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 دکتر علی فقیه حبیبی

 رئیس بخش گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن 

 

 

 روز 

 

 تاریخ 

 
 

 اورژانس صبح

 

 درمانگاه

 سال چهارم سال سوم  سال دوم سال یک

  دکتر دهقان دکتر شریف نیا دکتر غالمعلیان دکتر کوهساری 1/6/1411 شنبه 2
  دکتر صادق زاده دکتر مظلوم کوهساریدکتر  دکتر سارلی 2 شنبه 3
  دکتر خانی پور دکتر شریف نیا دکتر سارلی دکتر غالمعلیان 3 شنبه 4
  دکتر دهقان دکتر مظلوم  دکتر غالمعلیان دکتر کوهساری 4 شنبه 5

  دکتر دهقان   دکتر کوهساری 5 جمعه
  زادهدکتر صادق  دکتر شریف نیا دکتر سارلی دکتر کوهساری 6 شنبه

  دکتر خانی پور دکتر مظلوم دکتر غالمعلیان دکتر کوهساری 7 شنبه1
  دکتر صادق زاده دکتر شریف نیا دکتر کوهساری دکتر سارلی 8 شنبه 2
  دکتر دهقان دکتر مظلوم دکتر سارلی  دکتر غالمعلیان 9 شنبه 3
  دکتر خانی پور دکتر مظلوم دکتر غالمعلیان دکتر کوهساری 11 شنبه 4
  دکتر صادق زاده دکتر شریف نیا دکتر کوهساری دکتر سارلی 11 شنبه 5

  دکتر صادق زاده   دکتر غالمعلیان 12 جمعه
  دکتر خانی پور دکتر آزاد  دکتر سارلی دکتر غالمعلیان 13 شنبه

  دکتر صادق زاده دکتر مظلوم دکتر کوهساری دکتر غالمعلیان 14 شنبه1
  دکتر دهقان دکتر آزاد دکتر غالمعلیان  دکتر سارلی 15 شنبه 2
  دکتر خانی پور دکتر شریف نیا  دکتر سارلی دکتر کوهساری 16 شنبه 3
  دکتر دهقان دکتر مظلوم دکتر کوهساری دکتر غالمعلیان 17 شنبه 4
  دکتر صادق زاده دکتر آزاد  دکتر سارلی دکتر غالمعلیان 18 شنبه 5

  دکتر صادق زاده   دکتر کوهساری 19 جمعه
  دکتر خانی پور دکتر مظلوم دکتر غالمعلیان دکتر کوهساری 21 شنبه

  دکتر دهقان دکتر شریف نیا دکتر کوهساری دکتر سارلی 21 شنبه1
  دکتر صادق زاده دکتر آزاد دکتر سارلی دکتر غالمعلیان 22 شنبه 2
  دکتر خانی پور دکتر شریف نیا دکتر غالمعلیان دکتر کوهساری 23 شنبه 3
  دکتر دهقان دکتر آزاد دکتر سارلی دکتر کوهساری 24 شنبه 4
  دکتر خانی پور دکتر درینی دکتر غالمعلیان دکتر کوهساری 25 شنبه 5

  دکتر خانی پور   دکتر سارلی 26 جمعه
  دکتر صادق زاده دکتر آزاد دکتر کوهساری دکتر سارلی 27 شنبه

  دکتر دهقان دکتر شریف نیا دکتر غالمعلیان دکتر سارلی 28 شنبه1
  دکتر خانی پور دکتر آزاد دکتر کوهساری دکتر سارلی 29 شنبه 2
  دکتر صادق زاده دکتر درینی دکتر سارلی دکتر غالمعلیان 31 شنبه 3
  دکتر دهقان دکتر آزاد دکتر کوهساری دکتر غالمعلیان 31 شنبه 4
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 دکتر علی فقیه حبیبی

 رئیس بخش گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن 

 

 

 روز 

 

 تاریخ 

 رزیدنت سال سوم   رزیدنت سال دوم رزیدنت سال اول
 

 

 رزیدنت سال چهارم
 

 کشیک کشیک کشیک کشیک

  دکتر دهقان دکتر شریف نیا غالمعلیاندکتر  1/6/1411 شنبه 2
  دکتر صادق زاده دکتر مظلوم دکتر کوهساری 2 شنبه 3
  دکتر خانی پور دکتر شریف نیا دکتر سارلی 3 شنبه 4
  دکتر دهقان دکتر مظلوم دکتر غالمعلیان 4 شنبه 5

  دکتر دهقان دکتر مظلوم دکتر کوهساری 5 جمعه
  دکتر صادق زاده نیا دکتر شریف دکتر سارلی 6 شنبه

  دکتر خانی پور دکتر مظلوم دکتر غالمعلیان 7 شنبه1
  دکتر صادق زاده دکتر شریف نیا دکتر کوهساری 8 شنبه 2
  دکتر دهقان دکتر مظلوم دکتر سارلی 9 شنبه 3
  دکتر خانی پور دکتر مظلوم دکتر غالمعلیان 11 شنبه 4
  دکتر صادق زاده نیادکتر شریف  دکتر کوهساری 11 شنبه 5

  دکتر صادق زاده دکتر شریف نیا دکتر غالمعلیان 12 جمعه
  دکتر خانی پور دکتر آزاد دکتر سارلی 13 شنبه

  دکتر صادق زاده دکتر مظلوم   دکتر کوهساری 14 شنبه1
  دکتر دهقان دکتر آزاد دکتر غالمعلیان 15 شنبه 2
  دکتر خانی پور دکتر شریف نیا دکتر سارلی 16 شنبه 3
  دکتر دهقان دکتر مظلوم   دکتر کوهساری 17 شنبه 4
  دکتر صادق زاده دکتر آزاد دکتر سارلی 18 شنبه 5

  دکتر صادق زاده دکتر آزاد دکتر کوهساری 19 جمعه
  دکتر خانی پور دکتر مظلوم   دکتر غالمعلیان 21 شنبه

  دکتر دهقان آزاددکتر  -دکتر شریف نیا دکتر کوهساری 21 شنبه1
  دکتر صادق زاده دکتر آزاد دکتر سارلی 22 شنبه 2
  دکتر خانی پور دکتر شریف نیا دکتر غالمعلیان 23 شنبه 3
  دکتر دهقان دکتر شریف نیا -دکتر آزاد دکتر سارلی 24 شنبه 4
  دکتر خانی پور دکتر درینی دکتر غالمعلیان 25 شنبه 5

  دکتر خانی پور درینیدکتر  دکتر سارلی 26 جمعه
  دکتر صادق زاده دکتر آزاد دکتر کوهساری 27 شنبه

  دکتر دهقان دکتر مظلوم -دکتر شریف نیا دکتر غالمعلیان 28 شنبه1
  دکتر خانی پور دکتر آزاد دکتر کوهساری 29 شنبه 2
   دکتر دهقان دکتر درینی دکتر سارلی 31 شنبه 3
  دکتر صادق زاده آزاددکتر  دکتر کوهساری 31 شنبه 4


