لیست کشیک پزشکان و رزیدنهای بخش زنان دراسفند ماه 1397
تاریخ

ایام هفته

پزشک انکال

دستیاران سال4

97/12/1

چهارشنبه

دکتر منصوری

برخوری – منشی

97/12/2

پنج شنبه

دکتر ترابی

رضا پور

97/12/3

جمعه

دکتر صحبتی

مهدیزاده – قاسمی

97/12/4

شنبه

دکتر منصوری

نظری

97/12/5

یکشنبه

دکتتتر دلی تتی
دکتر امیری

دستیاران سال3

شمس الدینی

زریسفی

پورمحمدی – وزیری

دستیاران سال 2
میرکهنوج – صفی نتاج – بهرامی

موسوی – نیک سرشت -اکبری

محمودآبادی – محمدی – پوررستمی

اسالمی – ارفع

صفی نتاج – میرکهنوج – معین الدینی

اکبری – موسوی – نیک سرشت

پوررستتتتتتمی – شتتتتتمس التتتتتدینی –
محمودآبادی
میرکهنوج  -حاج محمدی – محمدی

97/12/6

دوشنبه

دکتر حسینی

برخوری – مهدیزاده

شمس الدینی

97/12/7

سه شنبه

دکتر میرزایی

نظری – عربپور

زریسفی

97/12/8

چهارشنبه

دکتر هنرور

رضاپور – وزیری

97/12/9

پنج شنبه

دستیاران سال 1

معتتین التتدینی – محمودابتتادی – شتتمس
الدینی

اسالمی – ارفع – آبساالن
اکبری  -موسوی -نیک سرشت
اسالمی – ارفع -

بهرامی – حاج محمدی – محمدی

موسوی – نیک سرشت

پوررستمی – شمس الدینی

اسالمی – ارفع – آبساالن

منشی

قاسمی -

بهرامی – میرکهنوج – صفی نتاج

موسوی  -نیک سرشت

97/12/10

جمعه

دکتر ترابی

پورمحمدی

زریسفی

شمس الدینی – محمدی – حاج محمدی

اسالمی – ارفع – آبساالن

97/12/11

شنبه

دکتر صحبتی

نظری

شمس الدینی

بهرامی – محمودآبادی  -پوررستمی

اکبری  -موسوی -نیک سرشت

97/12/12

یکشنبه

دکتر ترابی

مهدیزاده – عربپور

معین الدینی  -صفی نتاج – محمدی

اسالمی – ارفع – آبساالن

97/12/13

دوشنبه

دکتر حسنی

پورمحمدی – منشی

قاسمی

بهرامی – حاج محمدی – محمودآبادی

اکبری  -نیک سرشت

97/12/14

سه شنبه

رضاپور – برخوری

شمس الدینی

شمس الدینی – میرکهنوج – صفی نتاج

اسالمی– آبساالن

97/12/15

چهارشنبه

دکتر ترابی

وزیری – نظری

زریسفی

بهرامی – حاج محمدی  -پوررستمی

ارفع  -نیک سرشت

97/12/16

پنج شنبه

دکتر دلی ی

عربپور – قاسمی

شمس الدینی – میرکهنوج  -محمدی

آبساالن – آبساالن

97/12/17

جمعه

دکتر منصوری

وزیری

شمس الدینی

معین الدینی – محمودآبادی – بهرامی

اکبری  -اسالمی  -نیک سرشت

97/12/18

شنبه

دکتر صحبتی

منشی

زریسفی

شمس الدینی – محمدی – پوررستمی

ارفع – آبساالن

97/12/19

یکشنبه

دکتر هنرور

رضاپور – برخوری

حاج محمدی – میرکهنوج – محمودآبادی

اسالمی – اکبری – نیک سرشت

97/12/20

دوشنبه

دکتر حسینی

نظری

قاسمی

شمس الدینی – محمدی – معین الدینی

موسوی – آبساالن

97/12/21

سه شنبه

مهدیزاده

شمس الدینی

صفی نتاج – پوررستمی  -محمودآبادی

اسالمی – اکبری – نیک سرشت

97/12/22

چهارشنبه

دکتر منصوری

قاسمی

محمدی – معین الدینی – میرکهنوج

ارفع – آبساالن

97/12/23

پنج شنبه

دکتر حسینی

برخوری

شمس الدینی

محمودآبادی – صفی نتاج – شمس الدینی

اکبری – موسوی

97/12/24

جمعه

دکتر هنرور

عربپور

زریسفی

بهرامی – حاج محمدی – پوررستمی

اسالمی – ارفع – آبساالن

97/12/25

شنبه

دکتر صحبتی

مهدیزاده – منشی

صفی نتاج – معین الدینی – محمدی

اکبری – موسوی – نیک سرشت

97/12/26

یکشنبه

دکتر ترابی

پورمحمتتتتتتتدی –

حتتاج محمتتدی – پوررستتتمی – شتتتمس

برخوری

الدینی

97/12/27

دوشنبه

دکتتتر امیتتری
دکتر هنرور

دکتتتر هنتترور
دکتر امیری

دکتتتر دلی تتی
دکتر امیری

دکتتتر امیتتری

عربپتتتتتتتتتتتور –
پورمحمدی

آبساالن – ارفع – اسالمی

وزیری

قاسمی

معین الدینی – میرکهنوج – بهرامی

اکبری – موسوی

97/12/28

سه شنبه

دکتر ساالری

رضاپور

زریسفی

حاج محمدی – پوررستمی – صفی نتاج

ارفع  -آبساالن

97/12/29

چهارشنبه

دکتر دلی ی

وزیری

قاسمی

معین الدینی – میرکهنوج – بهرامی

اکبری – موسوی

دکتر دلی ی

دکتر فاطمه میرزائی
مدیر گروه زنان و مامایی

