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 بٌبم خذا

 دس یک ًگبُدسهبًی تْشاى  –داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی داًطگبُ علَم پضضکی ٍ خذهبت بْذاضتی  95بشًبهِ ّفتِ سالهت 

ًَع فعبلیت،  سبعت ٍ  سٍص ٍ تبسیخ

 هحل

 ًَع فعبلیت، سبعت  ٍ هحل

 صبح 

 ًَع فعبلیت ٍ هحل

 صبح 

 ًَع فعبلیت ٍ هحل

 بعذاصظْش 

 ًَع فعبلیت ٍ هحل ت ٍ هحلًَع فعبلی ًَع فعبلیت ٍ هحل

 صبح 

 هالحظبت

 چْبسضٌبِ 

1/2/95 

 استبد هسئَل:

 خبًن ًکتِ داى

 

 

سَپشٍایضسیي 

کبسشٌبسی ٍ 

 کبسشٌبسی اسشذ:

 

خبًن غفَسصادُ ٍ 

 خبًن هسعَدی 

 پیبدُ سٍی

8:88 -7::8  

 صبح داخل داًطکذُ
 خبًن ًکتِ داى

 ٍ هشبی تشبیت بذًی

 ٍاحذ سٍابط عوَهی 

 

گی:  هسئَلیت ّوبٌّ

 آقبی َّشوٌذ

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص 

 تَدُ بذًی ٍ فشبسخَى

 صبح 8:88  -00:88 

 خبًن ًکتِ داى  داخل داًطکذُ

 آقبی جعفشی پٌبُ .0

 آقبی ایوبًی پَس .0

 خبًن حیذسی .:

 خبًن خشقبًی .4

 خبًن جعفشی( ٍ  .5

 کبسضٌبسی اسضذ 

 آقبی علیشضب آسهبى .6

 خبًن سعیذُ سستوی .7

 آقبی هحوذ بسبتیي .8

 پشسٌل بِ  الهتسآهَصش 

08::8- 9:45 

سوعی  داخل داًطکذُ

 صبحبصشی 
 خبًن ًکتِ داى

 

کبسگبُ تغزیِ ٍ پیشگیشی اص 

استشس )هذسسِ شْبدت( 

ّوبٌّگ کٌٌذُ  8-00:::0

 خبًن تویوی

8900000:8789 

 ًکتِ داى

 

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص تَدُ 

 ٍ قٌذخَى فشبسخَى، بذًی

09:88 - :8 :04  

 بعذاصظْش  22هٌطقِ  دّکذُ سالهت 

 خبًن ًکتِ داى 22ضْشسی هٌطقِ 

 آقبی حسیٌی .0

 آقبی بیگذلی .0

 آقبی آقبجبًی .:

 خبًن ببسیکبًی .4

 خبًن چْبسًظن  .5

 خبًن اکبشی .6

 اسضذکبسضٌبسی 
 بْبسُ غفَسصادُ .7

 خبًن هیٌب ابَالفضلی  .8

 آقبی هحوَد اهیشی .9

 آقبی علیشضب آسهبى .08

 خبًن سعیذُ سستوی .00

 گشٍُ هبهبیی
 سیوب آقبیی-00

 حش ًبئبیبىس-:0

 

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص  - -

  تَدُ بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

  6ایستگبُ سالهت هٌطقِ   صبح 
خ سشپشست سٍبشٍی آهَصش ٍ 

 صبح 6پشٍسش ًبحیِ 

00:88 -8::8 

ّوبٌّگ کٌٌذُ خبًن تویوی 

8900000:8789 

 آقبی قشببًی  .0

 خبًن تَتًَچی .0

 کبسضٌبسی اسضذ 

 آقبی احسبى آببدی .:

 اهیشی آقبی .4

 

 

 

 

 

 پٌج ضٌبِ 

2/2/95 
 خبًن یَسفی

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص  -

 تَدُ بذًی ٍ فشبسخَى

 صبح  8:88 -00:88 

 خبًن یَسفی  داخل داًطکذُ

 آلای حسیٌی .1
 آلای آلاجاًی .2

  کبسضٌبسی اسضذ
  آلای احساى آتادی .3

 آلای علیرضا آرهاى .4

دُ آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص تَ 

 ٍ قٌذ خَى فشبسخَى ، بذًی

 بعذاصظْش  04: 8: - 09:88

 خبًن یَسفی   22ضْشسی هٌطقِ 

 آلای حسیٌی  -1

 آلای تیگدلی -2

 آلای آلاجاًی  -3

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن تْارُ غفَرزادُ -4

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص   

 تَدُ بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

 صبح 6ایستگبُ سالهت هٌطقِ    
خ سشپشست سٍبشٍی آهَصش ٍ 

 6پشٍسش ًبحیِ 

00:88 -8::8 

 ّوبٌّگ کٌٌذُ خبًن تویوی

8900000:8789 
 آلای تیگدلی .1
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 خاًن تَتًَچی .5
 

 خاًن هیٌا اتَالفضلی .6

 خاًن سحر هالویر .7

 آلای هحوَد اهیری .8
 آلای علیرضا آرهاى .9

 خاًن سعیدُ رستوی .11

 گشٍُ هبهبیی

 سواًِ حك هحودی-11

 
 
 

 

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن سحر هالویر .2

 آلای هحود تساتیي .3

 اهیشیقبی آ .4

 جوعِ 

3/2/95 
 آقبی دکتش اهیشی

 

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص  

 تَدُ بذًی ٍ فشبسخَى

 صبح 8:88 -00:88 

 آقبی دکتش اهیشی   داخل داًطکذُ

 آلای حسیٌی .1
 آلای تیگدلی .2

 کبسضٌبسی اسضذ 
 آلای علیرضا آرهاى .3

 خاًن سعیدُ رستوی .4

 خاًن تْارُ غفَرزادُ  .5
 خاًن خاًی .6

 اتیخاًن شماق هر .7

 

هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص تَدُ آهَصش،  -

 ٍ قٌذخَى فشبسخَىبذًی، 

 بعذاصظْش 04: 8: - 09:88

 آقبی دکتش اهیشی  22ضْشسی هٌطقِ 

 آلای حسیٌی .1
 آلای تیگدلی .2

 آلای آلاجاًی .3

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن هیٌا اتَالفضلی  .4

 آلای هحوَد اهیری .5
 آلای علیرضا آرهاى .6

 خاًن سعیدُ رستوی .7

 گشٍُ هبهبیی

 شیَا سیِ تازی-8
 آزادُ زًَزی-9

 

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص 

 تَدُ بذًی ٍ فشبسخَى

 صبح 8::8- 04:88

 ًوبص جوعِ؟هحل بشگضاسی هسیش 

 خبًن تویویّوبٌّگ کٌٌذُ 

8900000:8789 

اد ٍ آقبی هَقشی + خبًن هحوذی ًژ

 خبًن دکتش سٍددّقبىٍ 
 خاًن زّرا عیٌی -1

 خاًن راضیِ ًَری -2

 هحوَد اهیری آلای-3
 آلای هجید هحسٌی

  

پیبدُ سٍی سفشاًذٍم 

جوعی اص طشف 

 صبحداًشگبُ 

00:88 – 7::8  

؟  اعالم دس پبسک 

 هی شَد

خبًن ّوبٌّگ کٌٌذُ 

سعبدتی سٍابط 

آدسس ٍ عوَهی 

 سبعت؟

 

 تَجِ تَجِ 

 فقط

 ایي سٍص 

 کٌسل ضذُ  
 

 

 ضٌبِ 

4/2/95 

 سویعیخبًن دکتش 

 

شبخص  هشبٍسُ، غشببلگشیآهَصش،  -

 ٍ فشبسخَىتَدُ بذًی، 
 صبح قٌذخَى

 00:88- 8:88 

 خبًن دکتش سویعی  داخل داًطکذُ
 آلای حسیٌی
 آلای تیگدلی 
 خاًن چْارًظن

 خاًن اکثری 

 

 کبسضٌبسی اسضذ 

 پشسٌل  بِآهَصش سالهت 

 صبح 9:45 -8::08

سوعی  داخل داًطکذُ

 بصشی 

 سویعیخاًن دکتر 

غشببلگشی شبخص تَدُ  آهَصش، هشبٍسُ،

 بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

 بعذاصظْش 04: 8: - 09:88

 آقبی دکتش حیذسی 22ضْشسی هٌطقِ 

 سویعی ٍ خبًن دکتش
 آلای حسیٌی .1
 آلای تیگدلی .2

 آلای آلاجاًی .3

 خاًن تاریکاًی .4
 خاًن چْارًظن  .5

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن تْارُ غفَرزادُ  .6

 خاًن هیٌا اتَالفضلی .7

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص 

)دٍ  تَدُ بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

  8::7 - 04:88 شیفت اٍل: شیفت(

 :0-09شیفت دٍم 

 صبح ٍ بعذاصظْش 

 صیش گزس هتشٍ ٍلی عصش
 سبتیذا

ًجبتی   خبًن، دکتش  ٍسعی خبًن

 صبدقی  ٍ خبًن     ،ًکتِ داى خبًن

 صاسعی خبًن

 اسضذ کبسضٌبسی 
 خاًن یاراحودی -1

آهَصش، هشبٍسُ، 

غشببلگشی شبخص 

تَدُ بذًی ٍ 

 صبح فشبسخَى

 00:88- 8:88 

ستبد هشکضی 

 ؟ داًطگبُ

ّوبٌّگ کٌٌذُ آقبی 

 َّشوٌذ

خبًن هسئَل: استبد 

گشٍُ  اصعقیلی 

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص 

 تَدُ بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

  6ایستگبُ سالهت هٌطقِ   صبح  
خ سشپشست سٍبشٍی آهَصش ٍ 

 صبح 6پشٍسش ًبحیِ 

00:88 -8::8 

 ّوبٌّگ کٌٌذُ خبًن تویوی

8900000:8789 
 کارشٌاسی ارشد 

 خاًن تالرآتادی .1

 آلای هحود تساتیي .2

 خاًن هراتی  .3

 آلای لرتاًی .4
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 خاًن سعیدُ رستوی

 
 خاًن سعیدُ رستوی .8

 ن سحر هالویرخاً .9

 آلای اهیری .11

 خاًن کیارسی -2

 خاًن خاًی -3

 خاًن تْارُ غفَرزادُ -4
 خاًن هیٌا اتَالفضلی  -5

 آلای علیرضا آرهاى -6

 سویِ پلَاى  -7

اسبتیذ: خبًن صاسعی ، خبًن صیبدی 

 14-19دکتش تببسی ٍ 

 13 -19بعذاصظْش 

 خاًن زیٌة اسالهی-1
 آلای علیرضا آرهاى-2
 آلای آتادی-3

 آلای تساتیي -4

 یارسیخاًن ک--5

 خاًن تالراتادی-7
 خاًن خاًی-8

 خاًن پلَاى-9

 

  هبهبیی 

 آلای آلاجاًی -1
 خاًن تاریکاًی -2

 کارشٌاسی ارشد 
 سحر هالویر خاًن-3
 آلای احساى آتادی-4
 

 

 

حبٍی پیبم  خشیذ پخص ًبیلکس

  8::8 -9:88آهَصشی

آقبی هغبصُ ّبی اطشاف داًشکذُ 

 بیگذلی

 یکطٌبِ

5/2/95 

سشکبس خبًن دکتش 

 پبشبئی پَس

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص  

 تَدُ بذًی ٍ فشبسخَى

 صبح 8:88  -00:88 

پبشبئی خبًن دکتش   داخل داًطکذُ

 پَس
 رضا اهیری، آلای  .1

 هحودعلی همدم آلای  .2

 آرزٍ جوشیدیخاًن  .3

  پریسا چاٍشیخاًن  .4

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن سحر هالویر .5

 

 بِ پشسٌل  آهَصش سالهت

 صبح 9:45 -8::08

سوعی  داخل داًطکذُ

 بصشی
  خاًن دکتر پاشائی پَر

 

 

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص تَدُ 

 بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

 بعذاصظْش 04: 8: - 09:88

 خبًن دکتش پبشبئی پَس  22ضْشسی هٌطقِ 
   رضا اهیری، آلای -1

 هحودعلی همدمآلای -2

 حدیثِ اهیری خاًن  -3
 آرزٍ جوشیدی      خاًن 

  علی ًصرالْیآلای -4

  پریسا چاٍشیخاًن -5

  کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن سحر هالویر  -6
 آلای  هحوَد اهیری-7
 آرهاىآلای علیرضا -8

 خاًن زیٌة اسالهی-19
 خاًن تالرآتادی -11

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص 

 تَدُ بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

 صبح ٍ بعذاصظْش 

 صیش گزس هتشٍ ٍلی عصش
دکتش   سشکبس خبًن :استبد هسئَل

 خبًنحیذسی،  آقبی دکتشٍسعی، 

 ًکتِ داى ٍ خبًن، خبًن صاسعی پذسام 

 کبسضٌبسی اسضذ  
 ن یاراحودیخاً-1
 خاًن کیارسی-2
 خاًن خاًی-3

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن تْارُ غفَرزادُ-4
 خاًن هیٌا اتَالفضلی-5
 آلای علیرضا آرهاى-6
 آلای احساى آتادی-7
 خاًن سعیدُ رستوی-8
 آلای هحود تساتیي-9

 خاًن پلَاى

--------------------  

آهَصش، هشبٍسُ، 

غشببلگشی شبخص 

تَدُ بذًی ٍ 

 صبح فشبسخَى

 00:88- 8:88 

کَی داًطگبُ 

 دختشاى ٍ پسشاى
ّوبٌّگ کٌٌذُ آقبی 

 َّشوٌذ

 

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص 

 تَدُ بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

 صبح  6ایستگبُ سالهت هٌطقِ    

خ سشپشست سٍبشٍی آهَصش ٍ 

 6پشٍسش ًبحیِ 

00:88 -8::8 

 ّوبٌّگ کٌٌذُ خبًن تویوی

8900000:8789 
  علی ًصرالْیآلای  .1

 حدیثِ اهیری خاًن .2

 آلای لرتاًی  .3

 ی اسضذ کبسضٌبس
 خاًن تالرآتادی .4
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 13 -19بعذاصظْش 

 آقبی بسبتیي-0

 آقبی آببدی-0

 خاًیخاًن -:

 خاًن سعیدُ رستوی -4
 اًن هیٌا اتَالفضلیخ-5
 خاًن تْارُ غفَرزادُ--6
 خاًن کیارسی-7
  خاًن پلَاى-8

ٍ خبًن دکتش سویعی  استبد هسئَل:

دکتش تببسی  خبًن، صاسعیخبًن 

19-14 

 

 دٍضٌبِ 

6/2/95 
سشکبس خبًن دکتش 

 ًیک پیوب

 

 

 

 

 

 ًکتِ داى

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص  

 تَدُ بذًی ٍ فشبسخَى

 صبح  8:88 -00:88 

 خبًن دکتش ًیک پیوب داخل داًطکذُ
 شْاب خالدیآلای -1
 عْدیِ جَاًوردیخاًن -2
 هرین تیاتاًیخاًن -3
 یریفاطوِ اهخاًن -4

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن سحر هالویر-5
 خاًن سعیدُ رستوی-6
 آلای هحود تساتیي-7
 خاًن تْارُ غفَرزادُ-8

 

 بِ پشسٌل  آهَصش سالهت

 صبح 9:45 -8::08

سوعی  داخل داًطکذُ

 بصشی 
 خاًن دکتر ًیک پیوا

 
 

جشٌَاسُ غزا خبسج 

داًشکذُ)سشای هحلِ 

کشبٍسص( ّوبٌّگ کٌٌذُ 

  خبًن تویوی

8900000:8789 

  8::00-:0اص سبعت 

 ًکتِ داىسخٌشاى 

 

 

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص تَدُ 

 بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

 بعذاصظْش  04: 8: - 09:88

 خاًن دکتر ًیک پیوا  22ضْشسی هٌطقِ 
 آلای حسیٌی-1
 آلای تیگدلی-2
 آلای آلاجاًی-3

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن تْارُ غفَرزادُ-4
 خاًن زیٌة اسالهی-5
 آلای هحوَد اهیری-6
 آلای علیرضا آرهاى-7
 خاًن سحر هالویر-8

 خاًن هیٌا اتَالفضلی -9
 خاًن خاًی -11
 خاًن کیارسی-11
 خاًن تالرآتادی-12

 گشٍُ هبهبیی
 هرین تراتی-13
 آهٌِ علیسادُ-14
 لیال ًَرٍزی پٌاّی-15
 

 

   

آهَصش، هشبٍسُ،  

غشببلگشی شبخص 

تَدُ بذًی ٍ 

 فشبسخَى

 00:88 – 9::8  

هذسسِ ساٌّوبیی 

 صبحبتَل بقب؟ 
ّوبٌّگ کٌٌذُ آقبی 

 َّشوٌذ

ًکتِ داى ٍ دکتش 

 ًیک پیوب

 خبًن  OKدس صَست 

 کبسشٌبسی اسشذ

 خبًی-0

 کبسشٌبسی 

 آقبی قشببًی -0

 

آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص 

 تَدُ بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

  6ایستگبُ سالهت هٌطقِ    
خ سشپشست سٍبشٍی آهَصش ٍ 

 6ش ًبحیِ پشٍس

 صبح 8::8- 00:88

 ّوبٌّگ کٌٌذُ خبًن تویوی

8900000:8789 
 هحودرضا خداییآلای -1
 سویرا تاتاییخاًن -2

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن هیٌا اتَالفضلی-3
 آلای احساى آتادی-4
 خاًن کیارسی-5
 خاًن تالرآتادی-6
 

 

 

 آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص   آهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص تَدُ  بِ پشسٌل  آهَصش سالهتآهَصش، هشبٍسُ، غشببلگشی شبخص  سِ ضٌبِ 
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7/2/95 

دکتش جٌبة آقبی 

ٍ خبًن  دّقبًی

 هجذآببدی

 

 

 

 

 داى ًکتِ

 تَدُ بذًی ٍ فشبسخَى

 صبح  8:88 -00:88 

 خبًن هجذآببدی  داخل داًطکذُ
 آلای حسیٌی-1
 آلای تیگدلی-2
 خاًن چْارًظن -3
 خاًن اکثری-4

 کبسضٌبسی اسضذ 
 آلای علیرضا آرهاى -5
 خاًن خاًی -6

 

 صبح 9:45 -8::08

سوعی  ُداخل داًطکذ

 بصشی 

ٍ  دّقبًیجٌبة آقبی دکتش 

 هجذآببدیخبًن 

 

کبسگبُ  خَدهشاقبتی دس 

 دیببت خبسج داًشکذُ 

 ( سشای هحلِ ٍصبل )

00::8-08:88  

 ّوبٌّگ کٌٌذُ خبًن تویوی

8900000:8789 

 ًکتِ داى

 

دٍ تب کبسگبُ پیشگیشی اص 

 دیببت خبسج داًشکذُ 

 )هذسسِ فشّیختگبى( 

 یویّوبٌّگ کٌٌذُ خبًن تو

8900000:8789 

04::8-0::88  

05::8-04::8  

 ًکتِ داى

 

 بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

 بعذاصظْش 04: 8: - 09:88

 08شْشسی هٌطقِ 

 دکتش بشکتی ٍ آلایدکتش دّقبًی جٌبة آقبی 
 آلای حسیٌی-1
 آلای تیگدلی-2
 آلای آلاجاًی-3

 کبسضٌبسی اسضذ 
 ا اتَالفضلیخاًن هیٌ-4
 آلای هحوَد اهیری-5
 آلای علیرضا آرهاى-6
 خاًن سحر هالویر-7
 خاًن خاًی -8

 گشٍُ هبهبیی

 لیال راکشی-9

 شٌْبص ببببیبى-08

 هژگبى هسعَدی-00
 

 

 تَدُ بذًی، فشبسخَى ٍ قٌذخَى

 صبح 6ایستگبُ سالهت هٌطقِ    

خ سشپشست سٍبشٍی آهَصش ٍ 

 6ٍسش ًبحیِ پش

00:88 -8::8 

 ّوبٌّگ کٌٌذُ خبًن تویوی

8900000:8789 
 آلای آلاجاًی-1
 خاًن تاریکاًی-2
 آلای لرتاًی-3

 کبسضٌبسی اسضذ 
 خاًن سحر هالویر-4

 

ضٌبِ چْبس

8/2/95 

       

هذسسِ  آهَزش، هشاٍرُ، غرتالگری

 19هٌطقِ  رٍالفقبسی 

 12:11- 8:11 
 

 

  


