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 معاونت آموزشی بیمارستان                          رزیدنت ارشد گروه کودکان                        NICUرئیس بخش                                مدیر گروه کودکان         

 دکترعلیرضا فرخیان                                                دکترمسعود رنگرز                                     دکترمحمدجهانگیري             یف                       دکتر محمدرضا شر

  
 

اتندینگ آنکال  تاریخ روز
 کودکان

  کشیک رزیدنت هاي کودکان 

   دستیار سال سوم سال دومدستیار  دستیار کشیک بیمارستان بهشتی
پزشک آنکال 

NICU  

پزشکان مقیم 
NICU بخش  

 نوزادان

 نوزادان بخش

 دکترسالمتی دکترجهانگیري - دکترمعینی دکترمحمدزاده دکتر رضوي دکترطالبیان 1/6/92 جمعه
 دکترمطهري زاد دکترجهانگیري دکترهنرپیشه دکترصرامی دکتر داشگر دکترمیرجعفري دکترطالبیان 2/6/92 شنبه

شیاسیدکتر  3/6/92 یکشنبه  دکترمطهري زاد دکترجهانگیري - دکتروفایی دکتر رضوي دکترقیطاسی 
 دکترامین پور دکترجهانگیري - دکترمعینی دکترمحمدزاده دکتر داشگر دکترمهاجري  4/6/92 دوشنبه

تقويدکتر  5/6/92 سه شنبه  دکترامین پور دکترجهانگیري - دکتروفایی دکترقیطاسی دکترمیرجعفري 
زدکتررنگر دکترصرامی دکتر رضوي دکترمحمدزاده دکترشریف 6/6/92 چهارشنبه  دکترامین پور دکترجهانگیري 

 دکترسالمتی دکترجهانگیري - دکتروفایی دکترمیرجعفري دکتر داشگر دکترشریف 7/6/92 پنج شنبه

 دکترسالمتی دکترجهانگیري - دکتروفایی دکترمحمدزاده دکترقیطاسی دکترشریف 8/6/92 جمعه
 دکترمطهري زاد دکترجهانگیري - دکترمعینی دکترقیطاسی دکتر داشگر دکترموحدیان 9/6/92 شنبه

 دکترمطهري زاد دکترجهانگیري دکترهنرپیشه دکترصرامی دکتروفایی دکتر رضوي دکترمیرجعفري دکترموحدیان 10/6/92 یکشنبه

 11/6/92 دوشنبه
دکترمیرجعفري  دکتر داشگر دکترموحدیان

/دکتر رضوي   دکترصرامی دکترمعینی 
 دکترسالمتی دکترجهانگیري -

نبهسه ش تقويدکتر 12/6/92  هدکترمحمدزاد  زدکتررنگر دکتر رمضانی نژاد دکترقیطاسی   دکترمطهري زاد دکترجهانگیري 

 دکترقلی زاده دکترجهانگیري دکترهنرپیشه دکترصرامی دکتر داشگر دکترمیرجعفري دکترسلطانی 13/6/92 چهارشنبه
 14/6/92 پنج شنبه

رضوي دکتر دکترسلطانی  
/  محمدزادهدکتر 

 دکترقیطاسی
 دکترمعینی

دکتر رمضانی 
 نژاد

 دکترقلی زاده دکترجهانگیري -

 15/6/92 جمعه
دکتر رمضانی  دکترمیرجعفري دکترقیطاسی دکترسلطانی

 دکترصرامی نژاد
 دکترقلی زاده دکترجهانگیري -

 دکترامین پور دکترجهانگیري - دکترمعینی دکتر رضوي دکتر داشگر دکترطالبیان 16/6/92 شنبه
شیاسیدکتر  17/6/92 یکشنبه هدکترمحمدزاد   دکترامین پور دکترجهانگیري دکترهنرپیشه دکتر رمضانی نژاد دکترقیطاسی 
 دکترامین پور دکترجهانگیري دکترکدخدایی دکترصرامی دکترمیرجعفري دکتر رضوي دکترمهاجري 18/6/92 دوشنبه

تقويدکتر 19/6/92 سه شنبه  دکتروالی دکترجهانگیري دکترهنرپیشه دکتر رمضانی نژاد دکتر داشگر دکترقیطاسی 
 دکتروالی دکترجهانگیري دکترکدخدایی دکترصرامی دکترمحمدزاده دکترمیرجعفري دکترخیرخواه 20/6/92 چهارشنبه
 21/6/92 پنج شنبه

 دکترقیطاسی دکترخیرخواه
دکتر / دکتر داشگر
 دکتر رمضانی نژاد رضوي

 دکتروالی دکترجهانگیري -

 جمعه
22/6/92 

 دکترخیرخواه
/ دکترمیرجعفري دکتر داشگر

 دکترمحمدزاده
دکتر رمضانی 

 نژاد
 دکترصرامی

 دکترمطهري زاد دکترجهانگیري -

 دکترمطهري زاد دکترجهانگیري - دکترمعینی دکترقیطاسی دکتر رضوي دکترطالبیان 23/6/92 شنبه
شیاسیدکتر  24/6/92 یکشنبه  دکترسالمتی دکترجهانگیري دکترکدخدایی دکتر رمضانی نژاد دکترمیرجعفري دکترمحمدزاده 
زدکتررنگر دکترصرامی دکتر داشگر دکترقیطاسی دکترمهاجري 25/6/92 دوشنبه  دکتروالی دکترجهانگیري 

تقويدکتر 26/6/92 سه شنبه  دکتروالی دکترجهانگیري - دکتروفایی دکتر رضوي دکترمیرجعفري 
 27/6/92 چهارشنبه

 دکتر داشگر دکتر حیدر زاده
/ دکترقیطاسی

 دکترمیرجعفري
 دکترکدخدایی دکتر رمضانی نژاد

 دکتروالی دکترجهانگیري

زادهدکتر حیدر  28/6/92 پنج شنبه  دکترقلی زاده دکترجهانگیري - دکتروفایی دکتر رضوي دکترمحمدزاده 
 29/6/92 جمعه

 دکترقیطاسی دکتر حیدر زاده
دکتر / دکتر رضوي
 داشگر

 دکتروفایی
دکتر رمضانی 

 نژاد
 دکترقلی زاده دکترجهانگیري -

 دکترقلی زاده دکترجهانگیري - دکترمعینی دکترمیرجعفري دکترمحمدزاده دکترشریف 30/6/92 شنبه
شیاسیدکتر   31/6/92 یکشنبه  دکترسالمتی دکترجهانگیري دکترکدخدایی دکتر رمضانی نژاد دکتر داشگر دکتر رضوي 


