


 99  اسفند مرکزی اورژانس پزشکان کشیک برنامه

(21-8) شب(14-21)عصر (8-14) صبحتاریخروز

1/11/1911 جمعه  دکتر یزدانی –دکتر سیادتی  دکتر پنجه شاهی –دکتر فدایی  دکتر مستوری –دکتر شالچی  

1/11/1911 شنبه  حسینی  -علیزاده  دیگبری -الماسی  صادقی –بیگی  

9/11/1911 یکشنبه  اسکندری –شالچی  یاوری تبار –فقیری  ناظری -توفیقی  

4/11/1911 دوشنبه سهیال رضوانی –جواد محمدزاده  رجایی –دیگبری  صدیقه رضوانی –صادقی  

5/11/1911 سه شنبه  صادقی  -بیگی  ملکی -یزدانی  اسدالهی -اسکندری  

6/11/1911 چهارشنبه ملکی –ش یصفاک یاوری تبار –یزدانی  جواد محمدزاده  -حیدریان  

7/11/1911 پنج شنبه یاوری تبار –ش یصفاک فقیری -پنجه شاهی  اسدالهی -شالچی 

8/11/1911 جمعه دواتگران –جواد محمدزاده  جعفری -سیادتی خورشیدی -مستوری 

1/11/1911 شنبه  علیزاده  -بیگی  رجایی –دیگبری  سهیال رضوانی -بیگی  

11/11/1911 یکشنبه توفیقی –فدایی  زادبود -صفاکش  ناظری –اسکندری  

11/11/1911 دوشنبه یاوری تبار –حیدریان  ریاحی –دواتگران  صدیقه  رضوانی  -متقی  

11/11/1911 سه شنبه علم الهدی –شالچی  فقیری –علیزاده  توفیقی –تولیت  

19/11/1911 چهارشنبه ملکی -دیگبری  ریاحی -جعفری  اسدالهی  -حیدریان  

14/11/1911 پنج شنبه پنجه شاهی -مستوری  ملکی -یاوری تبار  هدایی -سهیال رضوانی  

15/11/1911 جمعه ریاحی –زادبور  الماسی -مستوری  جعفری –شالچی  

16/11/1911 شنبه رجایی -یاوری تبار  سرافرازی –انصاری  متقی -صدیقه  رضوانی   

17/11/1911 یکشنبه ناظری –متقی  صفاکش –علم الهدی  توفیقی -جواد محمدزاده   

18/11/1911 دوشنبه شیصفاک -جعفری  سرافرازی  -الماسی  صدیقه  رضوانی -فدایی  

11/11/1911 سه شنبه  فقیری -سهیال رضوانی  زادبود -جواد محمدزاده   بیگی –حیدریان  

11/11/1911 چهارشنبه صدیقه  رضوانی  -تولیت  رجایی –یاوری تبار  سهیال رضوانی –جواد محمدزاده  

11/11/1911 پنج شنبه صادقی –یزدانی  سیادتی -پنجه شاهی  تولیت  -مستوری  

11/11/1911 جمعه تولیت –خورشیدی  سرافرازی –مستوری  هدایی  -پنجه شاهی  

19/11/1911 شنبه دیگبری -الماسی  یاوری تبار –حسینی  متقی –حیدریان  

14/11/1911 یکشنبه سرافرازی–صدیقه رضوانی  علم الهدی –فقیری  حدید –ناظری  

15/11/1911 دوشنبه ریاحی -زادبود  یزدانی –حسینی  اسدالهی  -متقی  

16/11/1911 سه شنبه فقیری –الماسی  دواتگران –علیزاده  تولیت –اسکندری  

17/11/1911 چهارشنبه جواد محمدزاده  -هدایی  صفاکش  -یاوری تبار  فدایی -صادقی  

18/11/1911 پنج شنبه  توفیقی -پنجه شاهی  زادبود –جواد محمدزاده  فدایی -سهیال رضوانی   

11/11/1911 جمعه زادبود –مستوری  سیادتی -مستوری  خورشیدی  -اسکندری  

91/11/1911 شنبه یاوری تبار  -بیگی  حسینی  -صادقی  انصاری –حیدریان  

19/11/1411جمعه  علم الهدی -علیزاده سهیالرضوانی -زادبود شالچی 
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