
اتاق عول گشٍُ 89 -89بشًاهِ کالػی ًیوؼال دٍم    

ػِ اتاق عولتشم  یک اتاق عولتشم    
 ساعت

 ایام

02-89  89-81  81-81  81-

80 

80-82  82-9  02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9   

هشالبت ٍ بیَْؿی  

 آلای رکاء

5 کالع  

 صباى تخصصی

 دکتش حؼي صادُ

1ع کال  

 آػیب ٍبافت ؿٌاػی

 دکتشسجب صادُ

 خاًن سهضاًی

0کالع  

 اصَل ػیاس ٍاػکشاپ   

آلای اسبابی-خاًن ًیشی  

 ػاختواى پشاتیک

 اصَل ػیاس ٍاػکشاپ

آلای اسبابی-خاًن ًیشی  

 ػاختواى پشاتیک

ٍفٌَى بالیٌی اصَل    

 دکتشهیؾ هؼت

8 کالع  

 شنبه 

 

 

 تفؼیشهَضَعی

آلای صافذل-آلایاى  

88کالع  

 بیواسی داخلی

 خاًن ًیشی

88کالع  

 اصَل ٍفٌَى بالیٌی    

 خاًن ًیشی

8کالع  

 اصَل ػیاس ٍاػکشاپ 

ًیشی خاًن  

8کالع  

 یکشنبه   

 

 
 بیواسی داخلی

 دکتش دّماى

5 کالع  

 تکٌَلَطی گَاسؽ ٍغذد

 دکتش کاهل

5 کالع  

 سٍاًـٌاػی عوَهی    

 آلای عابذی

88 کالع  

 تشبیت بذًی

 آلایاى*آلای یضداًی

 ػالي ًْن دی
 

 آییي صًذگی

آلایاى*آلای 

 هحوذپَس

82 کالع  

 بیَؿیوی  

 دکتشفْویذُ کاس

8کالع  

 دوشنبه

 

 

 تفؼیشهَضَعی

عباػی-خاًن ّا  

82 کالع  

بْذاؿت سٍاى خاًن اػحك 

 صادُ

3کالع  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

خاًن ّا0بذًیتشبیت   

 خاًن ضویشی*

 ػالي کَثش

 

 اصَل ػیاس ٍاػکشاپ   

 آلای اسبابی

1کالع   

 آییي صًذگی

اًصاسیخاًن ّا*آلای   

82 کالع  

8فیضیَلَطی    

 دکتش احوذی

88 کالع  

 اصَل اػتشیل

 خاًن عباع پَس

88 کالع  

 سه شنبه

 

 

آلایاى0تشبیت بذًی   

ػالي -آلای پَسلائوی

32/81-81-ًْن دی  

 تکٌَلَطی گَاسؽ ٍغذد 

 آلای اسبابی

80کالع  

 فٌاٍسی اطالعات

 خاًن ػیذحؼٌی

3کالع  

 آؿٌایی باٍػایل اتاق عول   

 آلای اسبابی 

88 کالع  

 تشبیت بذًی

خاًن احوذی-خاًن ّا  

32/89-85/81  

 ػالي جلیلی

 
 

 صباى  عوَهی

 آلای هحوذ صادُ

 ّفتِ صٍج  هاُ

8کالع  

 صباى عوَهی  

 آلای هحوذ صادُ

8کالع  

8تـشیح   

 دکتش خشداد

9 کالع  

 چهارشنبه

 

 کار 

آموز

 ی



اتاق عول گشٍُ 89 -89بشًاهِ کالػی ًیوؼال دٍم    

  تشم پٌج  اتاق عول 

02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9  02-89  89-81  81-81  81-80  80-82  82-9   

 تکٌَلَطی اطفال ًٍَصاد          

دکتش ًظادحؼیٌی*آلای 

 بضسگَاس

3کالع  

 ایوٌَلَطی

 دکتش لشیاًی

3کالع  

 شنبه

 

 

 تکٌَلَطی      

 اسٍلَطی

 دکتشلٌبشصادُ

0 کالع  

 هذیشیت اتاق عول    

 دکتش هیؾ هؼت

1 کالع  

 یکشنبه

 

 

 

 خَى ؿٌاػی          

 دکتش علیپَس

11 کالع  

 تغزیِ دس جشاحی

 دکتش حؼي صادُ

 ّفتِ صٍج

5 کالع  

 دوشنبه

 

 

 

 فشٌّگ ٍتوذى      

 آلایاى ٍخاًن ّا

02-32/89  

 آلای حجتی

8  کالع  

 اصَل اتاق بْبَدی   

 خاًن ًیشی

6 کالع  

 سادیَلَطی دساتاق عول

 دکتش هؼلن فالح

6 کالع  

 سه شنبه

 

 

 

 تکٌَلَطی اٍسطاًغ ٍتشٍها          

 آلای بضسگَاس

11 کالع  

 تکٌَلَطی صًاى

ج(4دکتش عالهتیاى)  

ج(4خاًن ًیشی)  

11 کالع  

 چهارشنبه

 

 

 

 

 

 کاسآهَصی

 عصش

30/18-30/13  

 ؿب

30/23-30/18  


