
  نیم گردش صبح -2 عملی جراحی

  97- 98 اول نیمسال -94دانشجویان ورودي 

1گروه

اولگردش 

24/06/97شروع  

  21/07/97پایان  

    وه بگر             ه الف                          گرو

  2گروه 

دوم گردش

22/07/97شروع  

97/ 21/08پایان  

  روه بگ             گروه الف                            
  نام و نام خانوادگی  ردیف  نام و نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف

 وشیزبان دان دار  1  گودرزي مینا  1  مرادي احمد رضا  1  تفرشی سید مبین  1

ینسب مجتب یفتاح  2  کامل کیمیا  2  نعمت الهی پارسا  2  رضایی سروش  2

زهرا یکاظم یرض  3  مهاجر مونا  3  چینیان شمیم  3  حسن زاده مریم  3

هیسم يدریح  4  قرآنی نیوشا  4    خرمشاهی نورین  4  اعتضادي فاطمه زهرا  4

  خرمی نژاد سارا  5  فاطمهمیرزایی   5

  

هیحان یمیکر  5  عباسی امیر  5

هیحان یمیکر محمد  6  سید علی ذکاوت  6  حسن تاش سحر  6  ) 1(  واحدي پوریا  6

    )1زبان دان داریوش (   7  واحدي پوریا   7  براتی سمیه  7

  3گروه 

 سومگردش 

22/08/97شروع  

20/09/97پایان  

  روه بگ                                   گروه الف                                                        

  4  گروه

چهارمگردش 

21/09/97شروع  

  18/10/97پایان  

  روه بگ                           گروه الف                                                        

  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف  نام-نام خانوادگی  ردیف

  زاهدي هدي  1  معصومی رضا  1  مفضل جهرمی زهرا  1  نارنجکار مریم  1

  میرگلوي بیات محدثه  2  صانعی سحر  2  عبدالکریم زینب  2  صادقی مرجان  2

  بشارتیان ابوالفضل  3  زبردست بردیا  3  محمد بشیر حامد  3  نفیسی سارینا  3

  سپاه حسین  4  مجدالدین قاسم  4  ضحی حیدر  4  چلیپا صبا  4

  امیر سعیدعلوي   5  علیزاده نگار  5  علی منهل نورالهدي  5  شهابی فاطمه  5

  حیدري رضا   6  کریمی عاطفه  6  )1سپاه حسین (  6  خوشایند نرگس  6

    اشتري حمیدرضا  7    ) 1حیدري رضا (   7

  
  توضیحات:

  
  میباشد. 18/10/97  گردشهاوتاریخ پایان   24/06/97گردشها    تاریخ شروع 

  

  جراحیهفته اول شروع روتیشن گروه الف بخش 

  

  
  

تاریخ گردش دروس یک واحدي

21/07/97الی        08/07/97نیمه دوم گردش  اول  07/07/97الی      24/06/97نیمه اول گردش اول    

    21/08/97الی        06/08/97نیمه دوم گردش دوم     05/08/97الی     22/07/97نیمه اول گردش دوم    

20/09/97الی        07/09/97نیمه دوم گردش سوم     06/09/97الی      22/08/97نیمه اول گردش سوم   

18/10/97الی        05/10/97نیمه دوم گردش چهارم  04/10/97الی      21/09/97نیمه اول گردش چهارم


