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      نظارت بر اجراي صحيح برنامه آنكالي بر عهده معاونت درمان مي باشد مسئوليت  -         : فرمائيدتوجه.   
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  پزشك عمومي  آنكال بيهوشي ENT آنكال   آنكال چشم

  شب  عصر    صبح
  دكترخندان دكتراسماعيلي دكتر اسماعيلي دكتر رجبي دكتر احمدي  ي پوردكتر فرج  سه شنبه  1/4
  دكتر سكوت  دكتر شفايي دكتر شفايي دكتر رجبي دكتر احمدي  دكتر فرجي پور  چهارشنبه 2/4
  دكتر خندان  دكتر سكوت  دكتر شفايي دكتر فاضل دكتر احمدي  دكتر فرجي پور  پنجشنبه 3/4
  دكتر محقق فر  دكتر سكوت  دكتر سكوت دكتر رجبي احمدي  دكتر دكتر فرجي پور  جمعه 4/4
  دكتر خندان  دكتر اسماعيلي  دكتر اسماعيلي دكتر فاضل دكتر احمدي  دكتر رنجبر  شنبه 5/4
  دكتر اسماعيلي  دكتر رمضاني  دكتر رمضاني دكتر رجبي دكتر احمدي  دكتر رنجبر  يكشنبه 6/4
  دكتر رمضاني  دكتر سكوت  دكتر سكوترضوي زادهدكتر  دكتر احمدي  دكتر رنجبر  دوشنبه 7/4
  دكتركشميري  دكتر اسماعيلي  دكتر اسماعيليدكتر رضوي زاده دكتر احمدي  دكتر رنجبر  سه شنبه 8/4
  دكتر سكوت  دكتر خندان  دكتر خندان دكتر فاضل دكتر احسني دكتر رنجبر  چهارشنبه 9/4
  دكتر خندان  دكتراسماعيلي  دكتراسماعيلي بيرج  دكتر  دكتر احسني دكتر رنجبر  پنجشنبه 10/4
  دكتر رمضاني  دكتر سكوت  دكتر سكوتدكتر رضوي زاده دكتر احسني دكتر رنجبر  جمعه 11/4
  دكتر خندان  دكتر سكوت  دكتر محقق فر دكتر فاضل دكتر احسني دكتر سليماني  شنبه 12/4
  دكتراسماعيلي  دكتر رمضاني  يدكتر رمضان دكتر رجبي دكتر احسني دكتر سليماني  يكشنبه 13/4
  دكتر خندان  دكتر شفايي  دكتر شفاييدكتر رضوي زاده دكتر صادق زاده دكتر سليماني  دوشنبه 14/4
  دكتر رمضاني  دكتراسماعيلي  دكتراسماعيلي دكتر فاضل دكتر احسني دكتر سليماني  سه شنبه 15/4
  دكتر سكوت  دكتر شفايي  شفاييدكتر  دكتر رجبي دكتر احسني دكتر سليماني  چهارشنبه 16/4
  دكتر خندان  دكتر سكوت  دكتر محقق فر دكتر فاضل دكتر صادق زاده دكتر سليماني  پنجشنبه 17/4
  دكتر خندان  دكتر سكوت  دكتر شفاييدكتر رضوي زاده دكتر صادق زاده دكتر سليماني  جمعه 18/4
  دكتر خندان  دكتر كشميري كتر محقق فرددكتر رضوي زاده دكتر صادق زاده دكتر مدرسي فرد  شنبه 19/4
  دكتراسماعيلي  دكترمحقق فر دكتركشميري دكتر رجبي دكتر صادق زاده دكتر مدرسي فرد  يكشنبه 20/4
  دكتر محقق فر  دكتر رمضاني  دكتر رمضاني دكتر رجبي دكتر احسني دكتر مدرسي فرد  دوشنبه 21/4
  دكتر سكوت  دكتراسماعيلي  دكتراسماعيليدكتر رضوي زاده دكتر صادق زاده دكتر مدرسي فرد  سه شنبه 22/4
  دكتر اسماعيلي  دكتر رمضاني  دكتر رمضانيدكتر رضوي زاده دكتر صادق زاده دكتر مدرسي فرد  چهارشنبه 23/4
  دكتر خندان  دكتر سكوت  دكتر محقق فر دكتر فاضل دكتر صادق زاده دكتر مدرسي فرد  پنجشنبه 24/4
  دكتر سكوت  دكتر محقق فر  دكتر كشميري دكتر فاضلدكتر يگانه مقدم سي فرددكتر مدر  جمعه 25/4
  دكتر رمضاني  دكتر اسماعيلي دكتر اسماعيلي دكتر فاضلدكتر يگانه مقدم دكتر مازوچي  شنبه 26/4
  دكتراسماعيلي  دكتر محقق فر  دكتر كشميري دكتر فاضلدكتر يگانه مقدم دكتر مازوچي  يكشنبه 27/4
  دكتر شفايي  دكتر سكوت  دكتر محقق فر دكتر رجبيدكتر يگانه مقدم دكتر مازوچي  بهدوشن 28/4
  دكتر خندان  دكتر اسماعيلي  دكتر اسماعيلي دكتر فاضلدكتر يگانه مقدم دكتر مازوچي  سه شنبه 29/4
  دكتر سكوت  دكتر شفايي  دكتر شفاييدكتر رضوي زادهدكتر يگانه مقدم دكتر مازوچي  چهارشنبه 30/4
  دكتر خندان  دكتر رمضاني  دكتر رمضانيدكتر رضوي زادهدكتر يگانه مقدم دكتر مازوچي  پنجشنبه  31/4


