
 بسمه تعالی

  مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی 

 1400اه م مهر گروه جراحی ارتوپدیآموزشی برنامه 

 آنکال تاریخ روز

 مورنینگ

7:30-

8:30 

راند 

 آموزشی

10:30-8:30 

 کلنیک آموزشی

12:30-10:30 
 ورنال کلابژ پژوهشیدفتر 

 اتاق عمل صبح

13-9 
 اتاق عمل  عصر

        یعل ریپ دکتر 01/07/1400 پنج شنبه

        یعل ریپ دکتر 02/07/1400 جمعه

 دکتر 03/07/1400 شنبه

 درخشان
 دکتر درخشان دکتر رفیعی -دکتر پیر علی  دکتر دهقان دکترصالحپور دکتر انصاری 

 دکتر درخشان دکتر صفدریان -دکتر بهمنی   دکترمحمدی دکترمحمدی  یعیرف دکتر 04/07/1400 یکشنبه

        یعیرف دکتر 05/07/1400 دوشنبه

 دکتر 06/07/1400 سه شنبه

 انیصفدر
 دکتر درخشان دکتر رفیعی -دکتر پیر علی   دکتر رفیعی دکتردهقان دکتردهقان

 دکتر صفدریان دکتر صفدریان-دکتر صالحپور-دکتر محمدی  دکتر دهقان دکتر بهمنی دکتربهمنی دکتربهمنی یمحمد دکتر 07/07/1400 چهارشنبه

 دکتر 08/07/1400 پنج شنبه

 درخشان
       

 دکتر 09/07/1400 جمعه

 درخشان
       

 دکتر 10/07/1400 شنبه

 انیصفدر
 دکتر درخشان دکتر رفیعی -دکتر پیر علی  دکتر دهقان دکترصالحپور دکتر انصاری 

 دکتر درخشان دکتر صفدریان -دکتر بهمنی   دکترمحمدی دکترمحمدی   یبهمن دکتر 11/07/1400 یکشنبه

 یعل ریپ دکتر 12/07/1400 دوشنبه
 دکتر صفدریان 

 دکتربنی مهدی

12:30-10:30 
     12-14دکتردهقان

        یدکتر انصار 13/07/1400 سه شنبه

 دکتر صفدریان دکتر صفدریان-دکتر صالحپور-دکتر محمدی  دکتر دهقان دکتر بهمنی دکتربهمنی دکتربهمنی یدکتر انصار 14/07/1400 چهارشنبه

        یعیرف دکتر 15/07/1400 پنج شنبه

        یعیرف دکتر 16/07/1400 جمعه

 دکتر 17/07/1400 شنبه

 درخشان
 دکتر درخشان دکتر رفیعی -دکتر پیر علی  دکتر دهقان دکترصالحپور دکتر انصاری 

 دکتر درخشان دکتر صفدریان -دکتر بهمنی   دکترمحمدی دکترمحمدی  یبهمن دکتر 18/07/1400 یکشنبه

 دهقان دکتر 19/07/1400 دوشنبه
 دکتر صفدریان 

 دکتربنی مهدی

12:30-10:30 
     12-14دکتردهقان

 دکتر درخشان دکتر رفیعی -دکتر پیر علی کلیه اساتید گروه  دکتر رفیعی دکتردهقان دکتردهقان یاحیر دکتر 20/07/1400 سه شنبه

 دکتر صفدریان دکتر صفدریان-دکتر صالحپور-دکتر محمدی  دکتر دهقان دکتر بهمنی دکتربهمنی دکتربهمنی یانصار دکتر 21/07/1400 چهارشنبه

 دکتر 22/07/1400 پنج شنبه

 انیصفدر
       

دکتر  23/07/1400 جمعه

 انیصفدر
       

 دکتر 24/07/1400 شنبه

 درخشان
 دکتر درخشان دکتر رفیعی -علیدکتر پیر   دکتر دهقان دکترصالحپور دکتر انصاری 

 دکتر درخشان دکتر صفدریان -دکتر بهمنی   دکترمحمدی دکترمحمدی  یبهمن دکتر 25/07/1400 یکشنبه

 دهقان دکتر 26/07/1400 دوشنبه
 دکتر صفدریان 

 دکتربنی مهدی

12:30-10:30 
     12-14دکتردهقان

 دکتر درخشان دکتر رفیعی -دکتر پیر علی   دکتر رفیعی دکتردهقان دکتردهقان یاحیر دکتر 27/07/1400 سه شنبه

 دکتر 28/07/1400 چهارشنبه

 انیصفدر
 دکتر صفدریان دکتر صفدریان-دکتر صالحپور-دکتر محمدی  دکتر دهقان دکتر بهمنی دکتربهمنی دکتربهمنی

        یمحمد دکتر 29/07/1400 پنج شنبه

        یمحمد دکتر 30/07/1400 جمعه

 

 دکتر مرتضی دهقان

 مدیر گروه ارتوپدی


