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  بهشتی زنان )2(بهشتی  )1(بهشتی  روز 

ICU 

 دستیار سال اول دستیار سال دوم دستیار سال سوم

دکتر رضوی  دکتر فاضل یک شنبه 1
 زاده

دکتر حسین  - دکتر چاهی چی دکتر حیدریان دکتر حاجی جعفری
 زاده 

 دکتر شفیعی راد
- 

 دکتر غفور  دکتر نصیری دکتر ستوده دکتر رجبی دکتر ستوده دوشنبه 2
 دکتر منتظر

 

 دکتر حسین زاده  دکتر بھرامی دکتر رجبی دکتر ابراھیم پور دکتر رضوی زاده سه شنبه 3
 دکتر شفیعی راد دکتر ناصر طاهري

دکتر چاهی –دکتر ولی زاده  دکتر حمیدی دکتر رضوی زاده دکتر رجبی دکتر شیرزادی چهار شنبه 4
 چی

 دکتر منتظر
 

  دکتر ناصر طاهري دکتر ولی زاده دکتر خیرخواه -------------  -------------  دکتر رجبی پنج شنبه 5

  دکتر منتظر دکتر غفور  دکتر خیرخواه -------------  -------------  دکتر رجبی جمعه 6

دکتر رضوی  دکتر حاجی جعفری شنبه 7
 زاده

 دکتر ناصر طاهري دکتر چاهی چی دکتر نصیری دکتر فاضل
 

 دکتر غفور –دکتر ولی زاده  دکتر حمیدی دکتر فاضل دکتر رجبی دکتر فاضل یک شنبه 8
 دکتر شفیعی راد

 

دکتر رضوی  دکتر رجبی دوشنبه 9
 زاده

 دکتر حسین زاده دکتر حیدریان دکتر رجبی
 دکتر منتظر

 

 دکتر ولی زاده دکتر خیرخواه دکتر فاضل دکتر شیرزادی دکتر ستوده سه شنبه 10
 دکتر شفیعی راد

 

 دکتر ناصر طاهري دکتر غفور-دکتر حسین زاده  دکتر بھرامی دکتر شیرزادی دکتر فاضل دکتر رضوی زاده چهار شنبه 11
 

 دکتر منتظر دکتر شفیعی راد دکتر چاهی چی دکتر نصیری -------------  -------------  دکتر ابراھیم پور پنج شنبه 12

 دکتر منتظر دکتر چاهی چی دکتر بھرامی -------------  -------------  دکتر ستوده جمعه 13
 

 دکتر ولی زاده  دکتر حمیدی دکتر ستوده دکتر رجبی دکتر رضوی زاده شنبه 14
  دکتر ناصر طاهري

 دکتر غفور  دکتر خیرخواه دکتر حاجی جعفری دکتر فاضل دکتر رجبی یک شنبه 15
 دکتر منتظر

 

دکتر رضوی  دکتر فاضل دوشنبه 16
 زاده

 دکتر حسین زاده  دکتر نصیری دکتر فاضل
 دکتر شفیعی راد

 

 دکتر شفیعی راد دکتر چاهی چی  دکتر حیدریان دکتر رضوی زاده دکتر ستوده دکتر رجبی سه شنبه 17
 دکتر ناصر طاهري

دکتر رضوی  دکتر فاضل چهار شنبه 18
 زاده

 دکتر غفور –دکتر ولی زاده   دکتر خیرخواه دکتر حاجی جعفری
  دکتر منتظر

 دکتر حسین زاده  دکتر حیدریان -------------  -------------  دکتر رضوی زاده پنج شنبه 19
  دکتر منتظر

 دکتر شفیعی راد دکتر حسین زاده  دکتر حیدریان -------------  -------------  دکتر رضوی زاده جمعه 20
 

 دکتر غفور - دکتر چاهی چی  دکتر بھرامی دکتر رجبی دکتر فاضل دکتر رجبی شنبه 21
 دکتر شفیعی راد

 

دکتر ولی  - دکتر حسین زاده  دکتر نصیری دکتر حاجی جعفری دکتر رجبی دکتر رضوی زاده یک شنبه 22
 زاده 

 دکتر ناصر طاهري
 

 دکتر غفور - دکتر چاهی چی  دکتر بھرامی دکتر شیرزادی دکتر فاضل دکتر شیرزادی دوشنبه 23
 دکتر منتظر

 

دکتر رضوی  دکتر فاضل سه شنبه 24
 زاده

  دکتر ناصر طاهري دکتر ولی زاده  دکتر خیرخواه دکتر حاجی جعفری

دکتر حسین  - دکتر چاهی چی  دکتر حیدریان دکتر رجبی دکتر فاضل دکتر رجبی چهار شنبه 25
 زاده

  دکتر شفیعی راد

 دکتر غفور  دکتر حمیدی -------------  -------------  دکتر فاضل پنج شنبه 26
 دکتر شفیعی راد دکتر ناصر طاهري

 دکتر ناصر طاهري  دکتر ولی زاده  دکتر حمیدی -------------  -------------  دکتر فاضل جمعه 27
 

دکتر حاجی  دکتر ابراھیم پور شنبه 28
 جعفری

 دکتر چاهی چی دکتر نصیری دکتر رضوی زاده
 دکتر منتظر

 

دکتر حسین  -دکتر ولی زاده  دکتر بھرامی دکتر حاجی جعفری دکتر فاضل دکتر حاجی جعفری یک شنبه 29
 زاده

 دکتر ناصر طاهري
 

  دکتر غفور  دکتر نصیری دکتر رضوی زاده دکتر شیرزادی دکتر رضوی زاده دوشنبه 30
 دکتر ناصر طاهري

 

  دکتر شفیعی راد دکتر منتظر  دکتر چاهی چی  دکتر حمیدی دکتر حاجی جعفری دکتر رجبی دکتر شیرزادی سه شنبه  31
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