
 
97/9/0011مورخ  10/7/3/  5995به شماره    0011دی ماه برنامه کشیک موظفی پزشکان عمومی   

 دکتر مرتضی فالح کرکان
 رئیس بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی 

 
 
 

 

صبح8-شب  8 شب 8 –بعد از ظهر  9  بعد از ظهر 9-صبح 8   تاریخ ایام هفته 

دکتر فخرایی –دکتر فرساد نیا  دکتر فخرایی –دکتر فرساد نیا   دکتر فخرایی –دکتر حسینی    0/01/0011 چهارشنبه 

دکتر سیدپور -دکتر پورعاشوری دکتر سیدپور -دکتر پورعاشوری  دکتر پورعاشوری-دکتر حسینی   9/01/0011 پنج شنبه 

دکتر حمیدی فرد-دکتر فرساد نیا دکتر حمیدی فرد-دکتر فرساد نیا  دکتر حمیدی فر-دکتر فرساد نیا   3/01/0011 جمعه 

دکتر قلی پور–دکتر فخرایی  دکتر قلی پور–دکتر فخرایی   دکتر قلی پور  -دکتر حسینی   0/01/0011 شنبه 

دکتر فرساد نیا–دکتر قربانی  دکتر فرساد نیا–دکتر قربانی   دکتر فرساد نیا–دکتر قربانی    5/01/0011 یکشنبه 

دکتر حمیدی فرد  -دکتر شهیدی دکتر حمیدی فرد  -دکتر شهیدی  دکتر شهیدی –دکتر حسینی    6/01/0011 دوشنبه 

دکتر فرساد نیا -دکتر سیدپور دکتر فرساد نیا -دکتر سیدپور  دکتر فرساد نیا -دکتر سیدپور   7/01/0011 سه شنبه 

دکتر پورعاشوری –دکتر سعیدی  دکتر پورعاشوری –دکتر سعیدی   دکتر پورعاشوری–دکتر حسینی    8/01/0011 چهارشنبه 

دکتر فخرایی-دکتر فدایی دکتر فخرایی-دکتر فدایی  دکتر فخرایی–دکتر حسینی    9/01/0011 پنج شنبه 

دکتر ایمانی–دکتر شهیدی  ایمانیدکتر –دکتر شهیدی   دکتر ایمانی–دکتر شهیدی    01/01/0011 جمعه 

دکتر قلی پور –دکتر حمیدی فرد  دکتر قلی پور –دکتر حمیدی فرد   دکتر حمیدی فرد -دکتر حسینی   00/01/0011 شنبه 

دکتر فخرایی –دکتر سعیدی  دکتر فخرایی –دکتر سعیدی   دکتر فخرایی–دکتر حسینی    09/01/0011 یکشنبه 

دکتر ایمانی–دکتر شهیدی  دکتر ایمانی–دکتر شهیدی   دکتر شهیدی–دکتر حسینی    03/01/0011 دوشنبه 

دکتر سیدپور-دکتر قربانی دکتر سیدپور-دکتر قربانی  دکتر سیدپور-دکتر قربانی   00/01/0011 سه شنبه 

دکتر فدایی–دکتر پور عاشوری  دکتر فدایی–دکتر پور عاشوری   دکتر فدایی–دکتر پور عاشوری    05/01/0011 چهارشنبه 

دکتر رضایی –دکتر شهیدی  دکتر رضایی –دکتر شهیدی   دکتر رضایی –دکتر شهیدی    06/01/0011 پنج شنبه 

دکتر سیدپور–دکتر سعیدی  دکتر سیدپور–دکتر سعیدی   دکتر سیدپور–دکتر سعیدی    07/01/0011 جمعه 

دکتر قلی پور-دکتر حمیدی فرد پوردکتر قلی -دکتر حمیدی فرد  دکتر قلی پور-دکتر حمیدی فرد   08/01/0011 شنبه 

دکتر ایمانی-دکتر رضایی دکتر ایمانی-دکتر رضایی  دکتر ایمانی-دکتر حسینی   09/01/0011 یکشنبه 

دکتر فدایی –دکتر شهیدی  دکتر فدایی –دکتر شهیدی   دکتر فدایی –دکتر شهیدی    91/01/0011 دوشنبه 

دکترسعیدی-دکتر قربانی دکترسعیدی-قربانیدکتر   دکترسعیدی-دکتر قربانی   90/01/0011 سه شنبه 

دکتر حمیدی فرد –دکتر پور عاشوری  دکتر حمیدی –دکتر پور عاشوری  
 فرد 

دکتر حمیدی –دکتر پور عاشوری 
 فرد 

 99/01/0011 چهارشنبه

دکتر ایمانی-دکتررضایی دکتر ایمانی-دکتررضایی  دکتر ایمانی-دکتر حسینی   93/01/0011 پنج شنبه 

دکتر فخریی-دکتر قلی پور دکتر فخریی-دکتر قلی پور  دکتر فخریی-دکتر قلی پور   90/01/0011 جمعه 

دکتر پورعاشوری-دکتر فذایی دکتر پورعاشوری-دکتر فذایی  دکتر پورعاشوری-دکتر حسینی   95/01/0011 شنبه 

 96/01/0011 یکشنبه دکتر سعیدی -دکتر قربانی دکتر سعیدی -دکتر قربانی دکتر سعیدی -دکتر قربانی

دکتر ایمانی-دکتر رضایی دکتر ایمانی-دکتر رضایی  دکتر ایمانی-دکتر رضایی   97/01/0011 دوشنبه 

دکتر سیدپور-دکتر قربانی دکتر سیدپور-دکتر قربانی  دکتر سیدپور-دکتر قربانی   98/01/0011 سه شنبه 

فداییدکتر -قلی پوردکتر  فداییدکتر -قلی پوردکتر    99/01/0011 چهارشنبه دکتر قلی پور-دکتر حسینی 

 31/01/0011 پنج شنبه دکتر رضایی-دکتر فرسادنیا دکتر رضایی-دکتر فرسادنیا دکتر رضایی-دکتر فرسادنیا


