
 1401 اردیبهشت گالبچی اورژانس پزشکان کشیک برنامه

 

 معاون درمان دانشگاه                                                

 حامد یزدان پناه دکتر                                          

 

 (21-8) شب (14-21)عصر  (8-14) صبح تاریخ روز

 دکتر بیگی –دکتر فقیری  صفاکیشدکتر  اسکندیدکتر  01/02/1401 پنج شنبه

 دکتر صفاکیش - دکتر اسکندی معصومیدکتر مهندس مجرددکتر  02/02/1401 جمعه

 دکترمعصومی - فقیری دکتر  دیگبریدکتر  قیریف دکتر  03/02/1401 شنبه

 دکتر فدائی – دکتر دیگبری فقیریدکتر  مهندس مجرد دکتر 04/02/1401 یکشنبه

 دکتر بیگی –دکتر رجائی  دیگبریدکتر  صادقیدکتر  05/02/1401 دوشنبه

 دکتر علم الهدی–دکترمعصومی  دکتر فقیری دکتر بیگی 06/02/1401 سه شنبه

 یزدی پور –دکتر بیگی  دکتر الماسی دکتر فدائی 07/02/1401 چهارشنبه

 دکترمعصومی - فقیری دکتر  دکتر مهندس مجرد دکتر اسکندری 08/02/1401 پنج شنبه

 دکتر بیگی-دکتر دیگبری دکتر معصومی دکتر اسکندری 09/02/1401 جمعه

 معصومیدکتر –دکتر مهندس مجرد  دکتر دیگبری دکتر بیگی 10/02/1401 شنبه

 دکتر اسکندری –دکتر دیگبری  دکتر فقیری دکتر صادقی 11/02/1401 یکشنبه

 دکتر صفاکیش - دکتر اسکندی دکتر معصومی دکتر مهندس مجرد 12/02/1401 دوشنبه

 دکتر معصومی–دکتر مهندس مجرد  دکتر آبیار دکتر مهندس مجرد 13/02/1401 سه شنبه

 دکتر صادقی–دکتر مهندس مجرد  دکتر یاوری تبار  صادقیدکتر  14/02/1401 چهارشنبه

 دکتر  فقیری - دکتر اسکندی دکتر صفاکیش اسکندریدکتر  15/02/1401 پنج شنبه

 دکتر دیگبری–دکتر مهندس مجرد  دکتر معصومی مهندس مجرددکتر  16/02/1401 جمعه

 آبیار دکتر-دکتر دیگبری دکتر دیگبری حاجی سید حسینیدکتر  17/02/1401 شنبه

 یزدی پور –دکتر بیگی  دکتر فقیری یزدی پوردکتر  18/02/1401 یکشنبه

 دکتر حسینی -دکتر مهندس مجرد دکتر دیگبری رعیتدکتر  19/02/1401 دوشنبه

 دکتر صادقی - دکتر صفاکیش دکتر علم الهدی دکتر بیگی 20/02/1401 سه شنبه

 دکتر رعیت -دکتر الماسی آبیاردکتر  دکتر مهندس مجرد 21/02/1401 چهارشنبه

 دکتر فقیری–دکتر اسکندری  دکتر صفاکیش دکتر اسکندری 22/02/1401 پنج شنبه

 دکتر دیگبری -دکتر مهندس مجرد دکتر معصومی دکتر مهندس مجرد 23/02/1401 جمعه

 دکتر آبیار –دکتر صادقی  دکتر دیگبری دکتر بیگی 24/02/1401 شنبه

 دکتر دیگبری–دکتر شفائی  دکتر الماسی دکتر بیگی 25/02/1401 یکشنبه

 دکتر شفائی –دکتر بیگی  دکتر رجائی دکتر صادقی 26/02/1401 دوشنبه

 دکتر علم الهدی –دکتر صادقی  دکتر فقیری دکتر بیگی 27/02/1401 سه شنبه

 دکتر پنجه شاهی -دکتر الماسی دکتر آبیار دکتر شفائی 28/02/1401 چهار شنبه

 دکتر فقیری–دکتر اسکندری  دکتر علم الهدی دکتر پنجه شاهی 29/02/1401 شنبهپنج 

 دکتر یاوری تبار-دکتر مهندس مجرد دکتر اسکندری دکتر شفائی 30/02/1401 جمعه

 دکتر آبیار -دکتر مهندس مجرد دکتر دیگبری دکتر یزدی پور 31/02/1401 شنبه


