
 
  

      
                                                  1391 سال  ماه  دی بیمارستان شبیه خوانی در در برنامه کشیک متخصصین و رزیدنت های زنان و زایمان

   

 رزیدنت های کشیک
روز  اتندینگ

هفته
 تاریخ

آنکال دوم     آنکال اول
جهانگيردکتر   صابونی دکتریوسفیان دکتر ذاکرین دکتر کاشی دکتر 1/10/91 جمعه دکتر صمیمی 

2/10/91 شنبه دکترطبسی د کتر صمیمی دکتر ایزدی دکتر توتونیان  دکتریوسفی دکتر سعیدی دکتر زندی  

3/10/91 یکشنبه دکتر فروزانفرد دکترطبسی  دکتر ذاکرین دکتر امینی دکتر حسینی دکتر صابونی دکتریوسفیان  

4/10/91 دوشنبه دکتر صمیمی دکتر فروزانفرد دکتر ایزدی دکتر زندی دکتر کاشیسفی دکتریو دکتر ساالریه   

5/10/91 سه شنبه دکتر فروزانفرد دکتر صمیمی  دکترامینی دکتر ارباب دکتر سعیدی دکتر صابونی دکتریوسفیان  

میدکترهاش دکتر فروزانفرد  دکتر ایزدی دکتر زندی دکتر توتونیان  دکتر قاسمی دکتر حسینی 6/10/91 چهارشنبه   

7/10/91 پنجشنبه جهانگيردکتر دکترهاشمی  دکتر سعیدی دکتر صابونی دکترامینیدکتریوسفی   

8/10/91 جمعه جهانگيردکتر دکترهاشمی  دکتر ایزدی قاسمی  دکتر حسینی  دکتر زندیدکتر   

جهانگيردکتر  دکتر ذاکرین دکترکاشی دکتر صابونی دکتر ساالریه  9/10/91 شنبه دکترطبسی   

10/10/91 یکشنبه جهانگيردکتر دکترطبسی دکتر ایزدی قاسمی دکترسعیدیدکتر دکتر ارباب   

11/10/91 دوشنبه دکتر صمیمی جهانگيردکتر  دکتر صابونی  دکتر زندی  دکتر حسینی دکتر ساالریه دکتریوسفی   

زانفرددکتر فرو دکتر صمیمی  دکتر ایزدی دکتر سعیدی دکترامینیدکتر توتونیان   12/10/91 سه شنبه   

13/10/91 چهارشنبه دکترهاشمی دکتر فروزانفرد  دکتر ذاکرین دکتر کاشی دکتر صا بونی دکتر زندی  

14/10/91 پنجشنبه دکترطبسی دکترهاشمی دکتر ایزدی دکتر توتونیان  دکتریوسفی دکتر حسینی  

15/10/91 جمعه دکترطبسی دکترهاشمی دکتر صابونی  دکتر ارباب دکتر کاشی دکتر ذاکرین  

16/10/91 شنبه دکتر صمیمی دکترطبسی دکتر ایزدی دکتر زندی دکتریوسفی دکتر سعیدی دکتریوسفیان  

17/10/91 یکشنبه دکتربهرشی دکتر صمیمی دکتر ساالریه دکتر ذاکرین دکتر حسینی دکتر صا بونی  

تر ایزدیدک دکتر زندی دکتر ارباب دکتر کاشی قاسمیدکتر  دکتریوسفیان 18/10/91 دوشنبه دکتر صمیمی دکتربهرشی  

19/10/91 سه شنبه دکتر فروزانفرد دکتر صمیمی دکتر توتونیان  دکتر ذاکرین دکتریوسفی دکتر سعیدی دکتر صا بونی  

20/10/91 چهارشنبه دکتربهرشی دکتر فروزانفرد دکتر ایزدی دکتر حسینی دکترامینی دکتریوسفیان  

21/10/91 پنجشنبه دکترهاشمی دکتربهرشی  اکرین دکتر سعیدی دکتر زندیدکترارباب دکتر ذ  

22/10/91 جمعه دکترهاشمی دکتربهرشی  دکتر ایزدی دکتر کاشی دکتر صابونی دکترامینی  

23/10/91 شنبه دکتربهرشی دکترهاشمی  دکترنظام دکتر ارباب دکتر سعیدی   دکتر زندی  

24/10/91 یکشنبه دکتربهرشی دکترهاشمی  دکتر ایزدی دکتر صا بونیدکتر ساالریه دکتر قاسمی دکتر حسینی   

25/10/91 دوشنبه دکتر صمیمی دکتربهرشی  دکتر کاشی دکتر زندی دکتر توتونیان  دکتر ارباب دکتریوسفی  

26/10/91 سه شنبه دکتربهرشی دکتر صمیمی دکتر ایزدی دکتر سعیدی دکترامینیدکتر ساالریه   

27/10/91 چهارشنبه دکترهاشمی دکتربهرشی  رین دکتر حسینی دکتر زندیدکترنظام دکتر ذاک  

28/10/91 پنجشنبه دکتر فروزانفرد دکترهاشمی دکتر ایزدی دکتر کاشی دکتر سعیدی دکتریوسفی  

29/10/91 جمعه دکتر فروزانفرد دکترهاشمی  دکتر ارباب دکتر حسینی دکتر زندی دکتر صابونی  

30/10/91 شنبه دکترطبسی دکتر فروزانفرد  دکتر ایزدی دکتر کاشی کترامینیددکتریوسفی  دکتریوسفیان  
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