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نام و نام خانوادگی

اٍرشاًس هَسَی

اٍرشاًس ٍلی عصر

اطفال بیوارستاى هَسَی

ایٌتَباسیَى

.1

-1لاسن ًظری

(عج)هربی :جٌاب آلای

هربی :خاًن جاٍیدپَر

اتاق عول آیت ا...هَسَی

.2

ٍ-2حید لاسوی

هربی :سرکار خاًن شیری ٍ

سِ رٍز اٍل

هربی :دکتر رشتچی ٍ گرٍُ

.3

-3یاسر حاجی ًٍدی

داًشجَی ارشد آلای براتی

یَسفی ٍ داًشجَی ارشد

.4

-4رسَل هحبی

سِ رٍز اٍل

خاًن آٌّگری

بیَْشی

.5

-5هْر علی ساریجلَ

سِ رٍز دٍم

سِ رٍز دٍم
رٍز اٍل پراتیک :آلای تمی لَ

 -6افشیي اسدًصاد
 -7علی کریوی
.1

-1علی صادلیاى

اٍرشاًس هَسَی

اٍرشاًس ٍلی عصر (عج)

اطفال بیوارستاى هَسَی

ایٌتَباسیَى

.2

-2یَسف جْاًی

هربی :سرکار خاًن شیری

هربی :جٌاب آلای

هربی :خاًن جاٍیدپَر

اتاق عول آیت ا...هَسَی

.3

-3هحودتمی هحودی

ٍ داًشجَی ارشد خاًن عسیسی

یَسفی ٍ داًشجَی ارشد

سِ رٍز دٍم

هربی :دکتر رشتچی ٍ گرٍُ

.4

-4سیدهْدی حسیٌی

سِ رٍز دٍم

پَر رضایی

بیَْشی

.5

ًَ-5رعلی یَسفی

سِ رٍز اٍل

سِ رٍز اٍل

.6

-6حسیي حك ٍردی

رٍز اٍل پراتیک :آلای تمی لَ

-7هحود جعفراحودی
.1

-1رضا هحودی

اطفال بیوارستاى

ایٌتَباسیَى

اٍرشاًس هَسَی

اٍرشاًس ٍلی عصر (عج)

.6

 -2حسیي ًجفی

هَسَی

اتاق عول آیت

هربی :آلای ایواًی ٍ داًشجَی

هربی :جٌاب آلای پَر رحیوی

.2

-3هْدی ًجفلَ

هربی :خاًن عباسی

ا...هَسَی

ارشد خاًن کالًتری

سِ رٍز دٍم

.3

-4علیرضا فرشیدی

سِ رٍز اٍل

هربی :دکتر رشتچی ٍ

سِ رٍز اٍل

.4

 -5حسي تارُ

.5

-6علی احودی

رٍز اٍل پراتیک:

.6

 -7حسي احودی

آلای تمی لَ

گرٍُ بیَْشی
سِ رٍز دٍم

.1

-1صود باباخاًی

اطفال بیوارستاى

ایٌتَباسیَى

اٍرشاًس هَسَی

اٍرشاًس ٍلی عصر (عج)

.2

-2هسعَد جعفری

هَسَی

اتاق عول آیت

هربی :آلای ایواًی ٍ داًشجَی ارشد

هربی :جٌاب آلای پَر رحیوی

.3

ّ-3ادی اهاًی

هربی :خاًن عباسی

ا...هَسَی

خاًن حسي دٍست

سِ رٍز اٍل

.4

-4جعفر بْراهی

سِ رٍز دٍم

هربی :دکتر رشتچی ٍ

سِ رٍز دٍم

.7

 -5اصغر دٍلتیاری

.8

 -6فیض ا ...عباسی

گرٍُ بیَْشی
سِ رٍز اٍل
رٍز اٍل پراتیک:
آلای تمی لَ

