
 1398   هبٍ     تیش صْ هعَ عشا   (سٍ) اهبم خویٌی هتخصصیي  ثیوبسعتبى کشیک  اًکبلی  

 جشاحی عوْهی استْ پذی قلت ثیِْشی داخلی اعفبل جشاحی صًبى ّسّلْژیا  

 دکتش صاسع  1/4/98 شٌجَ
 دکتش علیضادٍ 

 * --- دکتش اصغش ًیب  دکتش ًیکذل دکتش سیبضی دکتش اعذی ًژاد 

 دکتش صاسع  2/4/98 یکشٌجَ
 دکتش دادسط 

 * دکتش سیبضی دکتش صبلحی 
 دکتش پْس کشیوی  دکتش عبشْسی دکتش اصغش ًیب 

 --- دکتش اصغش ًیب  دکتش خلخبلی دکتش حغیي پْس دکتش پْس احوذی  دکتش گیتی هِش  دکتش صاسع 3/4/98 دّشٌجَ
 دکتش ثب ثب احوذی 

 دکتش قذیشی دکتش عبشْسی دکتش علی حغیٌی  دکتش سضبیی دکتش حغیي پْس دکتش خضشی   دکتش اسجوٌذی  دکتش صاسع  4/4/98 عَ شٌجَ

 دکتش دادسط  ---  5/4/98 چِبس شٌجَ
 دکتش ثبثت دکتش اعذی ًژاد

 دکتش اصغش ًیب  ًیکخْاٍدکتش
 دکتش جُْشی  دکتش عبشْسی 

  دکتش علیضادٍ  ---  6/4/98 پٌج شٌجَ
 * --- دکتش اصغش ًیب  دکتش خلخبلی دکتش حغیي پْس دکتش اعذی ًژاد 

 دکتش دادسط  ---  7/4/98 جوعَ
 دکتش جُْشی  دکتش عبشْسی  دکتش اصغش ًیب  دکتش خلخبلی دکتش ثبثت دکتش خضشی 

  دکتش علیضادٍ  ---  8/4/98 شٌجَ
 * --- دکتش اصغش ًیب  دکتش ًیکذل دکتش ثبثت دکتش خضشی 

 دکتش پْس کشیوی  دکتش عبشْسی دکتش سفیعی   ًیکذلدکتش دکتش سیبضی دکتش اعذی ًژاد   دکتش دادسط  دکتش صاسع  9/4/98 یکشٌجَ

 دکتش صاسع 10/4/98 دّشٌجَ
  دکتش گیتی هِش 

 --- دکتش اصغش ًیب  دکتش خلخبلی دکتش حغیي پْس دکتش پْس احوذ 
 دکتش ثب ثب احوذی 

 دکتش سضبیی دکتش هجتِذی دکتش صبلحی دکتش اسجوٌذی   دکتش صاسع  11/4/98 عَ شٌجَ
 دکتش علی حغیٌی

 * دکتش عبشْسی

  دکتش دادسط  ---  12/4/98 چِبس شٌجَ
 دکتش پْس کشیوی دکتش عبشْسی دکتش علی حغیٌی  ًیکخْاٍدکتش دکتش سیبضی دکتش اعذی ًژاد 

 دکتش علیضادٍ  ---  13/4/98 پٌج شٌجَ
 --- دکتش اصغش ًیب  دکتش سضبیی * دکتش پْس احوذ 

 دکتش پْس کشیوی

  دکتش اسجوٌذی  ---  14/4/98 جوعَ
 --- دکتش اصغش ًیب  دکتر ًیکذل  دکتش سیبضی دکتش صبلحی

 دکتش پْس کشیوی

 دکتش صاسع  15/4/98 شٌجَ
  دکتش علیضادٍ 

 * --- دکتش سفیعی  دکتش ًیکذل دکتش ثبثت دکتش اعذی ًژاد 

 دکتش صاسع  16/4/98 یکشٌجَ
 دکتش پْس کشیوی  دکتش عبشْسی دکتش علی حغیٌی دکتش سضبیی دکتش هجتِذی دکتش صبلحی دکتش هْیذًیب 

  17/4/98 دّشٌجَ
  دکتش گتی هِش 

 --- دکتش اصغش ًیب دکتش خلخبلی دکتش حغیي پْس دکتش خضشی  
 دکتش ثب ثب احوذی 

 دکتش صاسع  18/4/98 عَ شٌجَ
  دکتش اسجوٌذی 

 * دکتش حغیي پْس دکتش صبلحی 
 * دکتش عبشْسی دکتش علی حغیٌی 

 دکتش هْیذ ًیب  ---  19/4/98 چِبس شٌجَ
 دکتش هجتِذی دکتش صبلحی

 دکتش خلخبلی 
 دکتش ثب ثب احوذی دکتش عبشْسی دکتش سفیعی 

  دکتش علیضادٍ  ---  20/4/98 پٌج شٌجَ
 دکتش علی حغیٌی  دکتش ًیکذل دکتش سیبضی  دکتش پْس احوذ

--- 
 دکتش ثب ثب احوذی 

 دکتش  هْیذًیب  ---  21/4/98 جوعَ
 دکتش ثب ثب احوذی  دکتش عبشْسی دکتش علی حغیٌی  دکتش ًیکذل * دکتش پْس احوذ 

 دکتش صاسع 22/4/98 شٌجَ
 * --- دکتش اصغش ًیب  دکتش ًیکذل دکتش ثبثت دکتش صبلحی  دکتش علیضادٍ 

 دکتش پْس کشیوی  دکتش عبشْسی دکتش سفیعی  دکتش سضبیی دکتش ثبثت دکتش خضشی  دکتش  هْیذًیب دکتش صاسع  23/4/98 یکشٌجَ

 دکتش ثب ثب احوذی  --- دکتش اصغش ًیب  دکتش خلخبلی دکتش سیبضی دکتش خضشی   دکتش گیتی هِش   24/4/98 دّشٌجَ

 * دکتش ثبثت دکتش پْس احوذ   دکتش اسجوٌذی  دکتش صاسع  25/4/98 عَ شٌجَ
 *  دکتش علی حغیٌی 

  دکتش هْیذ ًیب  ---  26/4/98 چِبس شٌجَ
 دکتش اعذی ًژاد

 دکتر خلخالی  دکتش هجتِذی
 دکتش قذیشی   دکتش اصغش ًیب

  دکتش هْیذ ًیب  ---  27/4/98 پٌج شٌجَ
 دکتش قذیشی   دکتش سفیعی   دکتش سضبیی * دکتش خضشی 

 دکتش هْیذًیب  ---  28/4/98 جوعَ
 دکتش قذیشی  دکتش عبشْسی دکتش سفیعی   دکتش سضبیی دکتش هجتِذی دکتش پْس احوذ 

 دکتش صاسع  29/4/98 شٌجَ
 * --- دکتش علی حغیٌی  دکتش ًیکذل دکتش ثبثت  دکتش خضشی   دکتش علیضادٍ 

 دکتش پْس کشیوی  دکتش عبشْسی دکتش علی حغیٌی دکتش سضبیی دکتش حغیي پْس دکتش صبلحی دکتش هْیذ ًیب  دکتش صاسع  30/4/98 یکشٌجَ

 دکتش ثبثب احوذی  --- دکتش اصغش ًیب دکتش خلخبلی دکتش هجتِذی  دکتش پْس احوذ  گیتی هِش دکتش  31/4/98 دّشٌجَ

                                                                                                                                                        12 ّهشاقجتِبی هذیشیت شذٍ شوبسٍ دعتْسالعول
 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

  : تْجَ ُوکبساى هحتشم پضشک هتخصصقبثل 

قجل اص ُشگًَْ تغییش ّ جبثجبیی دس ثشًبهَ ، اخز هْافقت کتجی  سیبعت ثیوبسعتبى 
 .الضاهی هی ثبشذ

 دکتش هبصیبس هحوذی

 سییظ ثیوبسعتبى

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

 عالهت ًذاشتي اًکال ---   



 

 1398صْ هعَ عشا     تیش (سٍ)ثیوبسعتبى اهبم خویٌی هقین هتخصصیي  لیغت کشیک  

  ثیِْشی  جشاحی عوْهی داخلی    

   دکتش جُْشی   1/4/98 شٌجَ
  دکتش سضبیی    2/4/98 یکشٌجَ
      3/4/98 دّشٌجَ

      4/4/98 عَ شٌجَ

      5/4/98 چِبس شٌجَ

   دکتش جُْشی   6/4/98 پٌج شٌجَ

      7/4/98 جوعَ

   دکتش جُْشی   8/4/98 شٌجَ

      9/4/98 یکشٌجَ

      10/4/98 دّشٌجَ

      11/4/98 عَ شٌجَ

      12/4/98 چِبس شٌجَ
    دکتش پْس احوذی   13/4/98 پٌج شٌجَ

      14/4/98 جوعَ

   دکتش جُْشی   15/4/98 شٌجَ

      16/4/98 یکشٌجَ

      17/4/98 دّشٌجَ
  دکتش سضبیی دکتش قذیشی   18/4/98 عَ شٌجَ

      19/4/98 چِبس شٌجَ

      20/4/98 پٌج شٌجَ
    دکتش پْس احوذی  21/4/98 جوعَ

   دکتش جُْشی   22/4/98 شٌجَ

      23/4/98 یکشٌجَ

      24/4/98 دّشٌجَ

  دکتش سضبیی دکتش قذیشی   25/4/98 عَ شٌجَ

      26/4/98 چِبس شٌجَ

    دکتش پْس احوذی  27/4/98 پٌج شٌجَ

      28/4/98 جوعَ

   دکتش جُْشی   29/4/98 شٌجَ

      30/4/98 یکشٌجَ

      31/4/98 دّشٌجَ

 

 صْ هعَ عشا  (سٍ)قبثل تْجَ پضشگبى هقین ثیوبسعتبى اهبم 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

 

 

 سییظ ثیوبسعتبى

 دکتر مازیار محمدی 

 چک شذٍ  02/05/98

 



  جوِْسی اعالهی ایشاى 

 1398//:         دسهبى ّ آهْصػ پضشکی                                                                           تبسیخ .ّصاست ثِذاشت 

 3-10/ة/: شجکَ ثِذاشت ّ دسهبى شِشعتبى صْهعَ عشا                                                                      شوبسٍ   
 صْهعَ عشا                                                                            (سٍ)ثیوبسعتبى اهبم خویٌی 

 ------------ثغوَ تعبلی --------------- 
 اهْس هبلی ثیوبسعتبى 

 :  عالم علیکن 

لذا پزداخت . یفه نووه انذ ظ آنکالی انجام وهه   طبق بزنا1398 سال تیزبذینوسیله گواهی هی شود پزشگاى هتخصص در یک هاه

.  حق انکالی طبق هقزرات بال هانع هی باشذ 
تعذاد  ًْع تخصص  ًاهٌام خاًْادگی 

 ثشًبهَ

  تعذاد سّصُبی  غیشتعغیل تعذاد سّصُبی تعغیل 

 غیش حضْسی حضْسی  غیش حضْسی حضْسی 

   4  1 5 صًبى صایوبى دکتش هعصْهَ دادسط 

   5   5 صًبى صایوبى دکتش  آریي کیتی هِش  1

   6  2 8 صًبى صایوبى دکتش ًفیغَ هْیذ ًیب  2

   4  1 5 صًبى صایوبى دکتش ععیذٍ اسجوٌذی  3

   7  1 8 صًبى صایوبى دکتش فبعوَ علیضادٍ  4

  5 2   7 اعفبل دکتش فبعوَ  اعذی ًژاد 5

  3 4  1 8 اعفبل دکتش ُوبیْى  صبلحی 6

  2 4  2 8 اعفبل دکتش هِشاى   پْس احوذ 7

  3 3  2 8 اعفبل خضشی هحغي دکتش  8

   7  1 7 داخلی دکتش جِبًگیش حغیي پْس 9

   6  1 7 داخلی دکتش  عْلوبص  سیبضی  10

   6  2 8 داخلی دکتش فبعوَ ثبثت 11

   5  1 6 داخلی  دکتش سضب هجتِذی  12
   12  3 15 قلت دکتش صُشا اصغشًیب 13

  4 5 1  10 قلت دکتش عبًبص  علی حغیٌی 14

  2 3 1  6 قلت  دکتش هحوذ سفیعی  15

   8  1 9 ثیِْشی دکتش شیشیي  خلخب لی 16

   7  1 8 ثیِْشی دکتشعیذهحوذهِذی   سضبیی 17

   6  3 9 ثیِْشی دکتش ساهی  ًیکذل 18

   2   2 ثیِْشی دکتش هحوذ سعْل ًیکخْاٍ 19

   7  1 8 جشاحی عوْهی دکتشهِذی  پْس کشیوی ًژاد 20

   7  1 8 جشاحی عوْهی دکتش  حغیي ثبثب احوذی 21

   1  1 2 جشاحی عوْهی دکتش  هْعی جُْشی 22

   3  1 4 جشاحی عوْهی دکتش حغیي قذیشی  23

  4 7 1 2 14 استْپذی دکتشکیقجبد  عبشْسی 24

  8 7   15 اّسلْؤی دکتش علیشضب صاسع 25

26         

27         

 پشیغب سهضبى ًژاد  : هتشّى دکتش هبصیبس هحوذی                                         : عشپشعت ثیوبسعتبى 

 

 

 



 

شتی ردمانی استان گیالن / :                                                                                                             تبسیخ  دااگشنه علوم زپشکی خدمات بهدا

/1398 

دسهبى ّ آهْصػ پضشکی                                                                           شجکَ ثِذاشت ّ دسهبى شِشعتبى صْهعَ عشا                                                                      .ّصاست ثِذاشت 

 3-10/ة/:   شوبسٍ   
 ...................      صْهعَ عشا                                                                            پیْعت  (سٍ)ثیوبسعتبى اهبم خویٌی 

 ------------ثغوَ تعبلی --------------- 
 اهْس هبلی ثیوبسعتبى 

 :  عالم علیکن 

لذا پزداخت حق . یفه نووه انذظ انجام وهه هقیوی   طبق بزنا1398سال  هقین تیز بذینوسیله گواهی هی شود پزشگاى هتخصص

.   طبق هقزرات بال هانع هی باشذ هقیوی 
تعذاد  اعبهی پضشکبى هقین  

 ثشًبهَ 

   عبعت هقیوی سّص تعغیل سّص عبدی

  114 1 5 6 دکتش هْعی جُْشی 1

  36  2 2 دکتش حغیي قذیشی 2

  54  3 3 دکتشعیذ  هحوذ هِذی  سضبی 3

  60 1 2 3 دکتش حغیي پْس احوذی 4

       

       

       

       

       

       

       

  جوع کل عبعت  264     

 

 دکتش هبصیبس هحوذی        : سیبعت ثیوبسعتبى 

 

 

 

 

 



 1398تیش  عشاهبٍصْ هعَ  (سٍ)ثیوبسعتبى اهبم خویٌی هقین هتخصصیي  لیغت 

هعب ًّت دسهبى داًشگبٍ  اعبهی پضشکبى هقین  

 ( اهتیبص30حذا کثش  )

سیبعت شجکَ  

 ( اهتیبص30حذا کثش  )

سیبعت ثیوبسعتبى  

 ( اهتیبص40حذا کثش  )

 

  جوع اهتیبص

     دکتش هْعی جُْشی 1

     دکتش حغیي قذیشی 2

     دکتشعیذ  هحوذ هِذی  سضبی 3

     دکتش هحوذ سعْل ًیکخْاٍ  4

     دکتش حغیي پْس احوذی 5

      

      

      

      

      

      

 

 

 ثیوبسعتبى                     سیبعت   سیبعت شجکَ           هعبًّت دسهبى                  

 

 دکتش هبصیبس هحوذی     حیذس هحوْدیدکتش........                                         دکتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1398تعذاد ثیوبساى ثغتشی  شذٍ تْعظ هتخصصیي دس هبُتیش  

  ثغتشی دس  داخلی صًبى   

   28 دکتش فبعوَ  اعذی ًژاد 1

 4 دکتش هعصْهَ دادسط 21 دکتش ُوبیْى  صبلحی 2

 6 دکتش  آریي کیتی هِش  23 دکتش هِشاى   پْس احوذ 3

 5 دکتش ًفیغَ هْیذ ًیب  14 خضشی هحغي دکتش  4

 4 دکتش ععیذٍ اسجوٌذی  29 دکتش جِبًگیش حغیي پْس 5

 4 دکتش فبعوَ علیضادٍ 45 دکتش  عْلوبص  سیبضی  6

   15 دکتش فبعوَ ثبثت 7

   75 دکتش صُشا اصغشًیب 8

   67 دکتش عبًبص  علی حغیٌی 9

   25 دکتش هحوذ سفیعی  10

   8 دکتشهِذی  پْس کشیوی ًژاد 11

   13 دکتش  حغیي ثبثب احوذی 12

   9 دکتش  هْعی جُْشی 13

   25 دکتش حغیي قذیشی  14

   0 دکتش سضب جبهعی  15

   34 دکتشکیقجبد  عبشْسی 16

   10 دکتش علیشضب صاسع 17

 57=اعضام    16 دکتش شعجبًی  18
 

   17 دکتش سحیوی ثشش  19

   6 دکتش عضتی  20

   4 دکتش حوبهی  21

  سضبیت شخصی  0 دکتش اعپیذ کبس 22

     ًفش13هشداى      2 دکتش پْس احوذی  23

     ًفش10صًبى          25 دکتش سضب هجتِذی  

    ًفش7عی عی یْ      

     ًفش  20اعفبل            

 

 

 

 

 



 

 

 1398تعذاد ثیوبساى ّیضیت شذٍ دس دسهبًگبٍ  تْعظ هتخصصیي ثیوبسعتبى  دس هبٍ تیش 

     

   صًبى صایوبى دکتش هعصْهَ دادسط 1

   صًبى صایوبى دکتش  آریي کیتی هِش  2

   صًبى صایوبى دکتش ععیذٍ اسجوٌذی 3
   صًبى صایوبى دکتش ًفیغَ  هْیذ ًیب 4
   قلت دکتش صُشا اصغشًیب 5
  قلت دکتش هحوذ سفیعی 6
   قلت دکتش عبًبص  علی حغیٌی 7
   اعفبل دکتش فبعوَ  اعذی ًژاد 8
   اعفبل دکتش ُوبیْى  صبلحی 9

   اعفبل دکتش حغیي  پْس احوذ 10

   اعفبل خضشی هحغي دکتش  11

   داخلی دکتش  فبعوَ آسام  پیشّصی 12

   داخلی دکتش جِبًگیش حغیي پْس 13

   داخلی دکتش حغیي  پْس احوذی 14

   داخلی دکتش کیْاى ًیک عششت 15

   داخلی دکتش  عیذ عْلوبص  سیبضی 16

   داخلی دکتش  فبعوَ ثبثت 17

   جشاحی  عوْهی دکتش  حغیي  ثبثب احوذی 18

   جشاحی  عوْهی دکتش هْعی  جُْشی 19

   جشاحی  عوْهی دکتش حغیي  قذیشی 20

   جشاحی  عوْهی دکتش  هِذی پْس کشیوی ًژاد 21

   استْپذی دکتش سضب جبهعی هْیذی 22

   اّسّلْژی دکتش علیشضب صاسع 23

   اّسّلْژی دکتش ثقشاط  اعپیذ کبس 24

   چشن دکتش پشیغب حوبهی 25

    دکتش عضتی 26

    دکتش سحیوی ثشش  27

 35    دکتش شعجبًی 28

 59    دکتش ثشًب  29

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    جوع کل  

 

 

 



 

 

 هغئْل فٌی  ّجبًشیي هغئْل فٌی   دس عصشّشتلیغت کشیک    

 1398تیشصْ هعَ عشا          (سٍ)ثیوبسعتبى اهبم خویٌی 

جب ًشیي هغئْل فٌی    هغئْل فٌی ثیوبسعتبى    

 (دس عصش ّشت  )

 

  دکتش جُْشی دکتش هحوذی  1/4/98 شٌجَ

  دکتش سضبیی دکتش هحوذی  2/4/98 یکشٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  3/4/98 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی دکتش هحوذی  4/4/98 عَ شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  5/4/98 چِبس شٌجَ

  دکتش جُْشی دکتش هحوذی  6/4/98 پٌج شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  7/4/98 جوعَ

  دکتش جُْشی دکتش هحوذی  8/4/98 شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  9/4/98 یکشٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  10/4/98 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی دکتش هحوذی  11/4/98 عَ شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  12/4/98 چِبس شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  13/4/98 پٌج شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  14/4/98 جوعَ

  دکتش جُْشی دکتش هحوذی  15/4/98 شٌجَ

  دکتش سضبیی دکتش هحوذی  16/4/98 یکشٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  17/4/98 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی دکتش هحوذی  18/4/98 عَ شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  19/4/98 چِبس شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  20/4/98 پٌج شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  21/4/98 جوعَ

  دکتش جُْشی دکتش هحوذی  22/4/98 شٌجَ

  دکتش سضبیی دکتش هحوذی  23/4/98 یکشٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  24/4/98 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی دکتش هحوذی  25/4/98 عَ شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  26/4/98 چِبس شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  27/4/98 پٌج شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  28/4/98 جوعَ

  دکتش جُْشی دکتش هحوذی  29/4/98 شٌجَ

  دکتش سضبیی دکتش هحوذی  30/4/98 یکشٌجَ

  عْپش ّایضس کشیکدکتش هحوذی   31/4/98 دّشٌجَ

 

 سییظ ثیوبسعتبى

 دکتر مازیار محمدی 

 



 

 

 1398صْ هعَ عشا   تیش  (سٍ)داخلی    ثیوبسعتبى اهبم خویٌی هتخصصیي  کشیک  لیغت 

     هقیوی  اًکبلی   

      دکتش سیبضی 1/4/98 شٌجَ

      دکتش سیبضی 2/4/98 یکشٌجَ

      دکتش حغیي پْس 3/4/98 دّشٌجَ

 4/4/98 عَ شٌجَ
 دکتش حغیي پْس

     

      دکتش ثبثت 5/4/98 چِبس شٌجَ

      دکتش حغیي پْس 6/4/98 پٌج شٌجَ

      دکتش ثبثت 7/4/98 جوعَ

      دکتش ثبثت 8/4/98 شٌجَ

      دکتش سیبضی 9/4/98 یکشٌجَ

      دکتش حغیي پْس 10/4/98 دّشٌجَ

      دکتش هجتِذی 11/4/98 عَ شٌجَ

      دکتش سیبضی 12/4/98 چِبس شٌجَ

     دکتش پْس احوذی * 13/4/98 پٌج شٌجَ

      دکتش سیبضی 14/4/98 جوعَ

      دکتش ثبثت 15/4/98 شٌجَ

      دکتش هجتِذی 16/4/98 یکشٌجَ

      دکتش حغیي پْس 17/4/98 دّشٌجَ

      دکتش حغیي پْس 18/4/98 عَ شٌجَ

      دکتش هجتِذی 19/4/98 چِبس شٌجَ

      دکتش سیبضی 20/4/98 پٌج شٌجَ

     دکتش پْس احوذی * 21/4/98 جوعَ

      دکتش ثبثت 22/4/98 شٌجَ

      دکتش ثبثت 23/4/98 یکشٌجَ

      دکتش سیبضی 24/4/98 دّشٌجَ

      دکتش حغیي پْس 25/4/98 عَ شٌجَ

 26/4/98 چِبس شٌجَ
 دکتش هجتِذی

     

     دکتش پْس احوذی * 27/4/98 پٌج شٌجَ

      دکتش هجتِذی 28/4/98 جوعَ

      دکتش ثبثت 29/4/98 شٌجَ

      دکتش ثبثت 30/4/98 یکشٌجَ

      دکتش هجتِذی 31/4/98 دّشٌجَ

      دکتش سیبضی  

 

 

 

 



 

 

 1398تیشصْ هعَ عشا    (سٍ)ثیِْشی         ثیوبسعتبى اهبم خویٌی هتخصصیي  کشیک  

    هقیوی  اًکبلی صجح   

     دکتش ًیکذل دکتش ًیکذل 1/4/98 شٌجَ

    دکتش سضبیی  دکتش سضبیی 2/4/98 یکشٌجَ

     دکتش خلخبلی دکتش خلخبلی 3/4/98 دّشٌجَ

    دکتش سضبیی  دکتش سضبیی 4/4/98 عَ شٌجَ

     ًیکخْاٍدکتش   ًیکخْاٍدکتش 5/4/98 چِبس شٌجَ

     دکتش خلخبلی دکتش خلخبلی 6/4/98 پٌج شٌجَ

     دکتش خلخبلی دکتش خلخبلی 7/4/98 جوعَ

     دکتش ًیکذل دکتش ًیکذل 8/4/98 شٌجَ

     ًیکذلدکتش ًیکذل دکتش 9/4/98 یکشٌجَ

     دکتش خلخبلی دکتش خلخبلی 10/4/98 دّشٌجَ

     دکتش سضبیی دکتش سضبیی 11/4/98 عَ شٌجَ

       12/4/98 چِبس شٌجَ

       13/4/98 پٌج شٌجَ

       14/4/98 جوعَ

     دکتش ًیکذل دکتش ًیکذل 15/4/98 شٌجَ

    دکتش سضبیی  دکتش سضبیی 16/4/98 یکشٌجَ

     دکتش خلخبلی دکتش خلخبلی 17/4/98 دّشٌجَ

    دکتش سضبیی  دکتش سضبیی 18/4/98 عَ شٌجَ

       19/4/98 چِبس شٌجَ

     دکتش ًیکذل دکتش ًیکذل 20/4/98 پٌج شٌجَ

     دکتش ًیکذل دکتش ًیکذل 21/4/98 جوعَ

     دکتش ًیکذل دکتش ًیکذل 22/4/98 شٌجَ

    دکتش سضبیی  دکتش سضبیی 23/4/98 یکشٌجَ

     دکتش خلخبلی دکتش خلخبلی 24/4/98 دّشٌجَ

    دکتش سضبیی  دکتش سضبیی 25/4/98 عَ شٌجَ

       26/4/98 چِبس شٌجَ

     دکتش سضبیی دکتش سضبیی 27/4/98 پٌج شٌجَ

     دکتش سضبیی دکتش سضبیی 28/4/98 جوعَ

     دکتش ًیکذل دکتش ًیکذل 29/4/98 شٌجَ

    دکتش سضبیی  دکتش سضبیی 30/4/98 یکشٌجَ

     دکتش خلخبلی دکتش خلخبلی 31/4/98 دّشٌجَ



 

 

 1398هبٍ  هتخصصیي داخلی     خشدادلیغت کشیک 

 اًکبل    

 

   هقین 

   دکتش پْسکشیوی  1/3/98 چِبس شٌجَ

   دکتش پْسکشیوی 2/3/98 پٌج شٌجَ

   دکتش پْسکشیوی 3/3/98 جوعَ

  دکتش جُْشی  4/3/98 شٌجَ

   دکتش پْسکشیوی 5/3/98 یکشٌجَ

   دکتش جُْشی 6/3/98 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی  7/3/98 عَ شٌجَ

   دکتش جُْشی 8/3/98 چِبس شٌجَ

  دکتش جُْشی  9/3/98 پٌج شٌجَ

   دکتش جُْشی 10/3/98 جوعَ

  دکتش جُْشی  11/3/98 شٌجَ

   دکتش پْسکشیوی 12/3/98 یکشٌجَ

   دکتش قذیشی  13/3/98 دّشٌجَ

   دکتش پْسکشیوی 14/3/98 عَ شٌجَ

   دکتش پْسکشیوی 15/3/98 چِبس شٌجَ

   دکتش ثبثب احوذی  16/3/98 پٌج شٌجَ

   دکتش ثبثب احوذی 17/3/98 جوعَ

  دکتش جُْشی  18/3/98 شٌجَ

   دکتش قذیشی 19/3/98 یکشٌجَ

   دکتش ثبثب احوذی 20/3/98 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی  21/3/98 عَ شٌجَ

   دکتش ثبثب احوذی 22/3/98 چِبس شٌجَ

   دکتشقذیشی  23/3/98 پٌج شٌجَ

   دکتش قذیشی  24/3/98 جوعَ

  دکتش جُْشی  25/3/98 شٌجَ

   دکتش پْس کشیوی  26/3/98 یکشٌجَ

   دکتش ثبثب احوذی 27/3/98 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی  28/3/98 عَ شٌجَ

   دکتش ثبثب احوذی 29/3/98 چِبس شٌجَ

   دکتش ثبثب احوذی 30/3/98 پٌج شٌجَ

    دکتش قذیشی  31/3/98 جوعَ 

 

 

 



 

 هتخصصیي   ثیِْشی 

  جوِْسی اعالهی ایشاى 

 0/0/1397:         دسهبى ّ آهْصػ پضشکی                                                                           تبسیخ .ّصاست ثِذاشت 

 3-10/ة/: شجکَ ثِذاشت ّ دسهبى شِشعتبى صْهعَ عشا                                                                      شوبسٍ   
 صْهعَ عشا                                                                            (سٍ)ثیوبسعتبى اهبم خویٌی 

 ------------ثغوَ تعبلی --------------- 
 اهْس هبلی ثیوبسعتبى 

 :  عالم علیکن 

لذا پزداخت حق . یفه نووه انذ ظ آنکالی انجام وهه   طبق بزنا1397بذینوسیله گواهی هی شود پزشگاى هتخصص در یک هاه سال 

.  انکالی طبق هقزرات بال هانع هی باشذ 
تعذاد  ًْع تخصص  ًاهٌام خاًْادگی 

 ثشًبهَ

  تعذاد سّصُبی  غیشتعغیل تعذاد سّصُبی تعغیل 

 غیش حضْسی حضْسی  غیش حضْسی حضْسی 

       صًبى صایوبى دکتش هعصْهَ دادسط 

       صًبى صایوبى دکتش  آریي کیتی هِش  1

       اعفبل دکتش فبعوَ  اعذی ًژاد 2

       اعفبل دکتش ُوبیْى  صبلحی 3

       اعفبل دکتش هِشاى   پْس احوذ 4

       اعفبل خضشی هحغي دکتش  5

       داخلی دکتش جِبًگیش حغیي پْس 6

       داخلی دکتش  عْلوبص  سیبضی  7

       داخلی دکتش ًیک عششت  8

       داخلی دکتش حغیي  پْس احوذی 9

      داخلی دکتش فبعوَ ثبثت  10

       ثیِْشی دکتش شیشیي  خلخب لی 11

       ثیِْشی دکتشعیذهحوذهِذی   سضبیی 12
       ثیِْشی دکتش ساهی  ًیکذل 13

       ثیِْشی دکتش هحوذ سعْل ًیکخْاٍ 14

       قلت دکتش صُشا اصغشًیب 15

       قلت دکتش عبًبص  علی حغیٌی 16

       جشاحی عوْهی دکتش  حغیي ثبثب احوذی 17

       جشاحی عوْهی دکتش  هْعی جُْشی 18

       جشاحی عوْهی دکتش حغیي قذیشی  19

       استْپذی دکتش سضب جبهعی  20

       استْپذی دکتشکیقجبد  عبشْسی 21

       اّسلْؤی دکتش علیشضب صاسع 22

       استْپذی دکتشکیقجبد  عبشْسی 23

       اّسلْؤی دکتش علیشضب صاسع 24

       جشاحی عوْهی دکتشهِذی  پْس کشیوی ًژاد 25

       سصیذًت صًبى خبًن دکتش ّالی فشد  26

       سصیذًت اعفبل  خبًن دکتش صبدقی  27

 پشیغب سهضبى ًژاد  : هتشّى دکتش هبصیبس هحوذی                                         : عشپشعت ثیوبسعتبى 

 

 

 



 

شتی ردمانی استان گیالن :                                                                                                             تبسیخ  دااگشنه علوم زپشکی خدمات بهدا

05/09/ 1397 

دسهبى ّ آهْصػ پضشکی                                                                           شجکَ ثِذاشت ّ دسهبى شِشعتبى صْهعَ عشا                                                                      .ّصاست ثِذاشت 

 3-10/ة/6471:   شوبسٍ   
 ...................      صْهعَ عشا                                                                            پیْعت  (سٍ)ثیوبسعتبى اهبم خویٌی 

 ------------ثغوَ تعبلی --------------- 
 اهْس هبلی ثیوبسعتبى 

 :  عالم علیکن 

لذا . یفه نووه انذظ انجام وهه هقیوی   طبق بزنا1397سال  آباى  در یک هاه هقین بذینوسیله گواهی هی شود پزشگاى هتخصص

.   طبق هقزرات بال هانع هی باشذ هقیوی پزداخت حق 
تعذاد  اعبهی پضشکبى هقین  

 ثشًبهَ 

   عبعت هقیوی سّص تعغیل سّص عبدی

  114 1 5 6 دکتش هْعی جُْشی 1

  36  2 2 دکتش  حغیي ثبثب احوذی 2

  54  3 3 دکتش حغیي قذیشی 3

  114 1 5 6 دکتش هِذی  پْس کشیوی ًژاد 4

  246 2 11 13 دکتشعیذ  هحوذ هِذی  سضبی 5

  48 2  2 دکتش حغیي پْس احوذی 6

7       

8       

9       

       

       

  جوع کل عبعت       

 

 دکتش هبصیبس هحوذی        : سیبعت ثیوبسعتبى 

 

 

 

 



 

 1397آثبىعشاهبٍصْ هعَ  (سٍ)ثیوبسعتبى اهبم خویٌی هقین هتخصصیي  لیغت 

هعب ًّت دسهبى داًشگبٍ  اعبهی پضشکبى هقین  

 ( اهتیبص30حذا کثش  )

سیبعت شجکَ  

 ( اهتیبص30حذا کثش  )

سیبعت ثیوبسعتبى  

 ( اهتیبص40حذا کثش  )

 

  جوع اهتیبص

     دکتش هْعی جُْشی 1

     دکتش  حغیي ثبثب احوذی 2

     دکتش حغیي قذیشی 3

     دکتش هِذی  پْس کشیوی ًژاد 4

     دکتشعیذ  هحوذ هِذی  سضبی 5

     دکتش حغیي پْس احوذی 6

7      

8      

9      

10      

11      

 

 

 ثیوبسعتبى                     سیبعت   سیبعت شجکَ           هعبًّت دسهبى                  

 

 دکتش هبصیبس هحوذی     حیذس هحوْدیدکتش ...........                                         دکتش 

 

 

 

 

 

 

 

   1397تعذاد ثیوبساى ثغتشی  شذٍ تْعظ هتخصصیي دس هبُآثبى      



    ثغتشی دس  داخلی صًبى   

    دکتش پْس احوذی 1

 3 دکتش دادسط    سیبضیدکتش 2

    دکتش آسام  پیشّصی 3

    ًیک عششت دکتش  4

    دکتش حغیي پْس 5

    دکتش ثبثب احوذی 6

    دکتش جُْشی  7

    دکتش قذیشی 8

    دکتش پْس کشیوی 9

    دکتش عبشْسی 10

    دکتش اصغشًیب 11

    دکتش علی حغیٌی 12

    دکتش اعذی ًژاد 13

    دکتش صبلحی 14

    دکتش پْس احوذ 15

    دکتش خضشی 16

    دکتش حوبهی 17

    دکتش صاسع 18

    دکتش جبهعی  19

    دکتش السیجبًی 20

    دکتش اعپیذ کبس 21

    دکتش ضیبء 

 

 

 

 

 

 

 

 1397ثیوبساى ّیضیت شذٍ دس دسهبًگبٍ  تْعظ هتخصصیي ثیوبسعتبى  دس هبٍ  ثِويتعذاد 

     

   صًبى صایوبى دکتش هعصْهَ دادسط 



   صًبى صایوبى دکتش  آریي کیتی هِش  1

   صًبى صایوبى دکتش ععیذٍ اسجوٌذی  2
   قلت دکتش صُشا اصغشًیب 3

   قلت دکتش عبًبص  علی حغیٌی 4
   اعفبل دکتش فبعوَ  اعذی ًژاد 5
   اعفبل دکتش ُوبیْى  صبلحی 6

   اعفبل دکتش حغیي  پْس احوذ 7

   اعفبل خضشی هحغي دکتش  8

   داخلی دکتش  فبعوَ آسام  پیشّصی 9

   داخلی دکتش جِبًگیش حغیي پْس 10

   داخلی دکتش حغیي  پْس احوذی 11

   داخلی دکتش کیْاى ًیک عششت 12

   داخلی دکتش  عیذ عْلوبص  سیبضی 13
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 1397هبٍ  هتخصصیي داخلی      ثِوي لیغت کشیک 

 اًکبل    

  صجح ششّع تب 8اص عبعت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             صجح سّص ثعذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8عب عت 

   هقین 



   دکتش سیبضی 1/11 دّشٌجَ

   دکتش حغیي پْس 2/11 عَ شٌجَ

   دکتش ًیک عششت  3/11 چِبس شٌجَ

   دکتش حغیي پْس 4/11 پٌج شٌجَ

   دکتش سیبضی  5/11 جوعَ

   دکتش حغیي پْس  6/11 شٌجَ

   دکتش حغیي پْس 7/11 یکشٌجَ

   دکتش سیبضی  8/11 دّشٌجَ

   دکتش س یبضی  9/11 عَ شٌجَ

   دکتش ًیک عششت  10/11 چِبس شٌجَ

   دکتش سیبضی  11/11 پٌج شٌجَ

  دکتش پْس احوذی ----- 12/11 جوعَ

   دکتش سیبضی 13/11 شٌجَ

   دکتش حغیي پْس 14/11 یکشٌجَ

   دکتش سیبضی 15/11 دّشٌجَ

   دکتش حغیي پْس 16/11 عَ شٌجَ

   دکتش ًیک عششت 17/11 چِبس شٌجَ

   دکتش سیبضی 18/11 پٌج شٌجَ

  دکتش پْس احوذی ----- 19/11 جوعَ

   دکتش حغیي پْس 20/11 شٌجَ

   دکتش سیبضی 21/11 یکشٌجَ

   دکتش سیبضی 22/11 دّشٌجَ

   دکتش حغیي پْس  23/11 عَ شٌجَ

   دکتش ًیک عششت  24/11 چِبس شٌجَ

  دکتش پْس احوذی ----- 25/11 پٌج شٌجَ

   دکتش حغیي پْس 26/11 جوعَ

   دکتش سیبضی 27/11 شٌجَ

   دکتش حغیي پْس 28/11 یکشٌجَ

   دکتش سیبضی 29/11 دّشٌجَ

   دکتش حغیي پْس 30/11 عَ شٌجَ

 

 

 

 

 

 لیغت کشیک  

 

 

 

 هغئْل فٌی  ّجبًشیي هغئْل فٌی   دس عصشّشتلیغت کشیک

 1397 صْ هعَ عشا          ثِوي  (سٍ)ثیوبسعتبى اهبم خویٌی 



 جب ًشیي هغئْل فٌی   هغئْل فٌی ثیوبسعتبى    

 (دس عصش ّشت  )

 

  عْپش ّایضس کشیک  دکتش هحوذی  1/11 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی دکتش هحوذی  2/11 عَ شٌجَ

  دکتش ًیکخْاٍ دکتش هحوذی  3/11 چِبس شٌجَ

  دکتش سضبیی دکتش هحوذی  4/11 پٌج شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  5/11 جوعَ

  دکتش جُْشی  دکتش هحوذی  6/11 شٌجَ

  سضبییدکتش دکتش هحوذی  7/11 یکشٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  8/11 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی دکتش هحوذی  9/11 عَ شٌجَ

  ًیکخْاٍدکتش دکتش هحوذی  10/11 چِبس شٌجَ

  سضبییدکتش دکتش هحوذی  11/11 پٌج شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  12/11 جوعَ

  دکتش جُْشی  دکتش هحوذی  13/11 شٌجَ

  سضبییدکتش دکتش هحوذی  14/11 یکشٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  15/11 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی دکتش هحوذی  16/11 عَ شٌجَ

  دکتش ًیکخْاٍ دکتش هحوذی  17/11 چِبس شٌجَ

  سضبییدکتش دکتش هحوذی  18/11 پٌج شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  19/11 جوعَ

  دکتش جُْشی  دکتش هحوذی  20/11 شٌجَ

  سضبییدکتش دکتش هحوذی  21/11 یکشٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  22/11 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی دکتش هحوذی  23/11 عَ شٌجَ

  دکتش ًیکخْاٍ دکتش هحوذی  24/11 چِبس شٌجَ

  سضبییدکتش دکتش هحوذی  25/11 پٌج شٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  26/11 جوعَ

  دکتش جُْشی  دکتش هحوذی  27/11 شٌجَ

  سضبییدکتش دکتش هحوذی  28/11 یکشٌجَ

  عْپش ّایضس کشیک دکتش هحوذی  29/11 دّشٌجَ

  دکتش قذیشی دکتش هحوذی  30/11 عَ شٌجَ

 

 

 

 

 

 

 

 1398فشّسدیي           

        



       1/1/98 پٌج شٌجَ

       2/1/98 جوعَ

       3/1/98 شٌجَ

       4/1/98 یکشٌجَ

       5/1/98 دّشٌجَ

       6/1/98 عَ شٌجَ

       7/1/98 چِبس شٌجَ

       8/1/98 پٌج شٌجَ

       9/1/98 جوعَ

       10/1/98 شٌجَ

       11/1/98 یکشٌجَ

       12/1/98 دّشٌجَ

       13/1/98 عَ شٌجَ

       14/1/98 چِبس شٌجَ

       15/1/98 پٌج شٌجَ

       16/1/98 جوعَ

       17/1/98 شٌجَ

       18/1/98 یکشٌجَ

       19/1/98 دّشٌجَ

       20/1/98 عَ شٌجَ

       21/1/98 چِبس شٌجَ

       22/1/98 پٌج شٌجَ

       23/1/98 جوعَ

       24/1/98 شٌجَ

       25/1/98 یکشٌجَ

       26/1/98 دّشٌجَ

       27/1/98 عَ شٌجَ

       28/1/98 چِبس شٌجَ

       29/1/98 پٌج شٌجَ

       30/1/98 جوعَ

       31/1/98  شٌجَ 

 

 

 

 



 

 

 


