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 شنبه ۲۵/۳/۹۲
 شکم حاد و پریتونیت

 دکتر نصیری
 شکم حاد و پریتونیت

 دکتر نصیری
 آب و الکترولیت

 ریدکتر صف
 آب و الکترولیت

 دکتر صفری
 هموستاز 

 نوعپرستدكتر 

 یکشنبه ۲۶/۳/۹۲
 بیماريهاي بدخیم كولوركتال

 هادی احمدیدكتر 
 بیماريهاي بدخیم كولوركتال

 هادی احمدیدكتر 
 تغذيه               

 طایفه دكتر
 فیزيولوژي مانیتورينگ

 طایفهدكتر 
 بیماريهاي طحال

 دکتریزدانخواه

 بهدوشن ۲۷/۳/۹۲
 شوك

 کاظمینیدكتر 
 شوك

 کاظمینیدكتر 
 بدخیم معدهبیماريهاي 
 دریاییدكتر

 بدخیم معدهبیماريهاي 
 دریاییدكتر 

 الپاراسكوپي
 طوالبیدكتر 

 سه شنبه ۲۸/۳/۹۳
 در جراحيعفونت 

 علی بخشیدكتر 
 در جراحيعفونت 

 علی بخشیدكتر 
 ترومای شکم
 دکتر دشتی

 ترومای شکم
 دکتر دشتی

 کولورکتالخیم  خوشبیماريهاي 
 عزیزیدكتر 

 چهارشنبه ۲۹/۳/۹۲
 فتق هاي جدادر شكم

 یعقوبیدكتر 
 فتق هاي جدادر شكم

 یعقوبیدكتر 
 گردن ترومای

 حسینیدكتر 
 کنترل درد

 دکتر الیاس نیا
 چاقي

 طوالبیدكتر 

 پنجشنبه ۳۰/۳/۹۲
 رودهانسداد 

 نوع پرستدكتر 
 رودهانسداد 

 نوع پرستدكتر 
 یکبیماریهای روده بار
  دکتر کشوری

 آدرنالبیماريهاي 
 محمودزاده دكتر

 آدرنالبیماريهاي 
 محمودزاده دكتر

 شنبه ۱/۴/۹۲
 بیماريهاي خوش خیم مري

 کدخدائیدكتر 
 بیماريهاي خوش خیم مري

 کدخدائیدكتر 
 خیم مريبدبیماريهاي 

 محمود زاده )حبیب هللا(دكتر
 خیم مريبدبیماريهاي 

 محمود زاده )حبیب هللادكتر
 خوش خیم معدهیماريهاي ب

 توکلیدكتر 

 یکشنبه ۲/۴/۹۲
 بیماریهای بدخیم پستان

 دکتر گرانپایه
 بیماریهای بدخیم پستان

 دکتر گرانپایه
 بیماریهای خوش خیم پستان

 دکتر دائمی
 پیوند اعضاء

 دکتر سلیمی
 پیوند اعضاء

 دکتر سلیمی

 سه شنبه ۴/۴/۹۲
 گردنو سر ايرهومتر

 حریرچیدكتر 
 گردنو سر ايرهومتر

 حریرچیدكتر 
 بیماريهاي حاد شرياني

 کالنتردكتر 
 بیماريهاي حاد شرياني

 کالنتردكتر 
 اصول تروما

 هادی احمدیدكتر 

 چهار شنبه ۵/۴/۹۲
 شرياني مزمنبیماريهاي 

 میرشریفیدكتر
 بیماريهاي مزمن شرياني

 میرشریفیدكتر 
 وريديبیماريهاي 

 خوانین زادهدكتر 
 وریدیبیماريهاي 

 خوانین زادهدكتر 
 سرطان ریه
 دکتر رحیم

 پنجشببه ۶/۴/۹۲
 بیماريهاي خوش خیم آنوركتال

 فاضلیدكتر 
 بیماريهاي خوش خیم آنوركتال

 فاضلیدكتر 
 خونريزي گوارشي

 نجفیدكتر 
 خونريزي گوارشي

 نجفیدكتر 
 بیماری پاراتیروئید

 دکتر کریمیان

 پنجشنبه ۱۳/۴/۹۲
بیماريهاي خوش خیم كیسه 

 صفرا 
 پازوکیدكتر 

بیماريهاي خوش خیم كیسه 
 صفرا 

 پازوکیدكتر 

 بیماریهای جراحی کبد
 دکتر جعفریان

 بیماریهای جراحی کبد
 دکتر جعفریان

 برخورد با توده های گردن
 دکتر حسینی

 پنجشنبه ۲۰/۴/۹۲
 بیماريهاي تیروئید

 معماریدكتر 
 بیماريهاي تیروئید

 معماریدكتر 
 سوختگي

 طاهریدكتر 
 سوختگي

 طاهریدكتر 
 اصول برخورد با زخم حاد

 ناجیاندكتر 

 پنجشنبه ۲۷/۴/۹۲
CPR 

 بیک محمدیدكتر
CPR 

 دکتر بیک محمدی
 اصول بیهوشي

 کروندیاندكتر 
 عوارض بعداز بیهوشي

 رحیمیدكتر 
 بي حسي موضعي

 پورفخردكتر 

 پنجشنبه ۳/۵/۹۲
 بیماريهاي پانكراس

 دکتر سروش
 بیماريهاي پانكراس

 دکتر سروش
 جدار قفسه سینه ومایرت

 دکتر تاج الدین
 ریهكیست هیداتید
 دکتر داوری

 فتق هاي ديافراگم
 دکتر علیپور

 پنجشنبه ۱۰/۵/۹۲
 تومورهاي پوست

 فره وشدكتر 
 تومورهای جدار قفسه سینه 

 دکتر علوی
 تومورهاي مدياستن

 غفوریدكتر 
 اصول راديوتراپي سرطان

 حداددكتر 
 اصول راديوتراپي سرطان

 حداددكتر 

 پنجشنبه ۱۷/۵/۹۲
 ترومای اندام
 دکتر ناظرانی

 ترومای اندام
 دکتر ناظرانی

 اعمال جراحیعوارض 
 دکتر صالحی

 اعمال جراحیعوارض 
 دکتر صالحی

 بیماریهای جدار شکم 
 دکتر صفری

 پنجشنبه ۲۴/۵/۹۲
 -هیدروسل-هرنی -اطفال

 اسكروتوم حاد
 دکتر نحوی

     -هیرشپرونگ  -آترزی مری 
هاي شكمي و قفسه توده 

 سینه در كودكان
 فرهوددكتر 

     -هیرشپرونگ  -آترزی مری 
توده هاي شكمي و قفسه 

 سینه در كودكان
 فرهوددكتر

فوريتهاي جراحي و شكم حاد در 
 نوزادان و كودكان

 دکتر  قوامی

 یرقان در کودکان از نظر جراحی 
مقعد بسته و اختالالت ادرار 

 تناسلی
 دکتر نصیری

 


