
تعالی  بسمه  
صورت  و فک  دهان  جراحی و پالستیک جراحی آنکالی برنامه  

والیت  پژوهشی درمانی  آموزشی  مرکز  
  1140ماه اردیبهشت

وصورت  فک  جراح آنکال پالستیک  جراح آنکال   ردیف  روز  تاریخ  

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر طلوعی  محمد دکتر  شنبه  پنج 1401/02/01   1 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر طلوعی  محمد دکتر   2 جمعه  1401/02/02 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر فرزان  رامیار دکتر   3 شنبه 1401/02/03 

(رزیدنت با تماس) حسینی  هادی  دکتر فرزان  رامیار دکتر   4 یکشنبه 1401/02/04 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر طلوعی  محمد دکتر   5 دوشنبه 1401/02/05 

(رزیدنت با تماس) حسینی  هادی  دکتر فرزان  رامیار دکتر  شنبه  سه 1401/02/06   6 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر فرزان  رامیار دکتر   7 چهارشنبه  1401/02/07 

(رزیدنت با  تماس ) عبدی عیسی دکتر طلوعی  محمد دکتر  شنبه  پنج 1401/02/08   8 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر طلوعی  محمد دکتر   9 جمعه  1401/02/09 

(رزیدنت با  تماس ) عبدی عیسی دکتر فرزان  رامیار دکتر   10 شنبه 1401/02/10 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر طلوعی  محمد دکتر   11 یکشنبه 1401/02/11 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر فرزان  رامیار دکتر   12 دوشنبه 1401/02/12 

(رزیدنت با تماس) حسینی  هادی  دکتر طلوعی  محمد دکتر  شنبه  سه 1401/02/13   13 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر طلوعی  محمد دکتر   14 چهارشنبه  1401/02/14 

(رزیدنت با  تماس ) عبدی عیسی دکتر فرزان  رامیار دکتر  شنبه  پنج 1401/02/15   15 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر فرزان  رامیار دکتر   16 جمعه  1401/02/16 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر طلوعی  محمد دکتر   17 شنبه 1401/02/17 

(رزیدنت  با تماس) سیگارودی  علی  دکتر فرزان  رامیار دکتر   18 یکشنبه 1401/02/18 

(رزیدنت  با تماس) سیگارودی  علی  دکتر فرزان  رامیار دکتر   19 دوشنبه 1401/02/19 

(رزیدنت  با تماس) سیگارودی  علی  دکتر طلوعی  محمد دکتر  شنبه  سه 1401/02/20   20 

(رزیدنت با تماس) حسینی  هادی  دکتر فرزان  رامیار دکتر   21 چهارشنبه  1401/02/21 

(رزیدنت با  تماس ) عبدی عیسی دکتر طلوعی  محمد دکتر  شنبه  پنج 1401/02/22   22 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر طلوعی  محمد دکتر   23 جمعه  1401/02/23 

(رزیدنت با  تماس ) عبدی عیسی دکتر فرزان  رامیار دکتر   24 شنبه 1401/02/24 

(رزیدنت با تماس) متوسلی  صفا  دکتر طلوعی  محمد دکتر   25 یکشنبه 1401/02/25 

(رزیدنت با تماس) متوسلی  صفا  دکتر فرزان  رامیار دکتر   26 دوشنبه 1401/02/26 

(رزیدنت با تماس) متوسلی  صفا  دکتر طلوعی  محمد دکتر  شنبه  سه 1401/02/27   27 

(رزیدنت با تماس) حسینی  هادی  دکتر طلوعی  محمد دکتر   28 چهارشنبه  1401/02/28 

(رزیدنت با  تماس ) عبدی عیسی دکتر فرزان  رامیار دکتر  شنبه  پنج 1401/02/29   29 

(رزیدنت با تماس) نظرپور علی  دکتر فرزان  رامیار دکتر   30 جمعه  1401/02/30 

(رزیدنت با تماس) حسینی  هادی  دکتر طلوعی  محمد دکتر   31 شنبه 1401/02/31 

مبین  محمدرضا دکتر    
والیت  پژوهشی درمانی  آموزشی  مرکز ریاست  

 



 
 

تعالی  بسمه  
سوختگی  متخصصین  پزشکان لیست  
والیت  پژوهشی درمانی آموزشی مرکز  

1401ماه اردیبهشت  

 ردیف روز  تاریخ آنکال  درمانگاه 

خوشحال  فیروز دکتر خوشحال  فیروز دکتر  شنبه پنج 1401/02/01   1 

خوشحال  فیروز دکتر -  2 جمعه  1401/02/02 

مبین محمدرضا دکتر مبین محمدرضا دکتر   3 شنبه  1401/02/03 

داداشی  ارسالن دکتر داداشی  ارسالن دکتر   4 یکشنبه 1401/02/04 

مبین محمدرضا دکتر داداشی  ارسالن دکتر   5 دوشنبه  1401/02/05 

زاده  حسین حسین دکتر زاده  حسین حسین دکتر  شنبه  سه 1401/02/06   6 

مبین محمدرضا دکتر مبین محمدرضا دکتر   7 چهارشنبه 1401/02/07 

خوشحال  فیروز دکتر خوشحال  فیروز دکتر  شنبه پنج 1401/02/08   8 

مبین محمدرضا دکتر -  9 جمعه  1401/02/09 

مبین محمدرضا دکتر مبین محمدرضا دکتر   10 شنبه  1401/02/10 

داداشی  ارسالن دکتر داداشی  ارسالن دکتر   11 یکشنبه 1401/02/11 

(مبین محمدرضا دکتر) طلوعی دکترمحمد -  12 دوشنبه  1401/02/12 

زاده  حسین حسین دکتر زاده  حسین حسین دکتر  شنبه  سه 1401/02/13   13 

آقازاده  سهراب دکتر آقازاده  سهراب دکتر   14 چهارشنبه 1401/02/14 

آقازاده  سهراب دکتر آقازاده  سهراب دکتر  شنبه پنج 1401/02/15   15 

مبین محمدرضا دکتر -  16 جمعه  1401/02/16 

مبین محمدرضا دکتر مبین محمدرضا دکتر   17 شنبه  1401/02/17 

داداشی  ارسالن دکتر داداشی  ارسالن دکتر   18 یکشنبه 1401/02/18 

آقازاده  سهراب دکتر آقازاده  سهراب دکتر   19 دوشنبه  1401/02/19 

زاده  حسین حسین دکتر زاده  حسین حسین دکتر  شنبه  سه 1401/02/20   20 

آقازاده  سهراب دکتر آقازاده  سهراب دکتر   21 چهارشنبه 1401/02/21 

آقازاده  سهراب دکتر آقازاده  سهراب دکتر  شنبه پنج 1401/02/22   22 

آقازاده  سهراب دکتر -  23 جمعه  1401/02/23 

مبین محمدرضا دکتر مبین محمدرضا دکتر   24 شنبه  1401/02/24 

داداشی  ارسالن دکتر داداشی  ارسالن دکتر   25 یکشنبه 1401/02/25 

آقازاده  سهراب دکتر آقازاده  سهراب دکتر   26 دوشنبه  1401/02/26 

زاده  حسین حسین دکتر (مبین محمدرضا دکتر)  فرزان دکتررامیار  شنبه  سه 1401/02/27   27 

آقازاده  سهراب دکتر آقازاده  سهراب دکتر   28 چهارشنبه 1401/02/28 

آقازاده  سهراب دکتر آقازاده  سهراب دکتر  شنبه پنج 1401/02/29   29 

مبین محمدرضا دکتر -  30 جمعه  1401/02/30 

مبین محمدرضا دکتر مبین محمدرضا دکتر   31 شنبه  1401/02/31 

مبین محمدرضا دکتر  
والیت  پژوهشی و درمانی آموزشی مرکز  ریاست  

 



 
 

تعالی  بسمه  
عمومی  جراحی متخصصین لیست  

والیت  پژوهشی درمانی آموزشی مرکز  
1401ماه اردیبهشت  

پزشک  نام  ردیف روز  تاریخ 

مبین محمدرضا دکتر شنبه پنج 1401/02/01   1 

مبین محمدرضا دکتر  2 جمعه  1401/02/02 

داداشی  ارسالن دکتر  3 شنبه  1401/02/03 

مبین محمدرضا دکتر  4 یکشنبه 1401/02/04 

داداشی  ارسالن دکتر  5 دوشنبه  1401/02/05 

مبین محمدرضا دکتر شنبه  سه 1401/02/06   6 

عالسوند  علی دکتر  7 چهارشنبه 1401/02/07 

مبین محمدرضا دکتر شنبه پنج 1401/02/08   8 

داداشی  ارسالن دکتر  9 جمعه  1401/02/09 

داداشی  ارسالن دکتر  10 شنبه  1401/02/10 

مبین محمدرضا دکتر  11 یکشنبه 1401/02/11 

عالسوند  علی دکتر  12 دوشنبه  1401/02/12 

آقازاده  سهراب دکتر شنبه  سه 1401/02/13   13 

عالسوند  علی دکتر  14 چهارشنبه 1401/02/14 

مبین محمدرضا دکتر شنبه پنج 1401/02/15   15 

آقازاده  سهراب دکتر  16 جمعه  1401/02/16 

آقازاده  سهراب دکتر  17 شنبه  1401/02/17 

آقازاده  سهراب دکتر  18 یکشنبه 1401/02/18 

داداشی  ارسالن دکتر  19 دوشنبه  1401/02/19 

مبین محمدرضا دکتر شنبه  سه 1401/02/20   20 

عالسوند  علی دکتر  21 چهارشنبه 1401/02/21 

مبین محمدرضا دکتر شنبه پنج 1401/02/22   22 

مبین محمدرضا دکتر  23 جمعه  1401/02/23 

آقازاده  سهراب دکتر  24 شنبه  1401/02/24 

آقازاده  سهراب دکتر  25 یکشنبه 1401/02/25 

داداشی  ارسالن دکتر  26 دوشنبه  1401/02/26 

آقازاده  سهراب دکتر شنبه  سه 1401/02/27   27 

عالسوند  علی دکتر  28 چهارشنبه 1401/02/28 

مبین محمدرضا دکتر شنبه پنج 1401/02/29   29 

آقازاده  سهراب دکتر  30 جمعه  1401/02/30 

آقازاده  سهراب دکتر  31 شنبه  1401/02/31 

مبین محمدرضا دکتر    
والیت  پژوهشی و درمانی آموزشی مرکز  ریاست  

 



تعالی  بسمه  
بیهوشی  متخصصین  برنامه  

والیت  پژوهشی درمانی  آموزشی  مرکز  
1401 ماه اردیبهشت  

 درمانگاه
 بیهوشی 

VIP عمل  اتاق  ICU  آنکال متخصصین بیهوشی  در بخش و 
 عمل اتاق

 سوختگی 
 روز  تاریخ 

ف 
دی

 ر

 صبح عصر  شب صبح عصر 

شنبه  پنج 1401/02/01 دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  - - -  1 

 2 جمعه  1401/02/02 - دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  - - -

 3 شنبه 1401/02/03 - دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  - - -

 4 یکشنبه  1401/02/04 دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترآجری دکترآجری -

 5 دوشنبه 1401/02/05 دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترآجری دکترآجری ریماز  دکتر

شنبه سه 1401/02/06 دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترپرویزی دکترپرویزی -  6 

 7 چهارشنبه  1401/02/07 دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترآجری

شنبه  پنج 1401/02/08 دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترآجری دکترآجری -  8 

 9 جمعه  1401/02/09 - دکترآجری دکترآجری دکترآجری - - -

 10 شنبه 1401/02/10 دکترآجری دکترآجری دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  قنوعی دکتر -

 11 یکشنبه  1401/02/11 دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترآجری دکترآجری -

 12 دوشنبه 1401/02/12 - دکترآجری دکترآجری دکترآجری - - -

شنبه سه 1401/02/13 دکترپرویزی دکترپرویزی دکترپرویزی دکترپرویزی - - -  13 

 14 چهارشنبه  1401/02/14 دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترآجری

شنبه  پنج 1401/02/15 دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری - - -  15 

 16 جمعه  1401/02/16 - دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  - - -

 17 شنبه 1401/02/17 دکترریماز  دکترریماز  دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری

 18 یکشنبه  1401/02/18 دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترآجری دکترآجری -

 19 دوشنبه 1401/02/19 دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز 

شنبه سه 1401/02/20 دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترپرویزی دکترپرویزی -  20 

 21 چهارشنبه  1401/02/21 دکترآجری دکترآجری دکترریماز  دکترریماز  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترآجری

شنبه  پنج 1401/02/22 دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری حدادی  دکتر حدادی  دکتر -  22 

 23 جمعه  1401/02/23 - دکترآجری دکترآجری دکترآجری - - -

 24 شنبه 1401/02/24 دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترریماز  قنوعی دکتر دکترآجری

 25 یکشنبه  1401/02/25 دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترآجری دکترآجری -

 26 دوشنبه 1401/02/26 دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترآجری دکترآجری دکترریماز 

شنبه سه 1401/02/27 دکترپرویزی دکترپرویزی دکترپرویزی دکترپرویزی دکترآجری دکترآجری -  27 

 28 چهارشنبه  1401/02/28 دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترآجری دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترآجری

شنبه  پنج 1401/02/29 دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  - - -  29 

 30 جمعه  1401/02/30 - دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  دکترشیرزاد  - - -

 31 شنبه 1401/02/31 دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترریماز  دکترآجری دکترآجری دکترآجری

 

مبین  محمدرضا دکتر  
والیت  پژوهشی درمانی  آموزشی  مرکز ریاست  

 



تعالی  بسمه  
صورت  و فک دهان جراحی دستیاران کشیک  لیست   

والیت  پژوهشی درمانی  آموزشی  مرکز  
1401 ماه اردیبهشت  

صورت  و فک دهان، جراحی  دستیاران   تاریخ  

چهارم  سال رزیدنت سوم  سال رزیدنت  دوم  سال رزیدنت  اول  سال رزیدنت    
زاده غالمحسین دکتر - زاده  تقی دکتر فیروزی دکتر  شنبه  پنج 1401/02/01   

زاده غالمحسین دکتر - زاده  تقی دکتر پارسا  دکتر   جمعه  1401/02/02 

جباری  دکتر پور  حسن دکتر فیروزی دکتر -   شنبه 1401/02/03 

زاده غالمحسین دکتر - زاده  تقی دکتر پارسا  دکتر   یکشنبه  1401/02/04 

کریمیان دکتر - مدانلو دکتر فیروزی دکتر   دوشنبه 1401/02/05 

جباری  دکتر پور  حسن دکتر پارسا  دکتر -  شنبه سه 1401/02/06   

زاده غالمحسین دکتر - زاده  تقی دکتر فیروزی دکتر   چهارشنبه  1401/02/07 

کریمیان دکتر - مدانلو دکتر پارسا  دکتر  شنبه  پنج 1401/02/08   

کریمیان دکتر - مدانلو دکتر فیروزی دکتر   جمعه  1401/02/09 

جباری  دکتر زاده  تقی دکتر پارسا  دکتر -   شنبه 1401/02/10 

زاده غالمحسین دکتر - مدانلو دکتر فیروزی دکتر   یکشنبه  1401/02/11 

کریمیان دکتر - پور  حسن دکتر پارسا  دکتر   دوشنبه 1401/02/12 

جباری  دکتر زاده  تقی دکتر فیروزی دکتر -  شنبه سه 1401/02/13   

کریمیان دکتر - مدانلو دکتر پارسا  دکتر   چهارشنبه  1401/02/14 

زاده غالمحسین دکتر - پور  حسن دکتر فیروزی دکتر  شنبه  پنج 1401/02/15   

زاده غالمحسین دکتر - پور  حسن دکتر پارسا  دکتر   جمعه  1401/02/16 

کریمیان دکتر - مدانلو دکتر فیروزی دکتر   شنبه 1401/02/17 

زاده غالمحسین دکتر - پور  حسن دکتر پارسا  دکتر   یکشنبه  1401/02/18 

جباری  دکتر زاده  تقی دکتر فیروزی دکتر -   دوشنبه 1401/02/19 

کریمیان دکتر - مدانلو دکتر پارسا  دکتر  شنبه سه 1401/02/20   

جباری  دکتر پور  حسن دکتر فیروزی دکتر -   چهارشنبه  1401/02/21 

کریمیان دکتر - زاده  تقی دکتر پارسا  دکتر  شنبه  پنج 1401/02/22   

کریمیان دکتر - زاده  تقی دکتر فیروزی دکتر   جمعه  1401/02/23 

زاده غالمحسین دکتر - پور  حسن دکتر پارسا  دکتر   شنبه 1401/02/24 

کریمیان دکتر - زاده  تقی دکتر فیروزی دکتر   یکشنبه  1401/02/25 

جباری  دکتر مدانلو دکتر پارسا  دکتر -   دوشنبه 1401/02/26 

کریمیان دکتر - پور  حسن دکتر فیروزی دکتر  شنبه سه 1401/02/27   

جباری  دکتر زاده  تقی دکتر پارسا  دکتر -   چهارشنبه  1401/02/28 

زاده غالمحسین دکتر - مدانلو دکتر فیروزی دکتر  شنبه  پنج 1401/02/29   

زاده غالمحسین دکتر - مدانلو دکتر پارسا  دکتر   جمعه  1401/02/30 

جباری  دکتر زاده  تقی دکتر فیروزی دکتر -   شنبه 1401/02/31 

مبین  محمدرضا دکتر  
والیت  پژهشی و  درمانی  آموزشی، مرکز  ریاست  

  



تعالی  بسمه  
اطفال  متخصصین  آنکالی برنامه    

والیت  پژوهشی درمانی  آموزشی  مرکز  
1401 ماه اردیبهشت  

پزشک  نام  ردیف روز  تاریخ 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر شنبه  پنج 1401/02/01   1 

شهریور 17 بیمارستان   2 جمعه  1401/02/02 

شهریور 17 بیمارستان   3 شنبه 1401/02/03 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  4 یکشنبه 1401/02/04 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  5 دوشنبه 1401/02/05 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر شنبه  سه 1401/02/06   6 

شهریور 17 بیمارستان   7 چهارشنبه  1401/02/07 

شهریور 17 بیمارستان  شنبه  پنج 1401/02/08   8 

شهریور 17 بیمارستان   9 جمعه  1401/02/09 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  10 شنبه 1401/02/10 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  11 یکشنبه 1401/02/11 

شهریور 17 بیمارستان   12 دوشنبه 1401/02/12 

شهریور 17 بیمارستان  شنبه  سه 1401/02/13   13 

شهریور 17 بیمارستان   14 چهارشنبه  1401/02/14 

شهریور 17 بیمارستان  شنبه  پنج 1401/02/15   15 

شهریور 17 بیمارستان   16 جمعه  1401/02/16 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  17 شنبه 1401/02/17 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  18 یکشنبه 1401/02/18 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  19 دوشنبه 1401/02/19 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر شنبه  سه 1401/02/20   20 

شهریور 17 بیمارستان   21 چهارشنبه  1401/02/21 

شهریور 17 بیمارستان  شنبه  پنج 1401/02/22   22 

شهریور 17 بیمارستان   23 جمعه  1401/02/23 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  24 شنبه 1401/02/24 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  25 یکشنبه 1401/02/25 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  26 دوشنبه 1401/02/26 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر شنبه  سه 1401/02/27   27 

شهریور 17 بیمارستان   28 چهارشنبه  1401/02/28 

شهریور 17 بیمارستان  شنبه  پنج 1401/02/29   29 

شهریور 17 بیمارستان   30 جمعه  1401/02/30 

نورصالحی  اسماعیل  دکتر  31 شنبه 1401/02/31 

مبین  محمدرضا دکتر  
والیت  پژوهشی درمانی  آموزشی  مرکز ریاست  

  


