
 

  9939هاه  ههــر برناهه کشیک دستیاراى چشـن در
 

 

 

 

 دکتز رضا سلطانی مقذم                     در اتاق عمل دستیاران مستقر درمانگاه تا پایان اتاق عمل عهذه دار معرفی و  بستری  بیمار به اتنذ محترم آنکال می باشنذ. -

 مدیر برنامه دستیاری چشم                        ق تخصصی اتاق عمل و یا اتاق لیسر دستیار مربوطه بایذ در درمانگاه تخصصی حضور داشته باشذ.در هنگام تعطیل شذن درمانگاه فو -
                                     

 

 تاریخ روز

 کشیک کشیک کشیک

 هشاوره اورژانس صبح
 رزیذنت سال چهارم رزیذنت سال سوم رزیذنت سال دوم رزیذنت سال اول

  دکتر محمودی دکتر روحانی      دکتر محمودی دکتر روحانی   1/7/99 سه شنبه

  دکتر طاهریان                        دکتر مروج  دکتر طاهریان                  2 چهارشنبه

 دکتر محمودی دکتر روحانی -دکتر طاهریان -دکتر چوداران   دکتر محمودی دکتر روحانی  3 پنجشنبه

 دکتر محمودی دکتر روحانی  دکتر ایازی  دکتر طاهریان 4 جمعه

 محمذی دکتر حاج دکتر طاهریان                       محمذی دکتر حاج دکتر چوداران -دکتر طاهریان        5 شنبه

 محمذی دکتر حاج دکتر روحانی   دکتر مروج  دکتر روحانی  6 یکشنبه

 دکتر محمودی دکتر چوداران   دکتر ایازی دکتر محمودی دکتر چوداران  7 دوشنبه

 محمذی دکتر حاج دکتر طاهریان                       محمذی دکتر حاج دکتر طاهریان                8 سه شنبه

  دکتر روحانی   دکتر ایازی  دکتر روحانی  9 چهارشنبه

 دکتر محمودی دکتر روحانی -دکتر طاهریان -دکتر چوداران   دکتر محمودی دکتر چوداران  10 پنجشنبه

 محمذی دکتر حاج دکتر طاهریان                 وجدکتر مر محمذی دکتر حاج دکتر طاهریان                   11 جمعه

 دکتر محمودی دکتر چوداران     دکتر محمودی دکتر روحانی -دکتر چوداران   12 شنبه

 محمذی دکتر حاج دکتر طاهریان                        دکتر ایازی   دکتر طاهریان                   13 یکشنبه

 دکتر محمودی دکتر روحانی   دکتر مروج  دکتر روحانی  14 دوشنبه

  محمذی دکتر حاج دکتر چوداران    محمذی دکتر حاج دکتر چوداران 15 سه شنبه

  دکتر طاهریان  دکتر ایازی  دکتر طاهریان    16 چهارشنبه

 محمذی دکتر حاج دکتر روحانی    محمذی دکتر حاج دکتر روحانی  17 پنجشنبه

 دکتر محمودی دکتر چوداران    دکتر محمودی دکتر چوداران  18 جمعه

 محمذی دکتر حاج دکتر طاهریان     محمذی دکتر حاج دکتر چوداران -دکتر طاهریان   19 شنبه

 دکتر محمودی دکتر روحانی   دکتر مروج  دکتر روحانی  20 یکشنبه

 دکتر محمودی دکتر چوداران   دکتر محمودی دکتر چوداران 21 دوشنبه

 محمذی دکتر حاج دکتر طاهریان  کتر ایازید   دکتر طاهریان 22 بهسه شن

  دکتر روحانی   مروجدکتر   دکتر روحانی  23 چهارشنبه

  محمذی دکتر حاج دکتر روحانی -دکتر طاهریان -دکتر چوداران    محمذی دکتر حاج دکتر چوداران 24 پنجشنبه

 دکتر محمودی ریاندکتر طاه   دکتر محمودی دکتر طاهریان 25 جمعه

 محمذی دکتر حاج دکتر چوداران   محمذی دکتر حاج دکتر چوداران 26 شنبه

 دکتر محمودی دکتر روحانی    دکتر محمودی دکتر روحانی  27 یکشنبه

  دکتر چوداران   دکتر ایازی  دکتر چوداران  28 دوشنبه
  دکتر طاهریان  دکتر مروج  دکتر طاهریان 29 سه شنبه

 محمذی دکتر حاج   دکتر روحانی   محمذی دکتر حاج   دکتر روحانی 30 شنبهچهار



 9939هاه  ههــر برناهه درهانگاههای دستیاراى چشـن در
 

 

 

 

 دکتز رضا سلطانی مقذم                                            دار معزفی و  بستزی  بیمار به اتنذ محتزم آنکال می باشنذ.                                                                       هنگام  حضور  دستیار کشیک سال دوم و سوم در اتاق عمل دستیاران مستقز درمانگاه تا پایان اتاق عمل عهذهدر  -

 مدیر برنامه دستیاری چشم                                                                 می باشذ.  22می باشذ و سمان حضور وی در بخش ساعت  2به بز عهذه دستیار سال دوم درمانگاه تخصصی اخذ شزح حال بیماران کلینیک ویژه عصز روسهای شنبه و دو شنبه و سه شن -
 .ایذ در درمانگاه تخصصی حضور داشته باشذدر هنگام تعطیل شذن درمانگاه فوق تخصصی اتاق عمل و یا اتاق لیشر دستیار مزبوطه ب -

 

 روز 

 

 تاریخ 

 درهانگاه فوق تخصصی خصصیت 9درهانگاه شولره  

 دستیار اتنذ دستیاراى  اتنذ

 1/7/99 سه شنبه
 ایازیدکتر  مذقالچی دکتر  دکتر مروج  - طاهریان دکتر   -دکتر چوداران  دکتر  دورانذیش

 چهارشنبه
 دکتر حاج محمذی بهبودیدکتر   ایازیدکتر    -چوداران  دکتر   - دکتر روحانی صیانتی  دکتر  2

 پنجشنبه
3     

 جمعه
4       

 شنبه
 دکتر حاج محمذی دکتر  علیساده دکتر محمودی -دکتر چوداران  -روحانی دکتر  دکتر  آرری پور 5

 یکشنبه
 دکتر محمودی یوردخانی دکتر  ایازیدکتر    -طاهریان دکتر   -چوداران  دکتر  دکتر  اکبری 6

 دوشنبه
 دکتر مروج دکتر  آرری پور دکتر محمودی - دکتر  طاهریان -روحانی دکتر  سلطانی مقذمدکتر   7

 سه شنبه
 ایازیدکتر  مذقالچی دکتر  دکتر مروج  - روحانی  دکتر   -دکتر چوداران  دکتر  دورانذیش 8

 چهارشنبه
 دکتر حاج محمذی بهبودیدکتر   ایازیدکتر    -طاهریان دکتر   -چوداران  دکتر  صیانتی  دکتر  9

 پنجشنبه
10     

 جمعه
11 -    

 شنبه
 دکتر حاج محمذی دکتر  علیساده دکتر محمودی - دکتر  طاهریان -روحانی دکتر  دورانذیش  دکتر 12

 یکشنبه
 دکتر محمودی اکبری  دکتر  ایازیدکتر    -چوداران   دکتر   - دکتر روحانی یوردخانی  دکتر 13

 دوشنبه
 دکتر مروج  سلطانی مقذمدکتر   دکتر محمودی -کتر چوداران د - طاهریان  دکتر  دکتر  آرری پور 14

 سه شنبه
 ایازیدکتر  مذقالچی دکتر  دکتر مروج  - طاهریان دکتر   - روحانی دکتر  - 15

 چهارشنبه
 دکتر حاج محمذی بهبودیدکتر   ایازیدکتر    -چوداران   دکتر   - دکتر روحانی صیانتی  دکتر  16

 پنجشنبه
17     

 عهجم
18     

 شنبه
 دکتر حاج محمذی دکتر  علیساده دکتر محمودی -دکتر چوداران  -روحانی دکتر  دکتر  آرری پور 19

 یکشنبه
 دکتر محمودی یوردخانی دکتر  ایازیدکتر    -طاهریان دکتر   -چوداران  دکتر  دکتر  اکبری 20

 دوشنبه
 دکتر مروج دکتر  آرری پور دکتر محمودی - دکتر  طاهریان -روحانی دکتر  سلطانی مقذمدکتر   21

 سه شنبه
 ایازیدکتر  مذقالچی دکتر  دکتر مروج  - روحانی  دکتر   -دکتر چوداران  دکتر  دورانذیش 22

 چهارشنبه
 دکتر حاج محمذی بهبودیدکتر   ایازیدکتر    -طاهریان دکتر   -چوداران  دکتر  صیانتی  دکتر  23

 پنجشنبه
24     

 جمعه
25     

 شنبه
26     

 یکشنبه
 دکتر محمودی اکبری  دکتر  ایازیدکتر    -طاهریان دکتر   -چوداران  دکتر  یوردخانی  دکتر 27

 دوشنبه
 دکتر مروج  سلطانی مقذمدکتر   دکتر محمودی - دکتر  طاهریان -روحانی دکتر  دکتر  آرری پور 28

 سه شنبه
 ایازیدکتر  مذقالچی دکتر  دکتر مروج  - روحانی  دکتر   -دکتر چوداران  دکتر  دورانذیش 29

 چهارشنبه
 دکتر حاج محمذی بهبودیدکتر   ایازیدکتر    -طاهریان دکتر   -چوداران  دکتر  صیانتی  دکتر  30



 
 


