لیست برنامه پزشکان تیرماه  1396مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا(س)
ایام هفته

تاریخ

مقیم زنان

بیهوشی

درمانگاه زنان

مقیم اطفال

آنکال زنان

الکتیو زنان

پنجشنبه 1396/04/01

آنکال ایزدی

دکترهدایت شده

اتاق عمل و بخش ها
دکترهدایت شده

لیبر
دکترلطیفی

صبح
دکترامینی

عصر
-

مقیم
دکتر اخوان

صبح
دکتر اخوان

دکتربرقعی

جمعه

1396/04/02

آنکال ایزدی

-

-

دکترولی زاده

-

-

دکتر شناسی

دکتر اخوان

دکترکیایی نژاد

شنبه

1396/04/03

آنکال ایزدی

دکترلطیفی

دکترلطیفی

دکتر ولی زاده

دکتر شناسی

دکتربرقعی

دکتروفایی

یکشنبه 1396/04/04

آنکال ایزدی

دکترصمدی-دکترولی زاده

دکترهدایت شده

دکتر ولی زاده

دکتربرقعی

دکتررمضانی

دکترهدایت شده دکترصمدی-دکترولی زاده دکترولی زاده
دکتررجب پور
دکترهدایت شده دکتر اشراقی
دکترلطیفی

مقیم اطفال( 8-11صبح)

(ظهرو عصرو شب)

درمانگاه اطفال

ویزیت نوزاد

اورژانس

( 11-8صبح)

دکتررجبی

سالم (صبح)
دکترمحققی

صبح
دکترجعفرزاده

عصر
دکترمحمدی

شب
دکترسلیمانی

دکترکیایی نژاد

-

دکتررجبی

دکترحمزه لو

دکترقادری

دکترجعفرزاده

دکتروفایی

دکترکیایی نژاد

دکترقادری

دکترحصیبی

دکترقادری

دکتررمضانی

دکتروفایی

دکترحصیبی

دکترسلیمانی

دکترحمزه لو

 11ظهر الی  8صبح

دکتررجبی

دوشنبه 1396/04/05

آنکال ایزدی

-

-

دکتررجب پور

-

-

دکتر شناسی

دکتر اشراقی

دکتربرقعی

دکتربرقعی

-

دکتررمضانی

دکترحصیبی

دکترجعفرزاده

دکترحصیبی

سه شنبه 1396/04/06

آنکال ایزدی

-

-

دکترولی زاده

-

-

دکتر ولی زاده

دکتر شناسی

دکترفضلی زاده

دکترفضلی زاده

-

دکتربرقعی

دکترسلیمانی

دکترمحمدی

دکترجعفرزاده

چهار شنبه 1396/04/07

آنکال ایزدی

دکترلطیفی-دکتررجب پور

دکترلطیفی

دکترامینی

دکترهدایت شده

دکترلطیفی

دکتر اخوان

دکتر ولی زاده

دکتربرقعی

دکترکیایی نژاد

دکترکیایی نژاد

دکترفضلی زاده

دکترحصیبی

دکترسلیمانی

دکترقادری

پنجشنبه 1396/04/08

آنکال ایزدی

دکترهدایت شده

دکترسلیمی

دکتررجب پور

دکترامینی

-

دکتر شناسی

دکتر اخوان

دکتربرقعی

دکترتقی پور

دکترتقی پور

دکترکیایی نژاد

دکترجعفرزاده

دکترحصیبی

دکترسلیمانی

جمعه

1396/04/09

آنکال ایزدی

-

-

دکترلطیفی

-

-

دکتر ولی زاده

دکتر شناسی

دکتررجبی

دکتررجبی

-

دکترتقی پور

دکترمحمدی

دکترجعفرزاده

دکترحصیبی

شنبه

1396/04/10

آنکال ایزدی

دکتررجب پور

دکترسلیمی

دکترهدایت شده

دکترصمدی-دکترلطیفی

دکترلطیفی

دکتر اخوان

دکتر ولی زاده

دکتربرقعی

دکتروفایی

دکتروفایی

دکتررجبی

دکترجعفرزاده

دکترقادری

دکترمحمدی

دکترلطیفی

دکترلطیفی

یکشنبه 1396/04/11

آنکال ایزدی

دکترصمدی-دکترهدایت شده

دکترهدایت شده

دکترولی زاده

دکتر اشراقی

دکتر اخوان

دکتربرقعی

دکترکیایی نژاد

دکترکیایی نژاد

دکتروفایی

دکترقادری

دکترسلیمانی

دکترجعفرزاده

دوشنبه 1396/04/12

آنکال ایزدی

دکترولی زاده-دکتررجب پور

دکترولی زاده

دکترلطیفی

دکترهدایت شده

دکترهدایت شده دکتر ولی زاده

دکتر اشراقی

دکتربرقعی

دکتربرقعی

دکتربرقعی

دکترکیایی نژاد

دکترحصیبی

دکترقادری

دکترحمزه لو

سه شنبه 1396/04/13

آنکال ایزدی

دکترلطیفی-دکترهدایت شده

دکترلطیفی

دکترصمدی

دکتررجب پور

دکترلطیفی

دکتر شناسی

دکتر ولی زاده

دکتربرقعی

دکترفضلی زاده دکترفضلی زاده

دکتربرقعی

دکترسلیمانی

دکترحصیبی

دکترسلیمانی

چهار شنبه 1396/04/14

آنکال ایزدی

دکتررجب پور

دکتررجب پور

دکترامینی

دکترولی زاده

دکتررجب پور

دکتر اخوان

دکتر شناسی

دکتربرقعی

دکترکیایی نژاد

دکترفضلی زاده دکترجعفرزاده

دکترقادری

دکترحصیبی

دکترکیایی نژاد

پنجشنبه 1396/04/15

آنکال ایزدی

دکترلطیفی

دکترلطیفی

دکترولی زاده

دکترامینی

-

دکتر ولی زاده

دکتر اخوان

دکتربرقعی

دکترنیک پور

دکترنیک پور

دکترکیایی نژاد

دکترجعفرزاده

دکترسلیمانی

دکترقادری

جمعه

1396/04/16

آنکال ایزدی

-

-

دکترهدایت شده

-

-

دکتر اشراقی

دکتر ولی زاده

دکترکیایی نژاد

دکترکیایی نژاد

-

دکترنیک پور

دکترسلیمانی

دکترحصیبی

دکترجعفرزاده

شنبه

1396/04/17

آنکال ایزدی

دکترهدایت شده-دکترلطیفی

دکترسلیمی

دکترولی زاده

دکترصمدی

دکترهدایت شده دکتر ولی زاده

دکتر اشراقی

دکتربرقعی

دکتروفایی

دکتروفایی

دکترکیایی نژاد

دکترقادری

دکترمحمدی

دکترحصیبی

یکشنبه 1396/04/18

آنکال ایزدی

دکترصمدی

دکترولی زاده

دکترهدایت شده

دکتررجب پور

دکتر اخوان

دکتر ولی زاده

دکتربرقعی

دکترمحققی

دکترمحققی

دکتروفایی

دکترجعفرزاده

دکترقادری

دکترسلیمانی

دوشنبه 1396/04/19

آنکال ایزدی

دکترهدایت شده

دکترهدایت شده

دکتررجب پور

دکترولی زاده

دکترولی زاده

دکتر شناسی

دکتر اخوان

دکتربرقعی

دکتربرقعی

دکتربرقعی

سه شنبه 1396/04/20

آنکال ایزدی

دکتررجب پور-دکترولی زاده

دکتررجب پور

دکترصمدی

دکترهدایت شده

دکتررجب پور

دکتر اشراقی

دکتر شناسی

دکتربرقعی

دکترولی زاده

دکترفضلی زاده دکترفضلی زاده

دکترولی زاده

دکترولی زاده

دکترامینی

دکترهدایت شده

دکترولی زاده

دکتر شناسی

دکتر اشراقی

دکتربرقعی

دکتررجبی

دکتررجبی

پنجشنبه 1396/04/22

دکترصمدی

دکتر رجب پور

دکتررجب پور

دکترهدایت شده

دکترامینی

-

دکتر ولی زاده

دکتر شناسی

دکتربرقعی

دکترنیک پور

دکترنیک پور

جمعه

1396/04/23

دکترسلیمی

-

دکتررجب پور

-

-

شنبه

 1396/04/24دکتررجب پور دکترهدایت شده-دکتررجب پور

چهار شنبه  1396/04/21دکتر هدایت شده

دکتربرقعی

دکترسلیمانی

دکترحمزه لو

دکترفضلی زاده دکترجعفرزاده

دکترسلیمانی

دکترمحمدی

دکترحصیبی

دکترمحمدی

دکترسلیمانی

دکتررجبی

دکتر اخوان

دکتر ولی زاده

دکترکیایی نژاد

دکترکیایی نژاد

-

دکترنیک پور

دکترمحمدی

دکترسلیمانی

دکترمحمدی

دکترسلیمی

دکترولی زاده دکترصمدی-دکتررجب پور دکتررجب پور

دکتر شناسی

دکتر اخوان

دکتربرقعی

دکتروفایی

دکتروفایی

دکترکیایی نژاد

دکترجعفرزاده

دکترحصیبی

دکترحمزه لو

یکشنبه 1396/04/25

دکترلطیفی

دکترصمدی-دکترولی زاده

دکترولی زاده

دکتررجب پور

دکترلطیفی

دکترولی زاده

دکتر اخوان

دکتر شناسی

دکتربرقعی

دکتررمضانی

دکتررمضانی

دکتروفایی

دکترحصیبی

دکترقادری

دکترجعفرزاده

دوشنبه 1396/04/26

دکترولی زاده

دکتررجب پور

دکتررجب پور

دکترلطیفی

دکترولی زاده

دکتررجب پور

دکتر شناسی

دکتر اخوان

دکتربرقعی

دکتربرقعی

دکتربرقعی

دکتررمضانی

دکترجعفرزاده

دکترحصیبی

دکترقادری

سه شنبه 1396/04/27

دکترسیاقتی

دکترلطیفی-دکترولی زاده

دکترلطیفی

دکترصمدی

دکترهدایت شده

دکترلطیفی

دکتر اشراقی

دکتر شناسی

دکتربرقعی

دکتربرقعی

دکترسلیمانی

دکترقادری

دکترسلیمانی

دکترهدایت شده

دکترهدایت شده

دکترامینی

دکتررجب پور

دکترهدایت شده

دکتر اخوان

دکتر اشراقی

دکتربرقعی

دکترفضلی زاده دکترجعفرزاده

دکترقادری

دکترحصیبی

چهار شنبه  1396/04/28دکتر رجب پور
پنجشنبه 1396/04/29
جمعه
شنبه

دکترلطیفی

 1396/04/30دکترهدایت شده
1396/04/31

دکترلطیفی

-

دکترمحققی

دکترجعفرزاده

دکترحصیبی

دکترقادری
دکترجعفرزاده

دکترفضلی زاده دکترفضلی زاده
دکتررجبی

دکتررجبی

-

-

دکترهدایت شده

-

-

دکتر شناسی

دکتر اخوان

دکترنیک پور

دکترنیک پور

-

دکتررجبی

دکترقادری

دکترسلیمانی

دکترقادری

-

-

دکترلطیفی

-

-

دکتر اخوان

دکتر شناسی

دکترکیایی نژاد

دکترکیایی نژاد

-

دکترنیک پور

دکترسلیمانی

دکترحمزه لو

دکترجعفرزاده

دکترلطیفی

دکترسلیمی

دکتررجب پور

دکترصمدی

دکتر اخوان

دکتربرقعی

دکتروفایی

دکتروفایی

دکترکیایی نژاد

دکترحمزه لو

دکترقادری

دکترحصیبی

دکترهدایت شده دکتر ولی زاده

توضیح اینکه -1 :آنکالی زنان از ساعت  2بعدازظهر تا  8صبح فردای آنروز محسوب می شود  .پزشک مقیم صبح NICUاز ساعت  8صبح تا  11صبح و پزشک مقیم عصر و شب  NICUاز ساعت  11صبح تا  8فردا صبح مسئول بیماران خواهد بود.

 -2با توجه به هماهنگی های انجام شده با رییس گروه زنان و اتاق عمل و بخش جراحی زنان مقرر شد که متخصصین محترم زنان اعمال الکتیو خود را صرفاً در روز مقرر شده انجام دهند .خواهشمند است جهت پیشگیری از مشکالت احتمالی ،رعایت فرمائید.
 -3از کلیه همکاران محترم گروه زنان و بیهوشی و اتاق عمل و بخش های جراحی و پست پارتوم تقاضا دارم بگونه ای برنامه ریزی فرمایند که اعمال جراحی رأس ساعت  8صبح شروع شود.
 -4هرگونه جابه جایی در شیفت ها تا  24ساعت قبل از آن به دفتر پرستاری اطالع داده شود.
 -5همکاران محترم کشیک مقیم لیبر و بخشها و اتاق عمل  12ساعته جابجا می شود.

دکتر محسن شیدائیان
سرپرست مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا(س)

