
  92 ماه  دیبرنامه  آنکال دستیاران گروه داخلی در 

  تاریخ  ایام هفته
  رزیدنت کشیک

  ارشد
  مشاوره  بخش  اورژانس    

  دکتر غفاری  عابدینی زادهدکتر   طباطباییدکتر عمیقی-پورباقریدکتر   1  شنبه  3

  دکتر ادب آوازه  دکتر رسولی منش تلک آبادیدکتر براهیمی-کثیریدکتر  2  شنبه  4

 دکتر واله اورنگی دکتر عمیقیدکتر گلکار-شیبکدکتر  3  شنبه  5

  دکتر واله اورنگی دکتر گلکاردکتر پورباقری-عمیقیدکتر   4  جمعه 

  دکتر غفاری دکتر رسولی منش  براهیمیدکتر دیتلک آبا-طباطباییدکتر   5  شنبه 

 دکتر رئیسی اورنگی دکتر شیبکدکتر گلکار-کثیریدکتر  6  شنبه  1

  دکتر یاوری معينی دکتر  براهیمیدکتر شیبک-پورباقریدکتر   7  شنبه  2

  دکتر رئیسی  دکتر رسولی منش عمیقیدکتر کثیری-تلک آبادیدکتر   8  شنبه  3

  دکتر رئیسی اورنگی دکتر  پورباقریدکتر شیبک-طباطباییدکتر   9  شنبه  4

 دکتر حریری  دکتر عابدینی زاده کثیریدکتر عمیقی-میبراهیدکتر  10  شنبه  5

 دکتر حریری  دکتر عابدینی زاده  براهیمیدکتر شیبک-کثیریدکتر  11  جمعه 

 دکتر نصیری اورنگی دکتر  تلک آبادیدکتر طباطبایی-گلکاردکتر  12  شنبه 

 دکتر ادب آوازه دکتر رسولی منش شیبکدکتر کثیری-عمیقیدکتر  13  شنبه  1

 دکتر حریری معينی دکتر گلکاردکتر تلک آبادی-براهیمیدکتر   14  شنبه  2

  دکتر یاوری معينی دکتر شیبکدکتر طباطبایی-یپورباقردکتر   15  شنبه  3

 دکتر واله  دکتر عابدینی زاده کثیریدکتر براهیمی–گلکاردکتر  16  شنبه  4

 دکتر چاوشی معينی دکتر  طباطباییدکتر شیبک—تلک آبادیدکتر   17  شنبه  5

  دکتر چاوشی دکتر رسولی منش تلک آبادیدکتر عمیقی-براهیمیدکتر  18  جمعه 

 دکتر نصیری معينی دکتر گلکاردکتر کثیری-شیبکدکتر  19  شنبه 

  دکتر ادب آوازه اورنگی دکتر عمیقیدکتر طباطبایی-پورباقریدکتر   20  یکشنبه 

 حریریدکتر  معينی دکتر شیبکدکتر گلکار-تلک آبادیدکتر   21  دوشنبه 

  غفاریدکتر  معينی دکتر گلکاردکتر شیبک-طباطباییدکتر   22  سه شنبه 

  دکتر عابدینی اورنگی دکتر  پورباقریدکتر تلک ابادی-کثیریدکتر   23  شنبه  4

  غفاریدکتر  دکتر رسولی منش  طباطباییدکتر گلکار-شیبکدکتر  24  شنبه  5

  دکتر یاوری دکتر رسولی منش پورباقریدکتر طباطبایی-بادیتلک آدکتر   25  جمعه

 ر نصیریدکت معينی دکتر کثیریدکتر گلکار-براهیمیدکتر  26  شنبه

 دکتر حریری دکتر رسولی منش پورباقریدکتر طباطبایی-تلک آبادیدکتر   27  یکشنبه

  دکتر یاوری معينی دکتر کثیریدکتر براهیمی-عمیقیدکتر  28  شنبه2

 دکتر غفاری  دکتر عابدینی زاده  طباطباییدکتر کثیری-گلکاردکتر  29  شنبه  3

  دکتر چاوشی اورنگی دکتر تلک آبادیدکتر پورباقری-عمیقیدکتر   30  شنبه  4

  رزیدنت ارشد داخلی                   مسئول برنامه دستیاران                                                                                                        

 


