تاریخ

برنامه آنکال ماهیانه پزشکان گروه داخلی شهید صدوقی در خرداد

گوارش

شماره

رهی

کلـیه

روماتولوژی

ـغدد

انکولوژی ( خون )

دکترصامت

دکتررحیمیان

دکتراولیاء

دکترخلیل زاده

دکتر وحیذفر

دکتر نوری

دکترفرهی فرد

دکترافخمی

دکتر وحیذفر

دکترفرهی فرد

دکترقذیری دکتر وحیذفر-دکترمیرجلیلی
دکترخلیل زاده دکترواحذیان-دکترمیرجلیلی
دکترخلیل زاده دکترفرات-دکترمیرجلیلی

ماه 91

ایام هفته

تاریخ

دوشنبه

1391/03/01

دکتر آخونذی

سه شنبه

1391/03/02

دکترخوشنود

دکترمسعودرحیمیان

چهارشنبه

1391/03/03

دکتر خوشنود

دکترصامت

دکترنجفی

پنج شنبه

1391/03/04

دکترخوشنود

دکترصامت

دکترحمایتی

دکتراولیاء

جمعه

1391/03/05

دکترخوشنود

دکترصامت

دکترحمایتی

دکتراولیاء

شنبه

1391/03/06

دکترسلمان روغنی دکترمسعودرحیمیان

دکتررحیمیان

دکتراولیاء

دکترافخمی

دکترفرات

یکشنبه

1391/03/7

دکترآنتیک چی دکترمسعودرحیمیان

دکترنوری

دکتراولیاء

دکترافخمی

دکترفرات

دوشنبه

1391/03/8

دکترآخونذی

دکترصامت

دکتر نجفی

دکتراولیاء

دکترخلیل زاده

دکترفرات

سه شنبه

1391/03/9

دکترامیربیگی

دکترمسعودرحیمیان

دکترحمایتی

دکترفرهی فرد

دکترقانعی

دکترواحذیان

چهارشنبه

1391/03/10

دکترامیربیگی

دکترصامت

دکتررحیمیان

دکترفرهی فرد

دکترقانعی

دکتر وحیذفر

پنج شنبه

1391/03/11

دکترامیربیگی

دکترمسعودرحیمیان

دکتر نجفی

دکترسلیمانی

دکترخلیل زاده

دکتر وحیذفر

جمعه

1391/03/12

دکترامیربیگی

دکترمسعودرحیمیان

دکترنجفی

دکترسلیمانی

دکترخلیل زاده

دکتروحیذفر

شنبه

1391/03/13

دکترباغبانیان

دکترمسعودرحیمیان

دکتررحیمیان

دکترسلیمانی

دکترافخمی

دکترفرات

یکشنبه

1391/03/14

دکترباغبانیان

دکترمسعودرحیمیان

دکترحمایتی

دکترسلیمانی

دکترقانعی

دکترواحذیان

دوشنبه

1391/03/15

دکتر سلمان روغنی دکترمسعودرحیمیان

دکترحمایتی

دکترسلیمانی

دکترقانعی

دکترواحذیان

سه شنبه

1391/03/16

دکترامیربیگی

دکترصامت

دکترنوری

دکتردهقان

دکترقانعی

دکترواحذیان

چهارشنبه

1391/03/17

دکترباغبانیان

دکترصامت

دکترنجفی

دکتردهقان

دکترقانعی

دکترواحذیان

پنج شنبه

1391/03/18

دکترآنتیک چی

دکترصامت

دکترنوری

دکتردهقان

دکترقذیری

دکترفرات

جمعه

1391/03/19

دکترآنتیک چی

دکترصامت

دکترنوری

دکتردهقان

دکترقذیری

دکترفرات

شنبه

1391/03/20

دکترسلمان روغنی دکترمسعودرحیمیان

دکتررحیمیان

دکتردهقان

دکترافخمی

دکترفرات

یکشنبه

1391/03/21

دکتر آنتیک چی دکترمسعودرحیمیان

دکترنجفی

دکتردهقان

دکترافخمی

دکترفرات

دوشنبه

1391/03/22

دکتر آخونذی

دکترصامت

دکترحمایتی

دکتردهقان

دکترخلیل زاده

دکترفرات

سه شنبه

1391/03/23

دکترامیربیگی

دکترصامت

دکترنوری

دکترسلیمانی

دکترقانعی

دکتروحیذفر

چهارشنبه

1391/03/24

دکترخوشنود

دکترمسعودرحیمیان

دکتررحیمیان

دکترسلیمانی

دکترقانعی

دکتروحیذفر

پنج شنبه

1391/03/25

دکترخوشنود

دکترمسعودرحیمیان

دکتررحیمیان

دکتردهقان

دکترقذیری

دکتروحیذفر

جمعه

1391/03/26

دکترخوشنود

دکترصامت

دکتررحیمیان

دکتردهقان

دکترقذیری

دکتروحیذفر

شنبه

1391/03/27

دکترباغبانیان

دکترصامت

دکترنجفی

دکترسلیمانی

دکترسهیلی خواه

دکترواحذیان

یکشنبه

1391/03/28

دکتر آنتیک چی

دکترصامت

دکترحمایتی

دکتراولیاء

دکترسهیلی خواه

دکترواحذیان

دوشنبه

1391/03/29

دکترآخونذی

دکترصامت

دکترنوری

دکتراولیاء

دکترافخمی

دکترواحذیان

سه شنبه

1391/03/30

دکترباغبانیان

دکترمسعودرحیمیان

دکتررحیمیان

دکترفرهی فرد

دکترقذیری

دکترواحذیان

چهارشنبه

1391/03/31

دکترخوشنود

دکترمسعودرحیمیان

دکترنجفی

دکترفرهی فرد

دکترقذیری

دکترواحذیان

رونوشت:
دفتز پزستاري-حزاست -معاونت محتزم درمان  -بیمارستان شهیذ رهنمون  -اورژانس-تلفنخانه-امورمالی-پذيزش-بخش-دانشکذه پزشکی

دکتزمحمذ رضا میزجلیلی
رئیس بیمارستان شهیذ صذوقی

