
 5/8/95مًرخٍ  04/7/3/ 5080بٍ شمارٌ     1395ماٌ آبان پسشکان عمًمی  کشیک بروامٍ لیست  6/8/95مًرخ  اصالحیٍآخریه   

ایام تاریخ 

َفتٍ 

صبح ريز بعد  8 –شب  8شب  8-بعدازظُر 2بعدازظُر  2-صبح  8

دکتر محبعلی زاده –دکتر حسینی  شنبه 1/8/95 دکتردریاباری-دکترحسینی دکترفرجی   

دکتر محبعلیزاده-دکتر قائم مقامی یکشنبه 2/8/95 دکترمحبعلی زاده-دکترشریفی دکترپورشهبازی   

دکتر یکتا –دکترفرجی  دوشنبه 3/8/95 دکترقائم مقامی-دکتردریاباری  دکترمعلم زاده-دکترفر جی   

دکتر دریاباری –دکتر حسینی  سه شنبه 4/8/95 دکتریکتا-دکترشریفی دکترپورشهبازی   

دکتر پوراسحق –دکتر حسینی  چهارشنبه 5/8/95 دکترقائم مقامی-دکتردریاباری  دکترپورشهبازی –دکترحسینی    

دکتر محبعلیزاده -دکتر پوراسحق پنج شنبه 6/8/95 دکترلک پور-دکترپوراسحق دکترپورشهبازی   

دکترپورشهبازی-دکترلک پور دکتر محبعلی زاده دکتر حسینی جمعه 7/8/95  

دکتر دریاباری –دکتر حسینی  شنبه 8/8/95 دکترلک پور-دکترفرجی  دکتردریاباری-دکترحسینی   

دکتر یکتا –دکتر قائم مقامی  یکشنبه 9/8/95 دکترلک پور-دکترپورشهبازی  دکترشریفی-دکترحسینی   

دکتر لک پور -دکتر فرجی دوشنبه 10/8/95 دکترقائم مقامی-باریدکتردریا  دکترفرجی-دکتریکتا   

دکتر دریاباری –دکتر حسینی  نبهسه ش 11/8/95 دکترلک پور-دکترپورشهبازی  دکتریکتا -دکترشریفی   

دکتر پوراسحق -دکتر حسینی چهارشنبه 12/8/95 دکترقائم مقامی-دکتردریاباری  دکترقائم مقامی-دکترحسینی   

دکترپوراسحق-بعلیزادهدکتر مح پنج شنبه 13/8/95 ردکترلک پو-دکترمحبعلیزاده دکترپورشهبازی   

دکترپورشهبازی-دکترلک پور دکتر یکتا  -دکتر حسینی  دکتر پوراسحق جمعه 14/8/95  

دکترلک پور-دکترفرجی دکتر دریاباری –دکتر حسینی  شنبه 15/8/95 دکترمعلم زاده-دکتردریاباری   

دکتریکتا-دکترپورشهبازی دکتر لک پور –دکتر قائم مقامی  یکشنبه 16/8/95 دکترلک پور-دکترشریفی   

دکتر پوراسحق-دکتر فرجی دوشنبه 17/8/95 دکترقائم مقامی-دکتردریاباری  دکترپورشهبازی-دکتریکتا   

دکتر دریاباری-دکتر حسینی سه شنبه 18/8/95 دکتریکتا-دکترشریفی دکترلک پور   

دکتر لک پور –دکتر حسینی  چهارشنبه 19/8/95 دکترقائم مقامی-دکتردریاباری  دکترلک پور-دکترحسینی   

دکترمحبعلیزاده -دکترلک پور دکتر یکتا دکترمحبعلیزاده  پنج شنبه 20/8/95  

حسینیدکتر  جمعه 21/8/95 پوراسحقدکتر   دکترلک پور -دکتریکتا   

دکتر قائم مقامی-دکتر حسینی  شنبه 22/8/95 دکتردریاباری-دکترحسینی دکترفرجی   

دکتر یکتا -دکترقائم مقامی یکشنبه 23/8/95 دکترشریفی -رحسینیدکت دکتریکتا   

دکتر محبعلیزاده -دکترپوراسحق دوشنبه 24/8/95 دکترقائم مقامی-دکتردریاباری  دکترمحبعلیزاده -دکتریکتا   

دکتردریاباری-دکترحسینی سه شنبه 25/8/95 دکتریکتا -دکترشریفی دکتر فرجی   

دکترپوراسحق-دکترحسینی چهارشنبه 26/8/95 دکترقائم مقامی-دکتردریاباری  دکترقائم مقامی -ترحسینیدک   

دکتر محبعلیزاده -دکترپوراسحق پنج شنبه 27/8/95 دکترمحبعلیزاده-دکترپوراسحق دکتریکتا   

دکتر یکتا -دکترقائم مقامی دکترمحبعلیزاده دکترحسینی جمعه 28/8/95  

دکتر محبعلیزاده -دکترحسینی شنبه 29/8/95 دکتردریاباری -دکترحسینی دکترفرجی   

دکترپوراسحق -دکترقائم مقامی کشنبهی 30/8/95 دکتر شریفی -دکترمحبعلیزاده دکتریکتا   

 

دکتر کامبیس تىُایـــــــــــــی  

رئیس بیمارستان شُید بُشتی شُرستان بىدراوسلــــــــــــــی 


