
                                                                                                                                             

  FO-TR-14: شماره                        49ماه  آباندر  هاي آنكال بيمارستان متيني برنامه كشيك                                                                
  

      به دفتر آموزش يا سوپروايزر كشيك اطالع دهندساعت قبل  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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

               
                                               

  
  پزشك عمومي  آنكال بيهوشي ENT آنكال   آنكال چشم

  شب  عصر    صبح
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 دكتر كشميري دكتر محقق فر دكتر سكوت دكتر  صادق زاده دكتر آقادوست  شنبه 2/8

 دكتر شفائي دكتر اسماعيلي دكتر محق دكتر  صادق زاده دكتر آقادوست  يكشنبه 3/8

 دكتر سكوت دكتر شفائي   دكتر رمضاني دكتر  صادق زاده دكتر آقادوست  دوشنبه 4/8

 دكتر محق دكتر اسماعيلي  دكتر شفائي زادهدكتر  صادق  دكتر آقادوست  سه شنبه 5/8

 دكتر شفائي دكتر سكوت دكتر شفائي دكتر  صادق زاده دكتر آقادوست  چهارشنبه 6/8

 دكتر خندان دكتر سكوت دكتر سكوت دكتر يگانه مقدم دكتر آقادوست  پنجشنبه 7/8

كتر سكوتد دكتر رمضاني دكتر رمضاني دكتر يگانه مقدم دكتر آقادوست  جمعه 8/8  

 دكتر كشميري دكتر شفائي دكتر شفائي دكتر يگانه مقدم دكتر شاعري  شنبه 9/8

 دكتر محقق فر دكتر اسماعيلي دكتر محق دكتر يگانه مقدم دكتر شاعري  يكشنبه 10/8

 دكتر رمضاني دكتر رمضاني   دكتر سكوت دكتر يگانه مقدم دكتر شاعري  دوشنبه 11/8

 دكتر  سكوت  دكتر اسماعيلي دكتر محق دكتر يگانه مقدم عريدكتر شا  سه شنبه 12/8

 دكتر سكوت دكتر سكوت دكتر محقق فر  دكتر  احسني دكتر شاعري  چهارشنبه 13/8

 دكتر خندان دكتر محق دكتر سكوت  دكتر  احسني دكتر شاعري  پنجشنبه 14/8

تر خنداندك دكتر محقق فر دكتر سكوت  دكتر  احسني دكتر شاعري  جمعه 15/8  

 دكتر كشميري دكتر رمضاني دكتر رمضاني  دكتر  احسني دكتر فرجي پور  شنبه 16/8

 دكتر شفائي دكتر اسماعيلي دكتر محقق فر  دكتر  احسني دكتر فرجي پور  يكشنبه 17/8

 دكتر سكوتدكتر شفائي    دكتر سكوت  دكتر  احسني دكتر فرجي پور  دوشنبه 18/8

 دكتر رمضانيدكتر اسماعيلي  دكتر شفائي  دكتر  احمدي دكتر فرجي پور  سه شنبه 19/8

 دكتر شفائي دكتر سكوت دكتر شفائي  دكتر  احمدي دكتر فرجي پور  چهارشنبه 20/8

 دكتر رمضاني دكتر رمضاني دكتر سكوت  دكتر  احمدي دكتر فرجي پور  پنجشنبه 21/8

 دكتر سكوت دكتر سكوت دكتر سكوت  دكتر  احمدي دكتر فرجي پور  جمعه 22/8

 دكتر محق دكتر شفائي دكتر شفائي  دكتر  احمدي دكتر  رنجبر  شنبه 23/8

 دكتر محقق فر دكتر اسماعيلي دكتر رمضاني  دكتر  احمدي دكتر  رنجبر  يكشنبه 24/8

 دكتر رمضانيدكتر رمضاني   دكتر سكوت  دكتر  سلماني دكتر  رنجبر  دوشنبه 25/8

 دكتر  سكوت  دكتر اسماعيلي  دكتر محق  دكتر  سلماني دكتر  رنجبر  سه شنبه 26/8

 دكتر سكوت دكتر كشميري دكتر محقق فر  دكتر  سلماني دكتر  رنجبر  چهارشنبه 27/8

 دكتر خندان دكتر سكوت دكتر سكوت  دكتر  سلماني دكتر  رنجبر  پنجشنبه 28/8

 دكتر سكوت دكتر سكوت دكتر سكوت  انيدكتر  سلم دكتر  رنجبر  جمعه 29/8

 دكتر خندان دكتر رمضاني دكتر رمضاني  دكتر  سلماني دكتر  مازوچي  شنبه 30/8


