
92اساتید ، رزیدنت گروه گودکان  بهمن ماه  لیست کشیک   
 
 

                            
  معاونت آموزشی بیمارستان      رزیدنت ارشد گروه کودکان         مدیر گروه کودکان  

  دکتر علیرضا فرخیان         دکتر مسعود رنگرز             دکتر محمدرضا شریف
 

 تاریخ روز
 اتندینگ آنکال کودکان

 بیمارستان بهشتی

 مقیم پزشک کشیک رزیدنت های کودکان
NICU 

    پزشک آنکال
NICU دستیار سال سوم سال دومدستیار دستیار کشیک 

 NICU  بخش
  NICU  بخش  

    

 دکتر صفری دکتر سالمتی   دکتر رمضانی نژاد دکتر رضوی دکتر قیطاسی  دکتر تقوی 1/11/92 سه شنبه

 دکتر صفری دکتر سالمتی  دکتر رنگرز  دکتر صرامی   دکتر محمد زاده  دکتر داشگر                            دکتر شریف  2/11/92 شنبهچهار

  دکتر شریف 3/11/92 شنبهپنج
 

  دکتر محمد زاده  دکتر قیطاسی   دکتر علیان 
امیر ( دکتر شریف 
 )عباس

 دکتر صفری

 4/11/92 جمعه
  دکتر شریف

 دکتر صفری دکتر امین پور    دکتر وفایی  دکتر علیان   دکتر قیطاسی   

    5/11/92 شنبه
 دکتر موحدیان

 دکتر صفری دکتر امین پور  دکتر هنر پیشه  دکتر محمد زاده دکتر رضوی                             

 6/11/92 یکشنبه
  دکتر موحدیان

 دکتر صفری دکتر امین پور  خداییدکتر کد   دکتر وفایی  دکتر داشگر                            

 7/11/92 شنبهدو
  دکتر شیاسی

 دکتر رنگرز  دکتر صرامی دکتر علیان                             
امیر ( دکتر شریف 
 عباس

 دکتر صفری

 دکتر صفری دکتر والی  دکتر هنر پیشه  دکتر رمضانی نژاد دکتر رضوی                              دکتر تقوی 8/11/92  سه شنبه

 دکتر صفری دکتر والی دکتر کد خدایی دکتر محمد زاده  دکتر علیان  دکتر قیطاسی دکتر طالبیان 9/11/92  چهار شنبه

 دکتر صفری دکتر والی    دکتر وفایی  دکتر رضوی دکتر داشگر دکتر طالبیان  10/11/92 پنج شنبه

امیر ( دکتر شریف     رمضانی نژاددکتر   دکتر داشگر  دکتر رضوی  دکتر طالبیان 11/11/92  جمعه
 عباس

 دکتر صفری

 دکتر صفری دکتر سالمتی دکتر هنر پیشه دکتر محمد زاده دکتر قیطاسی                          موحدیان  11/92/ 12 شنبه

 دکتر صفری سالمتیدکتر   دکتر رنگرز  دکتر صرامی  دکتر رضوی                           موحدیان  دکتر  13/11/92 یکشنبه

 دکتر صفری دکتر سالمتی  دکتر کد خدایی  دکتر رمضانی نژاد  دکتر علیان  دکتر قیطاسی دکتر شیاسی 14/11/92 دوشنبه

 دکتر صفری دکتر امین پور   دکتر محمد زاده  دکتر رضوی  دکتر علیان  دکترتقوی 15/11/92 سه شنبه

 دکتر کیان راد دکتر امین پور  دکتر هنر پیشه دکتر وفایی  رضوی دکتر  دکتر داشگر دکترحیدرزاده 16/11/92 شنبهچهار

 دکتر کیان راد دکتر امین پور    دکتر محمد زاده  دکتر صرامی  دکتر قیطاسی  دکتر علیان حیدرزاده   دکتر 17/11/92 پنجشنبه

 کیان راددکتر  دکتر قلی زاده   دکتر صرامی  دکتر داشگر  دکتر قیطاسی دکترحیدرزاده 18/11/92 جمعه

 دکتر کیان راد دکتر قلی زاده  دکتر کد خدایی دکتر محمد زاده دکتر علیان شیاسی   دکتر  19/11/92 شنبه

 دکتر کیان راد دکتر قلی زاده دکتر هنر پیشه دکتر صرامی  دکتر رضوی  دکتر داشگر  دکترخیرخواه 20/11/92 یکشنبه

امیر ( دکتر شریف     دکتر رمضانی نژاد  علیاندکتر   دکتر داشگر  دکترخیرخواه 21/11/92  دوشنبه
 عباس

 دکتر کیان راد

 دکتر کیان راد دکتر والی    دکتر محمد زاده  دکتر رضوی  دکتر علیان دکترخیرخواه 22/11/92 شنبهسه 

 دکتر کیان راد دکتر والی  دکتر کد خدایی  دکتر رمضانی نژاد  دکتر قیطاسی  دکتر سلطانی 23/11/92  چهارشنبه

 دکتر کیان راد دکتر والی  دکتر وفایی  دکتر داشگر  دکتر قیطاسی  دکتر سلطانی  24/11/92 شنبهپنج

  دکتر صرامی  دکتر رضوی  دکتر داشگر دکتر سلطانی 25/11/92 جمعه
امیر ( دکتر شریف 
 عباس

 دکتر کیان راد

  دکتر محمد زاده  دکتر علیان  دکتر قیطاسی دکتر سلطانی  26/11/92 شنبه
 

 دکتر کیان راد زادهدکتر قلی 

 دکتر کیان راد دکتر قلی زاده  دکتر کد خدایی  دکتر رمضانی نژاد دکتر داشگر                             دکتر خیر خواه 27/11/92 یکشنبه

 دکتر کیان راد دکتر قلی زاده دکتر هنر پیشه  دکتر محمد زاده  دکتر علیان                             دکتر شیاسی 28/11/92 شنبهدو

 دکتر رنگرز  دکتر صرامی  دکتر قیطاسی                           دکتر تقوی 29/11/92 سه شنبه
امیر ( دکتر شریف 
 عباس

 دکتر کیان راد

 دکتر کیان راد دکتر سالمتی    دکتر محمد زاده  دکتر وفایی  دکتر داشگر  دکتر رضوی دکتر حیدرزاده 30/11/92  چهار شنبه


