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           ! ساعت قبل ,به دفتر آموزش يا سوپروايزر كشيك اطالع دهند.24  -   از متخصصين محترم تقاضا مي شود هر گونه تغيير در برنامه را توجه                                                       
 دكتر داود آقادوست                         . ساعت قبل, به مديريت بيمارستان اطالع دهند24از پزشكان عمومي محترم تقاضا مي شود تغييرات برنامه را حداقل    -                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    معاون آموزشي بيمارستان

آنكال بيهوشي  E.N.Tآنكال آنكال چشم                                  روز تاريخ
پزشك عمومي 

عصر و شب  صبح 
 دكتر خندان ان دكتر خند دكتر حاجي جعفري دكتر  احسني  دكتر شاعريپنجشنبه  29/12/92

 دكتر  فيروزيان دكتر سكوت دكتر رجبي دكتر صادق زاده دكتر شاعريجمعه  1/1/93

 دكتر صفاكيش دكتر شعار دكترستوده دكتر صادق زاده دكتر شاعريشنبه  2/1/93

 دكتر سكوت دكتر شعار دكتر رجبي دكتر صادق زاده دكتر فرجي پوريكشنبه  3/1/93

 دكتر شعار دكتر سليميان دكتر حاجي جعفري دكتر صادق زاده دكتر فرجي پوردوشنبه  4/1/93

 دكتر اسماعيلي دكتر سليميان دكتر رجبي دكتر  احسني دكتر آقادوستسه شنبه  5/1/93

 دكتر خندان دكتر سليميان دكتر رضوي زاده دكتر  احسني دكتر آقادوستچهارشنبه  6/1/93

 دكتر كشميري دكتر اسماعيلي دكتر سليميان دكتر موسوي دكتر  احسني دكتر آقادوستپنجشنبه  7/1/93

 دكتر سكوت دكتر سكوت دكتر ابراهيم پور دكتر  احسني دكتر آقادوستجمعه  8/1/93

 دكتر سليميان دكتر خندان دكتر سليميان دكتر موسوي دكتر  سلماني دكتر آقادوستشنبه  9/1/93

 دكتر   فالح دكتر   فالح دكتر حاجي جعفري دكتر  سلماني دكتر آقادوستيكشنبه  10/1/93

 دكتر خندان دكتر اسماعيلي دكتر سليميان دكتر فاضل دكتر  سلماني دكتر آقادوستدوشنبه  11/1/93

 دكتر  فيروزيان دكتر سليميان دكتر ابراهيم پور دكتر  احمدي دكتر مازوچيسه شنبه  12/1/93

 دكتر   فالح دكتر   فالح دكتر حاجي جعفري دكتر  احمدي دكتر مازوچيچهارشنبه  13/1/93

 دكتر خندان دكتر خندان دكتر ابراهيم پور دكتر  احمدي دكتر رنجبرپنجشنبه  14/1/93

 دكتر   فالح دكتر   فالح دكتر رجبي دكتر  احمدي دكتر رنجبرجمعه  15/1/93

 دكتر اسماعيلي دكتر سليميان دكتر رضوي زاده دكتر  صادق زاده  دكتر شاعريشنبه  16/1/93

 دكتر صفاكيش دكتر   فالح دكتر حاجي جعفري دكتر  صادق زاده  دكتر شاعرييكشنبه  17/1/93

 دكتر كشميري دكتر خندان دكتر سليميان دكتر رجبي دكتر  صادق زاده  دكتر شاعريدوشنبه  18/1/93

 دكتر   فالح دكتر   فالح دكتر رجبي دكتر  احسني دكتر شاعريسه شنبه  19/1/93

 دكتر شعار دكتر اسماعيلي دكتر سليميان دكتر فاضل دكتر  احسني دكتر شاعريچهارشنبه  20/1/93

 دكتر سكوت دكتر   فالح دكتر رضوي زاده دكتر  احسني دكتر شاعريپنجشنبه  21/1/93

 دكتر خندان دكتر خندان دكتر موسوي دكتر  احسني دكتر شاعريجمعه  22/1/93

 دكتر كشميري دكتر شعار دكتر سليميان دكتر رجبي دكتر  سلماني دكتر فرجي پورشنبه  23/1/93

 دكتر   فالح دكتر   فالح دكتر فاضل دكتر سلماني دكتر فرجي پوريكشنبه  24/1/93

 دكتر  فيروزيان دكتر شعار دكتر سليميان دكتر رضوي زاده دكتر  سلماني دكتر فرجي پوردوشنبه  25/1/93

 دكتر صفاكيش دكتر   فالح دكتر حاجي جعفري دكتر يگانه مقدم دكتر فرجي پورسه شنبه  26/1/93

 دكتر شعار دكتر اسماعيلي دكتر سليميان دكتر رجبي دكتر يگانه مقدم دكتر فرجي پورچهارشنبه  27/1/93

 دكتر   فالح دكتر   فالح دكتر فاضل دكتر يگانه مقدم دكتر فرجي پورپنجشنبه  28/1/93

 دكتر صفاكيش دكتر شعار دكتر شعار دكتر رضوي زاده دكتر يگانه مقدم دكتر فرجي پورجمعه  29/1/93

 دكتر  فيروزيان دكتر سليميان دكتر فاضل دكتر يگانه مقدم دكتر رنجبرشنبه  30/1/93

 دكتر   فالح دكتر   فالح دكتر رضوي زاده دكتر يگانه مقدم دكتر رنجبريكشنبه  31/1/93

 
 سال نو مبارك


