
  92ماه  مردادیست کشیک دستیاران گروه داخلی درل                      

        

 تاریخ روز

 

  رزیدنت کشیک
پذیرش/اورژانس   مشاوره ارشد بخش 

 دکتر رئیسی دکترواله دکتر رسولی منش دکتر اورنگی 01/5/92 سه شنبه

 حریریدکتر  نصیریدکتر دکتر گیسویی دکتر واصف پور  02/5/92 چهارشنبه

  -   دکتر چاوشی دکتر اورنگی دکتر معینی  03/5/92 پنج شنبه
  -   دکترچاوشی دکتر معینی دکتر اورنگی  04/5/92 جمعه
 غفاریدکتر  یاوریدکتر دکتر رسولی منش دکتر هادی پور  05/5/92 شنبه

 ادب آوازهدکتر  والهدکتر دکتر معینی دکتر رسولی منش  06/5/62 یکشنبه

 دکتر حریری نصیریدکتر دکتر نصری دکتر گیسویی  07/5/92 دوشنبه

 -  غفاریدکتر دکتر رسولی منش دکتر نصری  08/5/92 سه شنبه

 دکتر غفاری یاوریدکتر دکتر هادی پور دکتر گیسویی  09/5/92 چهارشنبه

 -  رئیسیدکتر دکتر معینی دکتر نصری  10/5/92 پنج شنبه

 -  رئیسیدکتر دکتر گیسویی دکتر معینی  11/5/92 جمعه

  دکتر واله ادب آوازه دکتر دکتر رسولی منش دکتر اورنگی  12/5/92 شنبه

 یاوریدکتر  غفاریدکتر دکتر گیسویی دکتر رسولی منش  13/5/92 یکشنبه

 دکتر چاوشی ادب آوازه دکتر دکتر واصف پور دکتر معینی  14/5/92 دوشنبه

 یاوریدکتر  غفاریدکتر دکتر اورنگی دکتر رسولی منش 15/5/92 سه شنبه

 دکتر واله  ادب آوازه دکتر دکتر اورنگی دکتر معینی 16/5/92 چهارشنبه

 -  نصیریدکتر دکتر گیسویی دکتر واصف پور 17/5/92 پنج شنبه

 -  نصیریدکتر دکتر واصف پور دکتر گیسویی 18/5/92 جمعه

 -  نصیریدکتر دکتر رسولی منش دکتر هادی پور 19/5/92 شنبه

 یاوریدکتر  غفاریدکتر دکتر هادی پور دکتر گیسویی 20/5/92 یکشنبه

 غفاریدکتر  یاوریدکتر دکتر گیسویی دکتر نصری 21/5/92 دوشنبه

 نصیریدکتر   حریریدکتر دکتر نصری دکتر هادی پور 22/5/92 سه شنبه

 دکتر چاوشی دکتر واله دکتر رسولی منش دکتر گیسویی 23/5/92 چهارشنبه

 -  غفاریدکتر دکتر واصف پور دکتر رسولی منش 24/5/92 پنج شنبه

 -  یاوریدکتر دکتر نصری دکتر واصف پور 25/5/92 جمعه

 نصیریدکتر  حریریدکتر دکتر اورنگی دکتر نصری 26/5/92 شنبه

  نصیریدکتر   حریریدکتر دکتر هادی پور دکتر واصف پور 27/5/92 یکشنبه
  یاوریدکتر   غفاریدکتر دکتر نصری دکتر اورنگی 28/5/92 دوشنبه
 غفاریدکتر  یاوریدکتر دکتر واصف پور دکتر معینی 29/5/92 سه شنبه

 رئیسیدکتر  دکتر چاوشی دکتر معینی دکتر هادی پور  30/5/92 چهارشنبه

 -  حریریدکتر دکتر هادی پور دکتر اورنگی 31/5/92 پنج شنبه

  
        امضاء مدیرگروه                                                                       معاون آموزشی بیمارستان                                                    امضاء رزیدنت ارشد                    

  


