
 95  مرداد مرکزی اورژانس پزشکان کشیک برنامه

 : همکارانی که کشیک اضافه دریافت کرده اند 

 حمیدنیا-مازوچی -فرزادفر -فیروزیان-صمدیان -خدابخش

  

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

1/5/55 جمعه  دکترمنصوریان-دکترنمکی-دکترملک زاده دکترفیروزیان-دکترصمدیان-دکترمستوری دکتراسدالهی-دکتریزدانی-دکتروجگانی 

2/5/55 شنبه  بیگی-ناصحی-خیاط دوانگران-انصاری-دیگبری غزنوی-سهیالرضوانی-پهلوانی 

3/5/55 یکشنبه  جوادمحمدزاده-پهلوانی-دیگبری اسدالهی-تحقیقی -صفاکیش توفیقی-متقی-حیدریان 

4/5/55 دوشنبه  مهدی محمدزاده  –علیزاده  -غزنوی چنینی -اسکندری–یاوری تبار  حالج نژاد-خیاط-صادقی 

5/5/55 سه شنبه  تولیت  -خدابخش -انصاری فقیری-خندان -دیگبری قدک کار-متقی-کشمیری 

6/5/55 چهارشنبه  حیدریان -ناصحی -هدایی حسینی -تحقیقی-علیزاده بخارایی-بیگی-فرزادفر 

7/5/55 پنج شنبه  منصوریان  -ریاحی -پنجه شاهی صمدیان  -شالچی -نیازی مهدی محمدزاده-تولیت-متقی 

8/5/55 جمعه  منصوریان  –میرزازاده  –مازوچی  میرزازاده -پنجه شاهی-وجگانی اسدالهی-سیادتی-آقاظهیری 

5/5/55 شنبه  حمیدنیا  -مازوچی –صمدیان  نمکی -سیادتی -نیازی صمدیان -شالچی-اسماعیلی 

11/5/55 یکشنبه  دواتگران  -مستوری -خیاط مهری -ریاحی-خدابخش خیاط-براتی-بیگی 

11/5/55 دوشنبه  صادقی  –توفیقی  –آبیار  فیروزیان  –رجایی  -تحقیقی صادقی-رضوانیصدیقه -سهیالرضوانی 

12/5/55 سه شنبه  سکوت –بیگی  –هلی  خدابخش-الماسی-ملک زاده ناصحی-ناظری-فرزادفر 

13/5/55 چهارشنبه  ناظری –توفیقی  –وجگانی  رجایی-علیزاده-یاوری تبار نمکی-سهیال رضوانی –آبیار  

14/5/55 پنج شنبه  اسماعیلی  -صابر –مازوچی  منصوریان-سکوت-سرافرازی غزنوی-بخارایی-تولیت 

15/5/55 جمعه  جوادمحمدزاده –براتی  –نیازی  پنجه شاهی-هادیزاده-هدایی واحدی پور-یزدانی-فرهاد 

16/5/55 شنبه  مهدی محمدزاده  -سیادتی-متقی جوادمحمدزاده-عالمیان-دیگبری اسماعیلی -حالج نژاد-پهلوانی 

17/5/55 یکشنبه  فقیری -حمیدنیا -سهیال رضوانی حسینی -تحقیقی -الماسی هلی-صحت-ناظری 

18/5/55 دوشنبه  رجایی-وجگانی -صدیقه رضوانی ریاحی-اسکندری -صفاکیش کریمی-حدید-صدیقه رضوانی 

15/5/55 سه شنبه  حالجی  –حمیدنیا  –فرزادفر  سکوت-خدابخش -دیگبری صحت-تولیت-کشمیری 

21/5/55 چهارشنبه  الماسی –میرزازاده  –صدیقه رضوانی  علیزاده-سرافرازی–یاوری تبار  عالمیان-مستوری-براتی 

21/5/55 پنج شنبه  علم الهدی -نمکی -بخارایی فقیری-هاشمی -خندان هلی -قدک کار -آبیار 

22/5/55 جمعه  فرزادفر -علم الهدی -فیروزیان پنجه شاهی–واحدی پور -فدایی هادیزاده-شالچی -فدایی 

23/5/55 شنبه  عالمیان  -فدایی -فرزادفر مهدی محمدزاده-صابر-دیگبری کریمی-پهلوانی-کشمیری 

24/5/55 یکشنبه  ریاحی -خدابخش –حسینی  دواتگران  -هدایی -مصطفوی توفیقی -ناظری -حیدریان 

25/5/55 دوشنبه  فرهاد -فدایی -ملک زاده رجایی –صابر  -صفاکیش میرزازاده -عالمیان -صادقی 

26/5/55 سه شنبه  سکوت -صفاکیش -انصاری فقیری  –مصطفوی  -ملک زاده حالجی-غزنوی -بخارایی 

27/5/55 چهارشنبه  قدک کار –صمدیان  –حسینی  حالجی -مستوری -تحقیقی ایوبی -حیدریان –آبیار  

28/5/55 پنج شنبه  شالچی  -یاوری تبار -الماسی مهری -علم الهدی -مازوچی ناصحی-جوادمحمدزاده -ایوبی 

25/5/55 جمعه  علم الهدی-حالجی -فرهاد فیروزیان –آقاظهیری  -فرهاد چاوشی -کریمی-مازوچی 

31/5/55 شنبه  فیروزیان -حمیدنیا -نیازی قدک کار -صابر -انصاری مستوری –حمیدنیا -حدید 

31/5/55 یکشنبه  قدک کار  -سیادتی -کشمیری چنینی  -براتی -هدایی هاشمی  –هلی  –دواتگران  


