
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم
برنامه متخصصین  اطفال درمانگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه  معصومه (س) –اسفند  ماه ۹۷

۱-هرگونه جابجایی متخصصین محترم  با اطالع ریاست یا دفتر پرستاری صورت گیرد.۲-متخصصین محترم  موظف به حضور مداوم در درمانگاه در ساعات تعیین شده تا تحویل به شیفت بعد هستند.۳-طبق دستور ریاست محترم درهنگام شلوغی وازدحام 
درمانگاه با هماهنگی ریاست بیمارستان ورزیدنت ارشد، رزیدنت های سال ۲ موظف به حضوردردرمانگاه می باشند. ۴-رزیدنتهای کشیک بخش ها موظف به ویزیت اول تمام بیماران و پاسخ دهنده اول  بخش ها می باشند.۵- پزشکان شیفت ساعت ۱۷/۳۰ 

تا ۱۹/۳۰ موظف به ویزیت بیماران حاضر در درمانگاه تا اتمام بیماران می باشند ۶- پزشکان عمومی موظف به رعایت ساعت حضور(از ۷ شب تا ساعت ۸ صبح ) می باشند.                                                                                                                                                               
معاون درمان بیمارستان                                                                                                                                                   رئیس بیمارستان

                       دکتر فضلی زاده                                                                                                        دکترحسین حیدری

مقیم 
بهشتی

Nicuمقیم picuمقیم مرکز فرقانی مقیم 
اورژانس

۱۷ تا ۲۰/۰۰ (درمانگاه) ۱۳/۳۰ تا ۱۷ (درمانگاه ) از ساعت ۰۸/۰۰ صبح تا ۱۳/۳۰ تاریخ روز

کلینیک ویژه- محققی عباسی-خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور-مهجوریان-لسانی-فضلی زاده-خیاط زاده ۹۷/۱۲/۰۱ چهارشنبه
عموزاده-احمدی-صادق زاده-نوشادی پزشک عمومی شیدائیان– نائینی پور-فضلی زاده -عباسی –صادق زاده ۹۷/۱۲/۰۲ پنجشنبه
عباسی-صادق زاده-محققی-نوشادی پزشک عمومی صادق زاده-عباسی -نیک پور-احمدی ۹۷/۱۲/۰۳ جمعه

کلینیک ویژه-  محققی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۰۴ شنبه
کلینیک ویژه- معینی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۰۵ یکشنبه
کلینیک ویژه-نوشادی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۰۶ دوشنبه
کلینیک ویژه-احمدی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی- خیاط زاده-قیدرلو-  ۹۷/۱۲/۰۷ سه شنبه
کلینیک ویژه-محققی عباسی-  خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۰۸ چهارشنبه

عموزاده-احمدی-صادق زاده-محققی پزشک عمومی شیدائیان– نائینی پور- فضلی زاده -عباسی-صادق زاده ۹۷/۱۲/۰۹ پنجشنبه
فضلی زاده –صادق زاده-محققی-تنه کار پزشک عمومی صادق زاده-نائینی پور-محققی-نیک پور- عموزاده ۹۷/۱۲/۱۰ جمعه

کلینیک ویژه- نوشادی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۱۱ شنبه
کلینیک ویژه-  معینی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۱۲ یکشنبه
کلینیک ویژه-محققی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور– مهجوریان– لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۱۳ دوشنبه
کلینیک ویژه-احمدی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور– مهجوریان– لسانی- خیاط زاده- ۹۷/۱۲/۱۴ سه شنبه
کلینیک ویژه-احمدی عباسی-  خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور– مهجوریان– لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۱۵ چهارشنبه

عموزاده-احمدی-برزمینی-تنه کار پزشک عمومی شیدائیان– نائینی پور– فضلی زاده -عباسی-برزمینی- ۹۷/۱۲/۱۶ پنجشنبه
فضلی زاده-عباسی-نوشادی-محققی پزشک عمومی نوشادی-عباسی -نیک پور-احمدی- تنه کار ۹۷/۱۲/۱۷ جمعه

کلینیک ویژه-  احمدی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۱۸ شنبه
کلینیک ویژه- معینی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۱۹ یکشنبه

کلینیک ویژه-  نوشادی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۲۰ دوشنبه
کلینیک ویژه-  احمدی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– مهجوریان– لسانی - خیاط زاده -قیدرلو ۹۷/۱۲/۲۱ سه شنبه
کلینیک ویژه-  نوشادی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۲۲ چهارشنبه

عموزاده-احمدی-نوشادی-محققی پزشک عمومی شیدائیان– نائینی پور– فضلی زاده-عباسی - ۹۷/۱۲/۲۳ پنجشنبه
فضلی زاده-احمدی-نوشادی-قاسمی پزشک عمومی نوشادی-برزمینی-نائینی پور -نیک پور- عموزاده ۹۷/۱۲/۲۴ جمعه

کلینیک ویژه-  احمدی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۲۵ شنبه
کلینیک ویژه-  معینی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور- مهجوریان-لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۲۶ یکشنبه
کلینیک ویژه-نوشادی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور– مهجوریان– لسانی-فضلی زاده- خیاط زاده ۹۷/۱۲/۲۷ دوشنبه
کلینیک ویژه-احمدی عباسی- خیاط زاده شیدائیان– نائینی پور– مهجوریان– لسانی- خیاط زاده- ۹۷/۱۲/۲۸ سه شنبه

۹۷/۱۲/۲۹ چهارشنبه


