
 1398   هاٍ     هزدادصْ هعَ طزا  (رٍ) اهام خویٌی هتخصصیي  بیوارطتاى کشیک  اًکالی  

 جزاحی عوْهی ارتْ پذی قلب بیِْشی داخلی اطفال جزاحی سًاى ّرّلْژیا  

 دکتز سارع  1/5/98 طَ شٌبَ
 دکتز ارجوٌذی 

 دکتتز صالحی 
 * دکتز حظیي پْر

 * دکتز عاشْری  دکتز علی حظیٌی
 دکتز پْر کزیوی  دکتز رفیعی دکتز ًیکذل  دکتز هجتِذی دکتز اطذی ًژاد  دکتز دادرص   2/5/98 چِار شٌبَ

 دکتز پْر احوذ  دکتز هْیذ ًیا   3/5/98 پٌج شٌبَ
 دکتز جُْزی  دکتز عاشْری  دکتز اصغز ًیا دکتز خلخالی  دکتز ریاضی

 دکتز خضزی  دکتز هْیذ ًیا  4/5/98 جوعَ
 دکتز بابا احوذی دکتز عاشْری  دکتز اصغز ًیا دکتز خلخالی *

 دکتز سارع 5/5/98 شٌبَ
 دکتز علیشادٍ 

 دکتز خضزی 
 دکتز علی حظیٌی دکتز ًیکذل دکتز ثابت

 * 
 دکتز سارع 6/5/98 یکشٌبَ

 دکتز هْیذ ًیا
 * دکتز ریاضی دکتز صالحی 

 دکتز پْر کزیوی  دکتز عاشْری دکتز اصغز ًیا

 دکتز بابا احوذی   دکتز اصغز ًیا دکتز خلخالی دکتز هجتِذی دکتز پْر احوذ دکتز گیتی هِز   7/5/98 دّشٌبَ

 دکتز سارع 8/5/98 طَ شٌبَ
 دکتز ارجوٌذی

 دکتز خضزی 
 * دکتز حظیي پْر

 * دکتز عاشْری دکتز علی حظیٌی
  9/5/98 چِار شٌبَ

 دکتز دادرص
 دکتز اصغز ًیا * دکتز ریاضی دکتز پْر احوذ 

 دکتز پْر کزیوی  دکتز عاشْری

 دکتز پْر کزیوی   دکتز رفیعی دکتز عطا هٌش دکتز ریاضی دکتز خضزی دکتز علیشادٍ   10/5/98 پٌج شٌبَ

  دکتز صالحی  دکتز علیشادٍ   11/5/98 جوعَ
 * دکتز هجتِذی

 دکتز پْر کزیوی  دکتز عاشْری دکتز رفیعی

 دکتز سارع 12/5/98 شٌبَ
 دکتز هْیذ ًیا

 دکتز پْر احوذ 
 دکتز ثابت

 * دکتز عاشْری دکتز اصغز ًیا دکتز ًیکذل
 دکتز سارع 13/5/98 یکشٌبَ

 دکتز علیشادٍ 
 * دکتز ریاضی دکتز خضزی 

 دکتز پْر کزیوی  دکتز عاشْری دکتز علی حظیٌی

 دکتز بابا احوذی   دکتز اصغز ًیا دکتز خلخالی  دکتز هجتِذی دکتز اطذی ًژاد دکتز گیتی هِز  14/5/98 دّشٌبَ

 دکتز سارع 15/5/98 طَ شٌبَ
 دکتز ارجوٌذی

 دکتز پْر احوذ 
 * دکتز حظیي پْر

 * دکتز عاشْری دکتز علی حظیٌی
  16/5/98 چِار شٌبَ

 دکتز صالحی  دکتز دادرص
 دکتز هجتِذی

 دکتز بابا احوذی  دکتز عاشْری دکتز اصغز ًیا دکتز کشت کار 

  17/5/98 پٌج شٌبَ
 دکتز علیشادٍ

 * دکتز خضزی 
 دکتز بابا احوذی  دکتز عاشْری دکتز رفیعی دکتز ًیکذل

 دکتز بابا احوذی   دکتز رفیعی دکتز ًیکذل دکتز ریاضی دکتز پْر احوذ  دکتز دادرص  18/5/98 جوعَ

 دکتز سارع 19/5/98 شٌبَ
 دکتز علیشادٍ 

 *  دکتز اصغز ًیا دکتز ًیکذل دکتز ثابت دکتز خضزی 
 دکتز سارع 20/5/98 یکشٌبَ

 دکتز هْیذ ًیا
 * دکتز ثابت دکتز اطذی ًژاد

 دکتز پْر کزیوی  دکتز عاشْری دکتز اصغز ًیا

 دکتز بابا احوذی   دکتز اصغز ًیا دکتز خلخالی دکتز ثابت دکتز پْر احوذ  دکتز گیتی هِز  21/5/98 دّشٌبَ

 دکتز سارع 22/5/98 طَ شٌبَ
 دکتز ارجوٌذی

 * دکتز حظیي پْر دکتز صالحی 
 * دکتز عاشْری دکتز رفیعی

  23/5/98 چِار شٌبَ
 دکتز دادرص

 دکتز اطذی ًژاد
 * دکتز هجتِذی

 دکتز عاشْری دکتز اصغز ًیا
 دکتز جُْزی 

   دکتز علی حظیٌی دکتز رضایی  دکتز حظیي پْر دکتز صالحی  دکتز علیشادٍ   24/5/98 پٌج شٌبَ
  25/5/98 جوعَ

 دکتز گیتی هِز
 * دکتز اطذی ًژاد

 دکتز جُْزی   دکتز علی حظیٌی دکتز رضایی 

 دکتز سارع 26/5/98 شٌبَ
 دکتز علیشادٍ 

 دکتز پْر احوذ 
 دکتز ثابت

 *  دکتز اصغز ًیا دکتز ًیکذل
 دکتز سارع 27/5/98 یکشٌبَ

 دکتز هْیذ ًیا
 * دکتز ثابت دکتز خضزی 

 دکتز پْر کزیوی  دکتز عاشْری دکتز اصغز ًیا

 دکتز بابا احوذی   دکتز علی حظیٌی دکتز خلخالی  دکتز هجتِذی دکتز اطذی ًژاد دکتز گیتی هِز  28/5/98 دّشٌبَ

  29/5/98 طَ شٌبَ
 دکتز ارجوٌذی

 * دکتز عاشْری دکتز علی حظیٌی دکتز خلخالی  دکتز حظیي پْر دکتز صالحی 
 دکتز قذیزی  دکتز عاشْری دکتز اصغز ًیا  دکتز هجتِذی دکتز پْر احوذ  دکتز هْیذ ًیا دکتز سارع 30/5/98 چِار شٌبَ
 دکتز قذیزی  دکتز علی حظیٌی دکتز خلخالی دکتز حظیي پْر دکتز صالحی  دکتز هْیذ ًیا  31/5/98 پٌج شٌبَ

                                                                                                                                                        12 ّهزاقبتِای هذیزیت شذٍ شوارٍ دطتْرالعول
 عذم یادر صْرت عذم هْفقیت در تواش با پسشک آًکال .پسشک  آًکال پسشکی اضت کَ در خارج از ضاعت دضترضی ّ احضار بَ بیوارضتاى  باشذ 

 .دضترضیبَ ایشاى بازُن هطّْلیت هتْجَ پسشک آًکال اضت

ّگْظ  - ّ جراحی عوْهی  -هتخصص زًاى ّزایواى- حضْر بال دررًگ ّ فْریهتخصص بیِْشی ّکاردیْلْژی :زهاى حضْر پسشکاى هتخصص 
 دقیقَ در هْرد اّرژاًص ُای حیاتی ُر رشتَ در صْرت درخْاضت آًکال بایذ ُر چَ 30حلق ّ بیٌی ّ ًْرّلْژی  حضْر ضریع کوتر از 

 - ضریعترّ بال درًگ در هرکس حضْر یابذ

  رّز بعذ 12 تا 12اًکالی قلب از ضاعت --

  : تْجَ ُوکاراى هحتزم پششک هتخصصقابل 

 .قبل اس ُزگًَْ تغییز ّ جابجایی در بزًاهَ ، اخذ هْافقت کتبی  ریاطت بیوارطتاى الشاهی هی باشذ

 دکتز هاسیار هحوذی

                                                                              رفیعی رییض بیوارطتاى

 عالمت   ستاره به منظور داشته پسشک مقیم در بیمارستان می باشد  *

 عالهت ًذاشتي اًکال ---   



 

 1398صْ هعَ طزا     هزداد (رٍ)بیوارطتاى اهام خویٌی هقینهتخصصیي  لیظت کشیک  

  بیِْشی  جزاحی عوْهی  داخلی    

  دکتز رضایی دکتز قذیزی   1/5/98 طَ شٌبَ

      2/5/98 چِار شٌبَ
      3/5/98 پٌج شٌبَ

    دکتز پْر احوذی   4/5/98 جوعَ

   دکتز جُْزی    5/5/98 شٌبَ

  دکتز رضایی    6/5/98 یکشٌبَ

      7/5/98 دّشٌبَ

  دکتز رضایی دکتز قذیزی   8/5/98 طَ شٌبَ

  دکتز عطا هٌش    9/5/98 چِار شٌبَ

      10/5/98 پٌج شٌبَ

  دکتز عطا هٌش    11/5/98 جوعَ

   دکتز جُْزی   12/5/98 شٌبَ

  دکتز رضایی    13/5/98 یکشٌبَ

      14/5/98 دّشٌبَ

  دکتز رضایی دکتز قذیزی   15/5/98 طَ شٌبَ

  ----    16/5/98 چِار شٌبَ

    دکتز پْر احوذی  17/5/98 پٌج شٌبَ

      18/5/98 جوعَ

   دکتز جُْزی   19/5/98 شٌبَ

  دکتز رضایی    20/5/98 یکشٌبَ

      21/5/98 دّشٌبَ

  دکتز رضایی دکتز قذیزی   22/5/98 طَ شٌبَ

      23/5/98 چِار شٌبَ

   دکتز جُْزی   24/5/98 پٌج شٌبَ

    دکتز پْر احوذی  25/5/98 جوعَ

   دکتز جُْزی   26/5/98 شٌبَ

  دکتز رضایی    27/5/98 یکشٌبَ

      28/5/98 دّشٌبَ

   دکتز قذیزی   29/5/98 طَ شٌبَ

      30/5/98 چِار شٌبَ

      31/5/98 پٌج شٌبَ

 

 صْ هعَ طزا  (رٍ)قابل تْجَ پششگاى هقین بیوارطتاى اهام خویٌی 

خص شذٍ در بیوارضتاى اقاهت داشتَ ّاز بیوارضتاى خارج ًکردد ّ جِت ّیسیت بَ هْقع بر بالیي بیوار ظهقین بایذ در ضاعت ُای مپسشک 
   صبح رّز بعذ8   الی  14عا دیرّزُای :دضاعت هقیوی حاضر گرد

 

 رییض بیوارطتاى

 دکتر مازیار محمدی                                                                       رفیعی 


