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 درمانگاه نقوی اخوان شبيه خوانی متينی ICU )٢(بهشتی  )١(بهشتی  روز  

  چهارشنبه ١
 

 دکتر حاجی جعفری دکتر حاجی جعفری دکتر فاضل دکتر صحتدکتر رضوی زادهدکتر فاضلدکتر رجبی دکتر شيرزادی
  هپنجشنب ٢

 
 ------------  دکتر حاجی جعفری ------------  دکتر شيرزادیدکتر رجبی------------ ------------  دکتر رضوی زاده

 ------------  ------------  ------------  دکتر صحتدکتر فاضل------------ ------------  دکتر ابراهيم پور جمعه ٣
  شنبه ۴

 
 دکتر فاضل دکتر حاجی جعفری دکتر ابراهيم پور دکتر صحتدکتر فاضلابراهيم پور دکتردکتر رجبی دکتر رضوی زاده

  یکشنبه ۵
 

 دکتر حاجی جعفری دکتر حاجی جعفری ------------  دکتر ابراهيم پوردکتر شيرزادیدکتر رضوی زادهدکتر فاضل دکتر رجبی
 دکتر ابراهيم پور دکتر ابراهيم پور دکتر ابراهيم پور صحتدکتر دکتر فاضلدکتر ستودهدکتر شيرزادی دکتر ستوده دوشنبه ۶
 دکتر شيرزادی دکتر شيرزادی ------------  دکتر ستودهدکتر رجبیدکتر حاجی جعفریدکتر رضوی زاده دکتر فاضل سه شنبه ٧
 دکتر ستوده ر ستودهدکت دکتر فاضل دکتر حاجی جعفریدکتر شيرزادیدکتر فاضلدکتر رجبی دکتر رضوی زاده چهارشنبه ٨
  پنجشنبه ٩

 
 ------------  دکتر حاجی جعفری ------------  دکتر ابراهيم پوردکتر رضوی زاده------------ ------------  دکتر فاضل

 ------------  ------------  ------------  دکتر صحتدکتر فاضل------------ ------------  دکتر فاضل جمعه ١٠
  شنبه ١١

 
دکتر رضوی زاده دکتر ابراهيم پوردکتر حاجی جعفری دکتر صحتدکتر رضوی زادهدکتر حاجی جعفریدکتر فاضل تر رجبیدک

  یکشنبه ١٢
 

 دکتر ستوده دکتر ستوده ------------  دکتر صحتدکتر فاضلدکتر حاجی جعفریدکتر رجبی دکتر رضوی زاده
 دکتر حاجی جعفری دکتر فاضل دکتر ابراهيم پور دکتر حاجی جعفریدکتر رجبیدکتر ابراهيم پوردکتر رضوی زاده دکتر ابراهيم پور دوشنبه ١٣
 ------------  ------------  ------------  دکتر صحتدکتر حاجی جعفری------------ ------------  دکتر حاجی جعفری سه شنبه ١۴
 ------------  ------------  ------------  دکتر ابراهيم پورتر ابراهيم پوردک------------ ------------  دکتر ستوده چهارشنبه ١۵
  پنجشنبه ١۶

 
 ------------  ------------  ------------  دکتر صحتدکتر حاجی جعفری------------ ------------  دکتر ابراهيم پور

 ------------  ------------  ------------  دکتر ستودهدکتر ستوده------------ ------------  دکتر رضوی زاده جمعه ١٧
  شنبه ١٨

 
 دکتر فاضل دکتر ستوده دکتر ابراهيم پور دکتر صحتدکتر فاضلدکتر ابراهيم پوردکتر رضوی زاده دکتر حاجی جعفری

  یکشنبه ١٩
 

 دکتر ابراهيم پور ر ابراهيم پوردکت ------------  دکتر صحتدکتر رضوی زادهدکتر حاجی جعفریدکتر شيرزادی دکتر فاضل
 دکتر ستوده دکتر ستودهدکتر حاجی جعفری دکتر شيرزادیدکتر رضوی زادهدکتر حاجی جعفریدکتر فاضل دکتر حاجی جعفری دوشنبه ٢٠
 دکتر ابراهيم پور دکتر ابراهيم پور ------------  دکتر حاجی جعفریدکتر فاضلدکتر ستودهدکتر رضوی زاده دکتر شيرزادی سه شنبه ٢١
 دکتر رضوی زاده دکتر شيرزادی دکتر رضوی زاده دکتر صحتدکتر رجبیدکتر رضوی زادهدکتر ستوده دکتر فاضل چهارشنبه ٢٢
  پنجشنبه ٢٣

 
 ------------  دکتر ابراهيم پور ------------  دکتر صحتدکتر فاضل------------ ------------  دکتر رجبی

 ------------  ------------  ------------  دکتر ابراهيم پوردکتر ابراهيم پور------------ ------------  بیدکتر رج جمعه ٢۴
  شنبه ٢۵

 
 دکتر رجبی دکتر شيرزادی دکتر ابراهيم پور دکتر ستودهدکتر رجبیدکتر ابراهيم پوردکتر حاجی جعفری دکتر فاضل

  یکشنبه ٢۶
 

 دکتر رجبی دکتر حاجی جعفری ------------  دکتر شيرزادیدکتر رجبیر ابراهيم پوردکتدکتر فاضل دکتر رضوی زاده
دکتر رضوی زاده دکتر ابراهيم پور دکتر ابراهيم پور دکتر حاجی جعفریدکتر رضوی زادهدکتر شيرزادیدکتر رجبی دکتر شيرزادی دوشنبه ٢٧

 دکتر ابراهيم پور دکتر شيرزادی ------------  دکتر ابراهيم پوررضوی زادهدکتر دکتر حاجی جعفریدکتر فاضل دکتر رجبی سه شنبه ٢٨
 دکتر حاجی جعفری دکتر ستودهدکتر حاجی جعفری دکتر ابراهيم پوردکتر فاضلدکتر حاجی جعفریدکتر رضوی زاده دکتر رجبی چهارشنبه ٢٩
  پنجشنبه ٣٠

 
 ------------  ------------  ------------  دکتر حاجی جعفریدهدکتر رضوی زا------------ ------------  دکتر ستوده

 ------------  ------------  ------------  دکتر حاجی جعفریدکتر حاجی جعفری------------ ------------  دکتر ابراهيم پور جمعه  ٣١


