
 1401ماه  مهر -گروه قلب  و عروق د یو درمانگاه  اسات کشیک-برنامه راند :  2اصالحیه
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 1 جمعه         کرمانی  کرمانی  آبدار     شهابی  حشمت    

 روغنی  صانعی محمدی  شهابی  تیموری  محمودیان  شفیعی کرمانی 
 سلیمانی

 تابش/حشمت  امیرپور  امیرپور 
دانش/سلیمانی 

شهابی /  
 شمیرانی  پورمقدس  بحرانی  پورمقدس 

 آبدار 
 2 شنبه

کشنبهی        کرمانی  کرمانی  نصری     شهابی  تابش      3 

 تیموری/زوار  حشمت  روغنی  روغنی  زوار  امیرپور  دانش  محمدی  شهابی  تابش  محمودیان  هاشمی  کرمانی 
  بحرانی/

)کلینیک تابش

 ویژه( 
 شمیرانی  گلشاهی بحرانی 

 آبدار 

 4 دوشنبه

       صانعی پورمقدس  تاجمیرریاحی     شهابی  حشمت    
  سه 

 شنبه
5 

 شفیعی نصری 
شیروانی/  

 محمدی 
  شمیرانی  هاشمی  آبدار  روغنی  خسروی  محمدی  شهابی  حشمت 

امیرپور/کرمانی

ازهری/دانش   /  
 شمیرانی  ابراهیمی فر محمودیان  پورمقدس 

چهار  تاجمیرریاحی 

 شنبه
6 

 شفیعی نصری 
شیروانی/  

 محمدی 
 سلیمانی روغنی  دانش  محمدی  شهابی  حشمت 

 شیروانی  شیروانی 
 

تاجمیرریاحی/ 

یروانی ش  
 شمیرانی  پورمقدس  محمودیان  

 پنج 

 شنبه
7 

 8 جمعه         سجادیه سجادیه سلیمانی    تیموری  تیموری    

 روغنی  صانعی محمدی  تیموری  تیموری  محمودیان  شفیعی کرمانی 
 سلیمانی

 تابش/حشمت  امیرپور  امیرپور 
دانش/سلیمانی 

شهابی /  
 شمیرانی  پورمقدس  بحرانی  پورمقدس 

 آبدار 
 9 شنبه

 خسروی  دهقان امیرپور  دانش  محمدی  تیموری  تابش  محمودیان  شفیعی کرمانی 
خسروی/  

 کرمانی 
 شمیرانی  ابراهیمی فر بحرانی   شهابی/صانعی 

 آبدار 
کشنبهی  10 

 تیموری/زوار  حشمت  روغنی  روغنی  زوار  امیرپور  دانش  محمدی  تیموری  تابش  محمودیان  هاشمی  کرمانی 
  بحرانی/

)کلینیک تابش

 ویژه( 
 شمیرانی  گلشاهی بحرانی 

 آبدار 

 11 دوشنبه

 هاشمی  دهقان
شیروانی/  

 محمدی 
 شمیرانی  گلشاهی بحرانی   تابش/تیموری   صانعی پورمقدس  تاجمیرریاحی  امیرپور  دانش  محمدی  تیموری  محمودیان 

  سه تاجمیرریاحی 

 شنبه
12 

       شمیرانی  هاشمی  آبدار     تیموری  تیموری    
چهار  تاجمیرریاحی 

 شنبه
13 

 شفیعی نصری 
شیروانی/  

 محمدی 
 تاجمیرریاحی  روغنی  دانش  محمدی  تیموری  حشمت 

 شیروانی  شیروانی 
 

تاجمیرریاحی/ 

یروانی ش  
 شمیرانی  پورمقدس  محمودیان  

 پنج 

 شنبه
14 

 15 جمعه         پورمقدس  پورمقدس  نصری     تیموری  دانش    



 مدیر گروه قلب و عروق-دکتر علیرضا خسروی

 

 روغنی  صانعی محمدی  تیموری  تیموری  محمودیان  شفیعی کرمانی 
 سلیمانی

 تابش/حشمت  امیرپور  امیرپور 
دانش/سلیمانی 

شهابی /  
 شمیرانی  پورمقدس  بحرانی  پورمقدس 

 آبدار 
 16 شنبه

کشنبهی آبدار  شمیرانی  ابراهیمی فر بحرانی   شهابی/صانعی  کرمانی  خسروی  دهقان امیرپور  دانش  محمدی  تیموری  تابش  محمودیان  شفیعی کرمانی   17 

 تیموری/زوار  حشمت  روغنی  روغنی  زوار  امیرپور  دانش  محمدی  شهابی  تابش  محمودیان  هاشمی  کرمانی 
  بحرانی/

)کلینیک تابش

 ویژه( 
 شمیرانی  گلشاهی بحرانی 

 آبدار 

 18 دوشنبه

 هاشمی  دهقان
شیروانی/  

 محمدی 
 شمیرانی  گلشاهی بحرانی   تابش/تیموری   صانعی پورمقدس  تاجمیرریاحی  امیرپور  دانش  محمدی  شهابی  محمودیان 

  سه تاجمیرریاحی 

 شنبه
19 

 شفیعی نصری 
شیروانی/  

 محمدی 
  شمیرانی  هاشمی  آبدار  روغنی  خسروی  محمدی  شهابی  حشمت 

امیرپور/کرمانی

ازهری/دانش   /  
 شمیرانی  ابراهیمی فر محمودیان  پورمقدس 

چهار  تاجمیرریاحی 

 شنبه
20 

 شفیعی نصری 
شیروانی/  

 محمدی 
 زوار  روغنی  دانش  محمدی  ازهری  حشمت 

 سجادیه سجادیه
 

تاجمیرریاحی/ 

یروانی ش  
 شمیرانی  پورمقدس  محمودیان  

 پنج 

 شنبه
21 

   
 دانش 

 
 زوار     ازهری 

 شیروانی  شیروانی 
      

 
 22 جمعه 

 روغنی  صانعی محمدی  ازهری  تیموری  محمودیان  شفیعی کرمانی 
 سلیمانی

 تابش/حشمت  امیرپور  امیرپور 
دانش/سلیمانی 

شهابی /  
 شمیرانی  پورمقدس  بحرانی  پورمقدس 

 آبدار 
 23 شنبه

 خسروی  دهقان امیرپور  دانش  محمدی  ازهری  تابش  محمودیان  شفیعی کرمانی 
خسروی/  

 کرمانی 
 شمیرانی  ابراهیمی فر بحرانی   شهابی/صانعی 

 آبدار 
کشنبهی  24 

 تیموری/زوار  حشمت  روغنی  روغنی  زوار  امیرپور  دانش  محمدی  ازهری  تابش  محمودیان  هاشمی  کرمانی 
  بحرانی/

)کلینیک تابش

 ویژه( 
 شمیرانی  گلشاهی بحرانی 

 آبدار 

 25 دوشنبه

 هاشمی  دهقان
شیروانی/  

 محمدی 
 شمیرانی  گلشاهی بحرانی   تابش/تیموری   صانعی پورمقدس  تاجمیرریاحی  امیرپور  دانش  محمدی  ازهری  محمودیان 

  سه تاجمیرریاحی 

 شنبه
26 

 شفیعی نصری 
شیروانی/  

 محمدی 
  شمیرانی  هاشمی  آبدار  روغنی  خسروی  محمدی  ازهری  حشمت 

امیرپور/کرمانی

ازهری/دانش   /  
 شمیرانی  ابراهیمی فر محمودیان  پورمقدس 

چهار  تاجمیرریاحی 

 شنبه
27 

 شفیعی نصری 
شیروانی/  

 محمدی 
 دهقان روغنی  دانش  محمدی  ازهری  حشمت 

 سجادیه سجادیه
 

تاجمیرریاحی/ 

یروانی ش  
 شمیرانی  پورمقدس  محمودیان  

 پنج 

 شنبه
28 

 29 جمعه         پورمقدس  پورمقدس  دهقان    ازهری  تابش    

 سلیمانی روغنی  صانعی محمدی  ازهری  تیموری  محمودیان  شفیعی کرمانی 
 امیرپور 

 تابش/حشمت  امیرپور 
دانش/سلیمانی 

شهابی /  
 شمیرانی  پورمقدس  بحرانی  پورمقدس 

 آبدار 
 30 شنبه


