
                                                                                                                                             

  FO-TR-14: شماره                             93ماه  اسفنددر هاي آنكال بيمارستان متيني برنامه كشيك                                                      
          

  
      به دفتر آموزش يا سوپروايزر كشيك اطالع دهندل ساعت قب 24محترم تقاضا مي شود هر گونه تغيير در برنامه را  متخصصيناز - :  فرمائيدتوجه.                                                   

 .            دهند به مديريت بيمارستان اطالع ساعت قبل 24رات برنامه را حداقل عمومي تقاضا مي شود تغييمحترم از پزشكان -                              
  مهدي شاعريدكتر                                                                                                                                                               

 معاون آموزشي بيمارستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    تاريخ
                                               

    روز                                      
  پزشك عمومي  آنكال بيهوشي ENT آنكال   آنكال چشم

  شب  عصر    صبح
 دكتر منصوريان دكتر سكوت دكتر سكوت فاضلدكتردكتر يگانه مقدم دكتر  شاعري  هجمع  1/12
 دكتر مستوري دكتر پاكزاد دكتر شفايي زادهيرضودكتردكتر يگانه مقدم دكتر فرجي پور  شنبه  2/12
 دكتر رمضاني دكتر طلوعي دكتر محقق فاضلدكتردكتر يگانه مقدم دكتر فرجي پور  يكشنبه  3/12
 دكتر اسماعيلي دكتر اسماعيلي دكتر رمضاني فاضلدكتردكتر يگانه مقدم دكتر فرجي پور  دوشنبه  4/12

 دكتر رمضاني دكتر رمضاني دكتر رمضاني فاضلدكتردكتر يگانه مقدم دكتر فرجي پور  سه شنبه  5/12
عيدكتر طلو دكتر محقق زادهيرضودكتردكتر يگانه مقدم دكتر فرجي پور  چهارشنبه  6/12  دكتر سكوت 
 دكتر رمضاني دكتر محقق دكتر سكوت يموسودكتردكتر يگانه مقدم دكتر مدرسي  پنجشنبه  7/12
 دكتر سكوت دكتر محقق دكتر طلوعي فاضلدكتر دكتر احسني دكتر مدرسي  جمعه  8/12
 دكتر مستوري دكتر محقق دكتر رمضاني يدكتررجب دكتر احسني دكتر  رنجبر  شنبه  9/12
 دكتر منصوريان دكتر طلوعي دكتر طلوعي فاضلدكتر دكتر احسني دكتر  رنجبر  كشنبهي  10/12
 دكتر اسماعيلي دكتر اسماعيلي دكتر شفايي يدكتررجب دكتر احسني دكتر  رنجبر  دوشنبه  11/12

 دكتر صفاكيش دكتر طلوعي دكتر شفايي زادهيرضودكتر دكتر احسني دكتر  رنجبر  سه شنبه  12/12

 دكتر شفايي دكتر فيروزيان دكتر طلوعي فاضلدكتر دكتر احسني دكتر  رنجبر  ارشنبهچه  13/12
 دكتر صفاكيش دكتر سكوت دكتر صفاكيش يدكتررجب دكتر احسني دكتر  رنجبر  پنجشنبه  14/12

 دكتر طلوعي دكتر سكوت دكتر سكوت زادهيرضودكتر دكتر  سلماني دكتر  رنجبر  جمعه  15/12
 دكتر سكوت دكتر طلوعي دكتر شفايي فاضلدكتر دكتر  سلماني مازوچي  دكتر  شنبه  16/12
 دكتر منصوريان دكتر صفاكيش دكتر طلوعي زادهيرضودكتر دكتر  سلماني دكتر  مازوچي  يكشنبه  17/12
 دكتر اسماعيلي دكتر اسماعيلي دكتر رمضاني يدكتررجب دكتر  سلماني دكتر  مازوچي  دوشنبه  18/12

 دكتر  كشميري دكتر رمضاني دكتر رمضاني يدكتررجب دكتر  سلماني دكتر  مازوچي  سه شنبه  19/12

 دكتر رمضاني دكتر فيروزيان دكتر محقق زادهيرضودكتر دكتر  سلماني دكتر  مازوچي  چهارشنبه  20/12
 دكتر طلوعي دكتر صفاكيش دكتر رمضاني فاضلدكتر دكتر  سلماني دكتر مدرسي  پنجشنبه  21/12
 دكتر  كشميري دكتر رمضاني دكتر صفاكيش يموسودكتردكتر صادق زاده دكتر مدرسي  جمعه 22/12

 دكتر سكوت دكتر فيروزيان دكتر رمضاني زادهيرضودكتردكتر صادق زاده دكتر آقادوست  شنبه 23/12
مضانيدكتر ر دكتر طلوعي دكتر محقق يدكتررجبدكتر صادق زاده دكتر آقادوست  يكشنبه 24/12  
 دكتر اسماعيلي دكتر طلوعي دكتر شفايي زادهيرضودكتردكتر صادق زاده دكتر آقادوست  دوشنبه 25/12

 دكتر  كشميري دكتر رمضاني دكتر شفايي فاضلدكتردكتر صادق زاده دكتر آقادوست  سه شنبه 26/12

طلوعيدكتر  دكتر محقق يدكتررجبدكتر صادق زاده دكتر آقادوست  چهارشنبه 27/12  دكتر رمضاني 
 دكتر سكوت دكتر محقق دكتر رمضاني زادهيرضودكتردكتر صادق زاده دكتر آقادوست  پنجشنبه 28/12
  دكتر رمضاني دكتر سكوت يدكتررجب    جمعه 29/12


