور  دکتر راستی   دکتر هادی دکتر هادی دکتر سلیمی  دکتر امید  دکتر هاشمی  دکترمحمودیه شنبه  12/01

 حقیقت کارگشایی دکتر امین منصور  دکتر راستی  دکتر رستگار  دکتر رستگار  دکتر سلیمی  دکتر امید  دکتر هاشمی  دکترمحمودیه یکشنبه  13/01

 محمدی ابطحی دکتر رضوانی   دکتر ابدالی  دکتر اکبری اقدم دکتر اکبری اقدم دکتر ساروخانی  دکترحسین پور  دکتر طالب زاده  دکترمحمودیه دوشنبه  14/01

 سمندری  ابطحی دکتر مذنبی   دکتر راستی  دکتر رستگار  دکتر رستگار  دکتر محمدی دکتر امید  دکتر مهاجری دکتر صیادی سه شنبه  15/01

 موحدیان   ابطحی دکتر فالح پور   دکتر راستی  دکتر طالبی  دکتر طالبی  دکتر سلیمی  دکتر ناظم  دکتر هاشمی  دکتر هاشمی  چهارشنبه  16/01

 حقیقت ابطحی دکتر مذنبی   دکتر راستی  دکتر روانبد دکتر روانبد دکتر محمدی دکتر ناظم  دکتر مهاجری دکتر کلیدری  پنجشنبه  17/01

 محمدی رضاییان دکتر مذنبی   دکتر راستی  دکتر عندلیب  دکتر عندلیب  دکتر محمدی دکتر ناظم  دکتر طالب زاده  دکتر صیادی جمعه  18/01

 سمندری  رضاییان دکتر امین منصور  دکتر ادیب دکتر دهقان دکتر دهقان دکتر محمدی دکترجزینی  دکتر کالهدوزان  دکتر کالهدوزان  شنبه  19/01

 موحدیان   رضاییان دکتر فالح پور   دکتر عمرانی فرد  دکتر تیموری  دکتر تیموری  دکتر محمدی دکتر داوری دکتر هاشمی  دکتر هاشمی  یکشنبه  20/01

 حقیقت رضاییان دکتر رضوانی   دکتر ابدالی  روانبد/ دکتر ابدالی دکتر روانبد دکتر ساروخانی  دکترحسین پور  دکتر طالب زاده  دکترمحمودیه دوشنبه  21/01

 محمدی رضاییان دکتر مذنبی   دکتر راستی  دکتر دهقان دکتر دهقان دکتر سلیمی  دکتر امید  دکتر مهاجری دکتر کلیدری  سه شنبه  22/01

 سمندری  کارگشایی دکتر مذنبی  دکتر ادیب دکتر ادیب دکتر طالبی  دکتر محمدی دکتر ناظم  دکتر هاشمی  دکتر هاشمی  چهارشنبه  23/01

 موحدیان   کارگشایی دکتر فالح پور   دکتر ادیب دکتر روانبد دکتر روانبد دکتر محمدی دکترجزینی  دکتر کالهدوزان  دکتر کالهدوزان  پنجشنبه  24/01

 حقیقت کارگشایی دکتر فالح پور  دکتر ادیب دکتر ادیب دکتر عندلیب  دکتر محمدی دکترجزینی  دکتر مهاجری دکتر اشراقی جمعه  25/01

 محمدی کارگشایی دکتر امین منصور  دکتر ادیب دکتر روانبد دکتر دهقان دکتر سلیمی  دکترجزینی  دکتر طالب زاده  دکتر کلیدری  شنبه   26/01

 سمندری  کارگشایی دکتر فالح پور   دکتر عمرانی فرد  دکتر ابدالی  دکتر تیموری  دکتر محمدی دکتر داوری دکتر هاشمی  دکتر هاشمی  یکشنبه  27/01

 موحدیان   عسکری دکتر رضوانی   دکتر ابدالی  دکتر تحریریان دکتر تحریریان دکتر سلیمی  دکترحسین پور  دکتر طالب زاده  دکترمحمودیه دوشنبه  28/01

 حقیقت عسکری دکتر مذنبی   دکتر راستی  دکتر راستی  دکتر روانبد دکتر محمدی دکتر امید  دکتر کالهدوزان  دکتر اشراقی سه شنبه  29/01

 محمدی مختاری نژاد دکتر امین منصور دکتر عمرانی فرد  -  دکتر ساروخانی  دکتر ناظم  دکتر هاشمی  دکتر هاشمی  چهارشنبه  30/01

 سمندری  مختاری نژاد دکتر مذنبی   دکتر عمرانی فرد  دکتر راستی   دکتر محمدی دکتر داوری دکتر طالب زاده  دکتر اشراقی پنج شنبه   31/01

 

   

 

 



 1402فروردین ماه    گروههاي آموزشي مركز آموزشي درماني الزهرا)س(  اساتيدليست كشيك  

 گروه

 تاریخ 

 

 روانپزشکی 

 

 عفونی 

 آزمایشگاه  رادیولوژی  طب اورژانس  زنان و مامایی 

 پاتولوژی  ctsono intervention MRIبخش/ بخش  شب  صبح  آنکال اول  

 دکترمختاری  - - - - - - - دکتر پوراحمد  - جمعه  26/12

 دکتر پوراحمد  - شنبه  27/12
 –دکترمختاری  - دکتر هاشمی  دکتر مرادی  - - - -

 دکتر درخشان 

 – دکتر برادران   - دکتر هاشمی  دکتر مرادی  - - - - دکتر پوراحمد  - یکشنبه  28/12
 دکتر امیدی 

 – دکتر برادران   - دکتر هاشمی  دکتر ادیبی  - - - - دکتر شیرانی - دوشنبه  29/12
 دکتر امیدی 

 دکتر برادران  - دکتر هاشمی  دکتر کرمی  دکتر کوشکیان    دکتر کوشکیان    دکتر هاشمی  دکتر شیرانی - سه شنبه  1/01

 دکتر امیدی  دکتر شایگان فر  دکتر هاشمی  دکتر ادیبی   دکتر مهدی نصر  دکتر مهدی نصر  دکتر ثابت  دکتر شیرانی - چهارشنبه  2/01

 دکتر نعیمی  دکتر هاشمی  دکتر کرمی  دکتر سهرابی  دکتر سهرابی  دکتر ثابت  دکتر یزدانی  - پنجشنبه  3/01

 دکتر نعیمی  دکتر هاشمی  دکتر هاشمی   دکتر زمانی   دکتر زمانی   دکتر بهنامفر  دکتر یزدانی  - جمعه  4/01

 دکتر نعیمی دکتر شایگان فر  دکتر جعفر پیشه  دکتر جعفر پیشه  دکتر سهرابی  دکتر مجیدی نژاد    دکتر دهقان  دکتر یزدانی  - شنبه  5/01

 درخشان دکتر    دکتر جعفر پیشه  دکتر علیخانی  دکتر برومند  دکتر عزیزخانی    دکتر دهقان  دکتر طرفه  - یکشنبه  6/01

 دکتر حاج هاشمی  دکتر طرفه  - دوشنبه  7/01
 دکتر ابوطالبی  دکتر مهدی نصر   

دکتر حاجی  دکتر جعفر پیشه  دکتر علیخانی 
 احمدی 

 دکتر درخشان 

 دکتر محزونی   دکتر جعفر پیشه  دکتر علیخانی  دکتر رحیمی نیک  دکتر ابوطالبی    دکتر حاج هاشمی دکتر طرفه  - سه شنبه  8/01

 دکتر زارعان  دکتر حقیقی  - چهارشنبه  9/01
 دکتر محمدی  دکتر رحیمی نیک   

دکتر حاجی  دکتر جعفر پیشه  دکتر علیخانی 
 احمدی 

 دکتر محزونی 

 دکتر محزونی   دکتر جعفر پیشه  دکتر سلیمانی نصری    دکتر دکتر مجیدی نژاد    دکتر زارعان  دکتر حقیقی  - پنجشنبه  10/01

 دکتر زمانسرایی حقیقی دکتر   - جمعه  11/01
  دکتر برومند  دکتر برومند 

دکتر حاجی  دکتر جعفر پیشه  دکتر سلیمانی
 احمدی 

 دکتر صانعی 

 دکتر صانعی   دکتر جعفر پیشه  دکتر سلیمانی  دکتر فرقانی دکتر فرقانی دکتر زمانسرایی دکتر حقیقی  - شنبه  12/01

 دکتر صانعی   دکتر جعفر پیشه  دکتر سلیمانی  دکتر برومند  دکتر برومند  زمانسراییدکتر   دکتر خوروش  - یکشنبه  13/01

ی   - دوشنبه  14/01 ن ا د ز ی ر  ت ک    دکتر هاشمی حاجی احمدی   دکتر نصری  دکتر اسماعیلیان    دکتر دهقان  د

ش  - سه شنبه  15/01 و ر و خ ر  ت ک    دکتر هاشمی دکترادیبی  دکتر مجیدی نژاد  دکتر خواجه باشی    دکتر دهقان  د

ر  - چهارشنبه  16/01 و پ ی  ق ی ق ح ر ت ک    دکتر هاشمی دکترادیبی دکتر گلشنی دکتر حیدری    دکتر خلیلی  د

ه  - پنجشنبه  17/01 ف ر ط ر  ت ک    دکتر هاشمی دکترادیبی دکتر فرقانی دکتر برومند    دکتر دهقان  د

ی  - جمعه  18/01 ی ا ط ع ر  ت ک    دکتر هاشمی دکترادیبی  دکتر معصومی  معصومی دکتر   دکتر حاج هاشمی  د

ه  - شنبه  19/01 ف ر ط ر  ت ک    دکتر جعفر پیشه  دکتر مرادی   دکتر سهرابی  دکتر عزیزخانی    دکتر حاج هاشمی  د

،  - یکشنبه  20/01 ی ن ا ر ی ش ر ت ک    دکتر جعفر پیشه  دکتر مرادی دکتر محمدی  دکتر فرقانی   دکتر بهنامفر  د

ی  - دوشنبه  21/01 ن ا د ز ی ر  ت ک    دکتر جعفر پیشه  دکتر مرادی دکتر برومند  دکتر ابوطالبی    دکتر هاشمی د

ش  - سه شنبه  22/01 و ر و خ ر  ت ک    دکتر جعفر پیشه  دکتر مرادی دکتر محمد نصر  دکتر محمدی    دکتر هاشمی د

ر  - چهارشنبه  23/01 و پ ی  ق ی ق ح ر ت ک    دکتر جعفر پیشه  دکتر کرمی   دکتر معصومی  دکتر معصومی  دکتر ثابت  د

د  - پنجشنبه  24/01 م ح ا ر و پ ر  ت ک    دکتر جعفر پیشه  دکتر کرمی  دکتر خواجه باشی  دکتر کوشکیان    دکتر ثابت  د

ی   - جمعه  25/01 ح ل ا ص ر  ت ک    دکتر جعفر پیشه  دکتر کرمی   دکتر فرقانی  دکتر فرقانی  دکتر زمانسرایی د

ه  - شنبه   26/01 ف ر ط ر  ت ک    دکتر هاشمی دکتر بهرامی  دکتر ابوطالبی  دکتر عزیزخانی    دکتر شهشهان  د

،  - یکشنبه  27/01 ی ن ا ر ی ش ر ت ک    دکتر هاشمی دکتر بهرامی  دکتر حیدری  دکتر اسماعیلیان    دکتر زمانسرایی د

ی  - دوشنبه  28/01 ن ا د ز ی ر  ت ک    دکتر هاشمی دکتر بهرامی  دکتر رحیمی نیک  دکتر سهرابی    دکترموحدی  د

ش  - سه شنبه  29/01 و ر و خ ر  ت ک    دکتر هاشمی دکتر علیخانی   دکتر نصری  دکتر زمانی    دکتر زارعان  د

ر  - چهارشنبه  30/01 و پ ی  ق ی ق ح ر ت ک    دکتر هاشمی دکتر علیخانی   دکتر خواجه باشی  دکتر معصومی    دکتر زارعان  د

د  - پنج شنبه   31/01 م ح ا ر و پ ر  ت ک    دکتر هاشمی دکتر علیخانی   دکتر زمانی      دکتر محمدی      دکتر دهقان  د

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1402و   فروردين    1402نوروز  –)س(  زنان و مامايي مرکز پزشكي الزهرا و کشيک دستياران آنكال اساتيد 

 تاریخ  روز 
 اساتید آنکال اول 
 )س( بیمارستان الزهرا 

 آنکال دوم اساتید  
 )س( بیمارستان الزهرا 

 اساتید مقیم زنان 
 بیمارستان بهشتی 

 اساتید آنکال زنان 
 بیمارستان بهشتی 

 خانم دکترروح االمین  خانم دکتر بیرانوند  خانم دکتر ثابت  خانم دکتر هاشمی  1/01/1402 سه شنبه 
 خانم دکتر نقشینه قاسمی خانم دکتر  خانم دکتر هاشمی  خانم دکتر ثابت  2/01/1402 چهارشنبه 

 خانم دکتر نقشینه خانم دکتر باطبی خانم دکتر هاشمی  خانم دکتر ثابت  3/01/1402 پنج شنبه 

 خانم دکتر موسوی  خانم دکتر کبودزاد  خانم دکتر دهقان  خانم دکتر بهنام فر  4/01/1402 جمعه 
 خانم دکتر موسوی  فرنوش فرهبد خانم دکتر  خانم دکتر بهنام فر  خانم دکتر دهقان  5/01/1402 شنبه

 خانم دکتر موسوی  خانم دکتر خانجانی خانم دکتر زمانی  خانم دکتر حاج هاشمی  خانم دکتر دهقان  6/01/1402 یکشنبه
 خانم دکتر خانجانی  خانم دکترمحمدابراهیمی  خانم دکتر دهقان  خانم دکتر حاج هاشمی  7/01/1402 دوشنبه
 خانم دکتر خلیلی  خانم دکتر خیام  خانم دکتر زارعان  دکتر حاج هاشمی خانم  8/01/1402 سه شنبه 
 خانم دکتر خلیلی  خانم دکترکبودزاد  خانم دکتر حاج هاشمی  خانم دکتر زارعان  9/01/1402 چهارشنبه 

 خانم دکتر قبادی  خانم دکتر قاسمی  خانم دکتر دهقان  خانم دکتر زارعان  10/01/1402 پنج شنبه 
 خانم دکتر قبادی  خانم دکتر باطبی خانم دکتر زارعان  خانم دکتر زمانسرایی  11/01/1402 جمعه 
 خانم دکتر فریناز فرهبد  خانم دکتر بیرانوند  خانم دکتر زارعان  خانم دکتر زمانسرایی  12/01/1402 شنبه

 خانم دکتر فریناز فرهبد  خانم دکتر کبودزاد  خانم دکتر زارعان  خانم دکتر زمانسرایی  13/01/1402 یکشنبه

 خانم دکتر دانش  خانم دکترفرنوش فرهبد  خانم دکتر خلیلی  خانم دکتر دهقان  14/01/1402 دوشنبه

 خانم دکتر موحدی  خانم دکتر دهقان  15/01/1402 سه شنبه 
 خانم دکتر خلیلی  
 خانم دکتر زمانی 

 خانم دکتر دانش 

 خانم دکتر قبادی  خانم دکتر موسوی خانم دکتر قاسمی  دکتر محرابیان خانم  خانم دکتر خلیلی  16/01/1402 چهارشنبه 
 خانم دکتر موسوی  خانم دکتر قبادی  خانم دکتر حاج هاشمی  خانم دکتر دهقان  17/01/1402 پنج شنبه 

 خانم دکتر عالمه  خانم دکتر موسوی خانم دکتر خیام  خانم دکتر دهقان  خانم دکتر حاج هاشمی  18/01/1402 جمعه 
 خانم دکتر روح االمین  خانم دکترمحمدابراهیمی  خانم دکترشهشهان  خانم دکتر حاج هاشمی  19/01/1402 شنبه

 خانم دکتر نقشینه خانم دکترکبودزاد  خانم دکترشهشهان  خانم دکتر بهنام فر  20/01/1402 یکشنبه
 خانم دکتر تهرانی  خانم دکتر قبادی  خانم دکتر موحدی  خانم دکتر هاشمی  21/01/1402 دوشنبه

 خانم دکتر تهرانی  خانم دکتر بیرانوند  خانم دکتر ثابت  خانم دکتر هاشمی  22/01/1402 سه شنبه 

 خانم دکتر قبادی  خانم دکتر خانجانی  خانم دکتر زمانی  خانم دکتر زمانسرایی  خانم دکتر ثابت  23/01/1402 چهارشنبه 
 خانم دکتر خانجانی  خانم دکترموسوی خانم دکتر قاسمی  دکتر زمانسرایی خانم  خانم دکتر ثابت  24/01/1402 پنجشنبه

 خانم دکتر خانجانی  خانم دکترفرنوش فرهبد  خانم دکتر زارعان  خانم دکتر زمانسرایی  25/01/1402 جمعه 

 خانم دکتر ثابت  خانم دکتر شهشهان  26/01/1402 شنبه
 خانم دکتر قبادی 

 خانم دکترمحمدابراهیمی 
 خانم دکتر نقشینه

 خانم دکتر تهرانی  خانم دکتر باطبی خانم دکتر ثابت  خانم دکتر زمانسرایی  27/01/1402 یکشنبه
 خانم دکتر عالمه  خانم دکتر خیام  خانم دکتر ثابت  خانم دکترموحدی  28/01/1402 دوشنبه
 خانم دکتر تهرانی  خانم دکتر خلیلی  دکتر موحدی خانم  خانم دکتر زارعان  29/01/1402 سه شنبه 

 خانم دکتر خانجانی  خانم دکتر موسوی خانم دکتر باطبی خانم دکتر بهنام فر  خانم دکتر زارعان  30/01/1402 چهارشنبه 
 خانم دکتر فریناز فرهبد  خانم دکتر بیرانوند  خانم دکتر بهنام فر  خانم دکتر دهقان  31/01/1402 پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 1)صفحه1402رکز آموزشی درمانی الزهرا)س( فروردین  لیست کشیک اساتید گروه بیهوشی در م
 ICU2مقیم  ICU1مقیم  تاریخ ایام هفته

 شب عصر  صبح  شب عصر  صبح 
 دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  1/ 1 سه شنبه 

 دکتر نوروزی  دکتر نوروزی  دکتر نوروزی  دکتر محجوبی پور  دکتر محجوبی پور  دکتر محجوبی پور  1/ 2 چهارشنبه 

 دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  1/ 3 پنجشنبه

 دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  حبیب زاده دکتر  1/ 4 جمعه 

 دکتر نقیبی دکتر نقیبی دکتر نقیبی دکتر ج هاشمی  دکتر ج هاشمی  دکتر ج هاشمی  1/ 5 شنبه

 دکتر مسعودی فر  دکتر مسعودی فر  دکتر مسعودی فر  دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  1/ 6 یکشنبه 

 دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر گلپرور  دکتر گلپرور  دکتر گلپرور  1/ 7 دوشنبه

 دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  1/ 8 سه شنبه 

 دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر گلپرور  دکتر گلپرور  دکتر گلپرور  1/ 9 چهارشنبه 

 دکتر ج هاشمی  دکتر ج هاشمی  دکتر ج هاشمی  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  سریزدی دکتر  1/ 10 پنجشنبه

 دکتر شتابی  دکتر شتابی  دکتر شتابی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  1/ 11 جمعه 

 دکتر سقائی  دکتر سقائی  دکتر سقائی  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  1/ 12 شنبه

 دکتر سقائی  دکتر سقائی  دکتر سقائی  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  1/ 13 یکشنبه 

 دکتر سقائی  دکتر سقائی  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 14 دوشنبه

 دکتر کیائی  دکتر کیائی  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر حبیب زاده  زاده دکتر حبیب  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 15 سه شنبه 

 دکتر کیائی  دکتر کیائی  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر طالکوب  دکتر طالکوب  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 16 چهارشنبه 

 دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  1/ 17 پنجشنبه

 دکتر طالکوب  دکتر طالکوب  دکتر طالکوب  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  1/ 18 جمعه 

 دکتر گلپرور  دکتر گلپرور  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر محجوبی پور  دکتر محجوبی پور  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 19 شنبه

 دکتر کیائی  دکتر کیائی  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 20 یکشنبه 

 دکتر سقائی  دکتر سقائی  سقائی دکتر  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 21 دوشنبه

 دکتر کیائی  دکتر کیائی  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 22 سه شنبه 

 دکتر گلپرور  دکتر گلپرور  دکتر گلپرور  ئی دکتر کیا ئی دکتر کیا ئی دکتر کیا 1/ 23 چهارشنبه 

 دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  1/ 24 پنجشنبه

 دکتر کیائی  دکتر کیائی  دکتر کیائی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  1/ 25 جمعه 

 دکتر شتابی  دکتر شتابی  دکتر سقائی  - کیائیدکتر  -دکتر عباسی دکتر محجوبی پور  دکتر محجوبی پور  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 26 شنبه

 دکتر کیائی  دکتر کیائی  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 27 یکشنبه 

 دکتر سقائی  دکتر سقائی  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 28 دوشنبه

 دکتر سقائی  دکتر سقائی  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 29 سه شنبه 

 دکتر کیائی  دکتر کیائی  دکتر سقائی  - دکتر کیائی -دکتر عباسی دکتر نوروزی  دکتر نوروزی  دکتر محجوبی پور  - دکتر حبیب زاده 1/ 30 چهارشنبه 

 دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  دکتر حبیب زاده  1/ 31 پنجشنبه
 

 

 



 ( 2)صفحه1402رکز آموزشی درمانی الزهرا)س( فروردین  لیست کشیک اساتید گروه بیهوشی در م

 تاریخ ایام هفته
 اورژانس  ICUمقیم  ICU3مقیم 

 بخش  نکال آ
کلینیک مشاوره  

 شب صبح  شب عصر  صبح  بیهوشی 

 - دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر نقیبی دکتر طالکوب  دکتر زاهدی  دکتر طالکوب  دکتر طالکوب  دکتر طالکوب  1/ 1 سه شنبه 

 - دکتر زاهدی  دکتر طالکوب  نوروزی دکتر  دکتر زاهدی  دکتر شتابی  دکتر شتابی  دکتر شتابی  1/ 2 چهارشنبه 

 - دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر نوروزی  دکتر نقیبی دکتر نصیری  دکتر نقیبی دکتر نقیبی دکتر نقیبی 1/ 3 پنجشنبه

 - دکتر زاهدی  دکتر نوروزی  دکتر خلیلی  دکتر نصیری  دکتر شتابی  دکتر شتابی  دکتر شتابی  1/ 4 جمعه 

 - دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر خلیلی  دکتر نقیبی دکتر زاهدی  دکتر مسائلی  دکتر مسائلی  دکتر مسائلی  1/ 5 شنبه

 - دکتر زاهدی  دکتر گلپرور  دکتر سریزدی  دکتر نصیری  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  1/ 6 یکشنبه 

 - دکتر زاهدی  سریزدی دکتر  دکتر خلیلی  دکتر شهریاری  دکتر کاشفی  دکتر کاشفی  دکتر کاشفی  1/ 7 دوشنبه

 - دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر گلپرور  دکتر مسعودی فر  دکتر جبلی دکتر مسعودی فر  دکتر مسعودی فر  دکتر مسعودی فر  1/ 8 سه شنبه 

 - دکتر زاهدی  دکتر سریزدی  دکتر صفوی  دکتر زاهدی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  1/ 9 چهارشنبه 

 - دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر صفوی  دکتر مسعودی فر  دکتر نصیری  دکتر مسعودی فر  دکتر مسعودی فر  مسعودی فر دکتر  1/ 10 پنجشنبه

 - دکتر زاهدی  دکتر مسعودی فر  دکتر صفوی  دکتر جبلی دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  1/ 11 جمعه 

 - دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر صفوی  دکتر خلیلی  زاهدی دکتر  دکتر ج هاشمی  دکتر ج هاشمی  دکتر ج هاشمی  1/ 12 شنبه

 - دکتر زاهدی  دکتر مسعودی فر  دکتر صفوی  دکتر نصیری  دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  1/ 13 یکشنبه 

 دکتر نقیبی دکتر زاهدی  دکتر نقیبی دکتر طالکوب  دکتر شهریاری  -دکتر جبلی دکتر طالکوب  دکتر طالکوب  کاشفی  - هاشمی 1/ 14 دوشنبه

 دکتر طالکوب  دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر طالکوب  دکتر نوروزی  دکتر زاهدی –دکتر جبلی  دکتر نوروزی  دکتر نوروزی  هاشمی  - کاشفی 1/ 15 سه شنبه 

 - دکتر زاهدی  دکتر خلیلی  دکتر مسعودی فر  دکتر زاهدی  -دکتر نصیری دکتر مسعودی فر  دکتر مسعودی فر  هاشمی  - کاشفی 1/ 16 چهارشنبه 

 - دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر صفوی  دکتر سریزدی  دکتر زاهدی    -دکتر نصیری دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  1/ 17 پنجشنبه

 دکتر خلیلی  دکتر زاهدی  دکتر خلیلی  دکتر طالکوب  دکتر نصیری  دکتر صفوی  دکتر صفوی  دکتر صفوی  1/ 18 جمعه 

 دکتر طالکوب  دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر طالکوب  دکتر گلپرور  دکتر زاهدی  -دکتر نصیری دکتر نقیبی دکتر نقیبی هاشمی  - کاشفی 1/ 19 شنبه

 دکتر نقیبی دکتر زاهدی  دکتر نقیبی دکتر طالکوب  دکتر جبلی  - دکتر زاهدی دکتر طالکوب  دکتر طالکوب  کاشفی  - هاشمی 1/ 20 یکشنبه 

 دکتر مسعودی فر  دکتر زاهدی  دکتر مسعودی فر  دکتر صفوی  دکتر شهریاری  -دکتر جبلی دکتر کاشفی  دکتر کاشفی  کاشفی  - هاشمی 1/ 21 دوشنبه

 دکتر جبل عاملی  دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر جبل عاملی  دکتر طالکوب  دکتر جبلی  - دکتر زاهدی دکتر طالکوب  دکتر طالکوب  هاشمی  - کاشفی 1/ 22 سه شنبه 

 - دکتر زاهدی  دکتر خلیلی  دکتر نقیبی دکتر جبلی  - دکتر زاهدی دکتر نقیبی دکتر نقیبی هاشمی  - کاشفی 1/ 23 چهارشنبه 

 - دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر نوروزی  دکتر خلیلی  دکتر زاهدی  دکتر مسائلی  دکتر مسائلی  دکتر مسائلی  1/ 24 پنجشنبه

 دکتر نوروزی  دکتر زاهدی  دکتر نوروزی  دکتر صفوی  دکتر جبلی کاشفی دکتر  دکتر کاشفی  دکتر کاشفی  1/ 25 جمعه 

 دکتر گلپرور  دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر گلپرور  دکتر مسعودی فر  دکتر زاهدی  -دکتر نصیری دکتر مسعودی فر  دکتر مسعودی فر  هاشمی  - کاشفی 1/ 26 شنبه

 دکتر جبل عاملی  دکتر زاهدی  دکتر جبل عاملی  دکتر نوروزی  دکتر زاهدی  -دکتر نصیری دکتر نوروزی  دکتر نوروزی  کاشفی  - هاشمی 1/ 27 یکشنبه 

 دکتر گلپرور  دکتر زاهدی  دکتر گلپرور  دکتر سریزدی  دکتر زاهدی –دکتر جبلی  دکتر سریزدی  دکتر سریزدی  کاشفی  - هاشمی 1/ 28 دوشنبه

 دکتر جبل عامل  دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر جبل عامل  دکتر خلیلی  دکتر زاهدی –دکتر جبلی  دکتر خلیلی  دکتر خلیلی  هاشمی  - کاشفی 1/ 29 سه شنبه 

 - دکتر زاهدی  دکتر سریزدی  دکتر مسعودی فر  دکتر جبلی  - دکتر زاهدی دکتر مسعودی فر  دکتر مسعودی فر  کاشفی  - هاشمی 1/ 30 چهارشنبه 

 - دکتر نصیری - دکتر زاهدی دکتر نقیبی دکتر خلیلی  دکتر زاهدی  -دکتر نصیری دکتر شتابی  دکتر شتابی  دکتر شتابی  1/ 31 پنجشنبه
 


