
 
 جراحی عمومی ارتو پدی قلب بیهوشی داخلی اطفال جراحی زنان ورولوژیا  

 دکتر زارع 1/3/98 چهار شنبه
 دکتر دادرس 

 دکترصالحی
 علی حسینی  دکتر * دکتر ریاضی

 دکتر پورکریمی  دکتر عاشوری 

  2/3/98 پنج شنبه
* 

 دکتر پورکریمی دکتر عاشوری  اصغر نیا دکتر  دکتر نیکدل دکتر ریاضی دکترپور احمد 

 دکتر قدیری دکتر عاشوری  اصغر نیا دکتر  دکتر نیکدل * دکتراسدی نژاد --  3/3/98 جمعه

 دکتراسدی نژاد دکتر موید نیا  دکتر زارع  4/3/98 شنبه
 ثابتدکتر 

 * دکتر جامعی  اصغر نیا دکتر  دکتر نیکدل

 * دکتر ریاضی پور احمد دکتر دکتر دادرس  5/3/98 یکشنبه
 دکتر پورکریمی دکتر عاشوری اصغر نیا دکتر 

 دکتر بابا احمدی دکتر جامعی  اصغر نیا دکتر  خلخالیدکتر  دکتر ریاضی اسدی نژاددکتر دکتر گیتی مهر   6/3/98 دوشنبه

 دکتر زارع 7/3/98 شنبهسه 
* 

 * دکتر حسین پور   دکتر خضری
 * دکتر عاشوری علی حسینی دکتر

 دکتر زارع 8/3/98 چهار شنبه
 * دکتر ثابت پور احمددکتر دکتر دادرس

 دکتر بابا احمدی دکتر عاشوری  اصغر نیادکتر 

  9/3/98 پنج شنبه
 دکتر موید نیا

 دکتر حسین پور  دکتر خضری 
                                                                                                                                                                            نیکخواه                                                                                                                      دکتر 

 * دکتر عاشوری  دکتر اصغر نیا 

 --  10/3/98 جمعه
 دکتر حسین پور  دکتر خضری 

 نیکخواهدکتر 
 دکتر جوهری دکتر جامعی دکتر اصغر نیا 

 * دکتر جامعی  اصغر نیا دکتر  دکتر نیکدل دکتر ثابت دکترخضری  دکتر موید نیا دکتر زارع 11/3/98 شنبه

 * دکتر ریاضی صالحیدکتر دکتر موید نیا  12/3/98 یکشنبه
 دکتر پورکریمی دکتر عاشوری علی حسینی دکتر

 دکتر قدیری  دکتر جامعی  دکتر رفیعی  دکتر خلخالی دکتر حسین پور خضری دکتر دکتر گیتی مهر دکتر زارع 13/3/98 دوشنبه

 * دکتر حسین پور اسدی نژاددکتر  *  14/3/98 سه شنبه
 دکتر پورکریمی دکتر عاشوری دکتر رفیعی 

 * دکتر ریاضی اسدی نژاددکتر دکتر موید نیا  15/3/98 چهار شنبه
 دکتر پورکریمی دکتر عاشوری  علی حسینی  دکتر

  16/3/98 پنج شنبه
 دکتر موید نیا

 دکتر بابا احمدی  دکتر عاشوری  علی حسینی  دکتر دکتر خلخالی دکتر ثابت صالحی دکتر

 دکتر بابا احمدی دکتر جامعی علی حسینی  دکتر دکتر خلخالی دکتر ثابت صالحی دکتر --  17/3/98 جمعه

 دکتر زارع 18/3/98 شنبه
 دکتر گیتی مهر

 دکتر ثابت صالحی دکتر
 دکتر نیکدل

 * دکتر جامعی  اصغر نیا دکتر 

 دکتر زارع 19/3/98 یکشنبه
 * دکتر ریاضی خضری دکتر دکتر موید نیا

 دکتر قدیری              دکتر عاشوری  اصغر نیا دکتر 

 دکتر بابا احمدی دکتر جامعی  اصغر نیا دکتر  دکتر خلخالی دکتر حسین پور پور احمد دکتر دکتر گیتی مهر دکتر زارع 20/3/98 دوشنبه

 *                                                                                                   21/3/98 سه شنبه
 * دکتر حسین پور صالحیدکتر

 * دکتر عاشوری علی حسینی  دکتر
 دکتر زارع 22/3/98 چهار شنبه

 * دکتر ریاضی اسدی نژاددکتر دکتر دادرس
 بابا احمدی دکتر دکتر عاشوری  علی حسینی  دکتر

 دکترقدیری  دکتر عاشوری  دکتر رفیعی  دکتر خلخالی  دکتر ریاضی دکتراسدی نژاد دکتر موید نیا  23/3/98 پنج شنبه

  24/3/98 جمعه
-- 

 * دکترصالحی 
 دکتر قدیری  دکتر عاشوری  دکتر رفیعی  دکتر خلخالی

 دکتر زارع 25/3/98 شنبه
 دکتر موید نیا

 ثابتدکتر  دکترپور احمد 
 دکتر نیکدل

 * دکتر جامعی  اصغر نیادکتر 

  26/3/98 یکشنبه
 دکتر موید نیا

 دکترخضری 
 * دکتر ریاضی

 دکتر پور کریمی  دکتر عاشوری علی حسینی دکتر

 جوهری دکتر  دکتر جامعی  اصغر نیادکتر  دکتر خلخالی دکتر حسین پور دکتراسدی نژاد دکتر گیتی مهر دکتر زارع 27/3/98 دوشنبه

 * دکتر عاشوری علی حسینی دکتر * دکتر حسین پور دکترصالحی *  28/3/98 سه شنبه

 دکتر زارع 29/3/98 چهار شنبه
 دکتر دادرس

 جوهری دکتر  دکتر عاشوری  اصغر نیادکتر   * دکتر ثابت دکترپور احمد

 دکتر بابا احمدی دکتر عاشوری  دکتر رفیعی  دکتر خلخالی دکتر ثابت دکترخضری  دکتر موید نیا  30/3/98 پنج شنبه

 --  31/3/98 جمعه
 * دکتر پور احمد 

 دکتر پور کریمی دکتر جامعی اصغر نیادکتر  رضاییدکتر 

                                                                                                                                                        12ریت شده شماره یومراقبتهای مد ملدستورالع                                          
 یام موفقیت در تماس با پزشک آنکال در صورت عد  باشد . پزشک  آنکال پزشکی است که در خارج از ساعت دسترسی و احضار به بیمارستان 

  . هم مسوولیت متوجه پزشک آنکال استبه ایشان باز  عدم دسترسی

و جراحی  - متخصص زنان وزایمان - حضور بال دررنگ و فوریمتخصص بیهوشی وکاردیولوژی    :متخصص   زمان حضور پزشکان
  درخواست اورژانس های حیاتی هر رشته در صورت  دقیقه در مورد  30وگوش حلق و بینی و نورولوژی  حضور سریع کمتر از - عمومی 

 .هر چه سریعترو بال درنگ در مرکز حضور یابد    باید   آنکال

 

                                                                                                                                                                                                                                               توجه همکاران محترم پزشک متخصص : قابل      

    الزامی می باشد. ریاست بیمارستانیر و جابجایی در برنامه ، اخذ موافقت کتبی  تغیهرگونه قبل از 

 دکتر مازیار محمدی

  بیمارستان ریاست 

 عالمت   ستاره به منظور داشتن پزشک مقیم در بیمارستان می باشد    *        



            1398          خرداد    بیمارستان امام خمینی )ره( صو معه سرا  مقیم متخصصین  یست کشیک  ل

  بیهوشی  جراحی عمومی داخلی    

  نیکخواه دکتر    1/3/98 چهار شنبه

     دکتر ارجمندی  2/3/98 پنج شنبه
    دکتر پور احمدی  3/3/98 جمعه

   دکتر جوهری   4/3/98 شنبه

  رضایی دکتر    5/3/98 یکشنبه

      6/3/98 دوشنبه

  رضایی دکتر دکتر قدیری  دکتر ارجمندی 7/3/98 سه شنبه
  نیکخواه دکتر    8/3/98 چهار شنبه

   دکتر جوهری   9/3/98 پنج شنبه

      10/3/98 جمعه

   دکتر جوهری   11/3/98 شنبه

  رضایی دکتر    12/3/98 یکشنبه
      13/3/98 دوشنبه

  رضایی دکتر   دکتر ارجمندی 14/3/98 سه شنبه
  نیکخواه دکتر    15/3/98 چهار شنبه

      16/3/98 پنج شنبه

      17/3/98 جمعه
   دکتر جوهری   18/3/98 شنبه

  رضایی دکتر    19/3/98 یکشنبه

      20/3/98 دوشنبه
  رضایی دکتر دکتر قدیری  دکتر ارجمندی 21/3/98 سه شنبه
  نیکخواه دکتر    22/3/98 چهار شنبه

      23/3/98 پنج شنبه

    دکتر پور احمدی  24/3/98 جمعه

   دکتر جوهری   25/3/98 شنبه

  رضایی دکتر    26/3/98 یکشنبه

      27/3/98 دوشنبه

  رضایی دکتر دکتر قدیری  دکتر ارجمندی 28/3/98 سه شنبه

  نیکخواه دکتر    29/3/98 چهار شنبه

      30/3/98 پنج شنبه

    دکتر پور احمدی   31/3/98 جمعه

 

 سراقابل توجه پزشگان مقیم بیمارستان امام خمینی )ره(  صو معه 

                                                                                              خص شده در بیمارستان اقامت داشته واز بیمارستان خارج نکردد شمقیم باید در ساعت های مپزشک 
                                                             دو جهت ویزیت به موقع بر بالین بیمار حاضر گرد

                                                                                                                                                                                                                                                    

 صبح روز بعد  8الی     14عا دیروزهای ساعت مقیمی :          

 

   

  بیمارستان ریاست 

 دکتر مازیار محمدی 

 


