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1/11/1399  آذریان - - فاضلی عبداللهی اخوت م-البرزی م-ضیائی م-احمدی م -عادل راد اصالنی چهارشنبه 

2/11/1399  آذریان - - فاضلی فرخی اخوت آ-البرزی آ-شفیعی آ -حسینی م -فالح کیاکجوری پنج شنبه 

3/11/1399  آذریان - - - عبداللهی اخوت م-البرزی م-شفیعی م -حسینی م -عادل راد کیاکجوری جمعه 

4/11/1399  آذریان - - - فرخی اخوت م-ملکی م-ضیائی  آ -حسینی م -فالح هوشیار شنبه 

5/11/1399  آذریان - دولو فاضلی عبداللهی اخوت آ-ملکی م-واثق - م -عادل راد هوشیار یکشنبه 

6/11/1399  آذریان - دولو فاضلی قوانچ زاده فقط صبح-اخوت م-ملکی آ-طالبی آ -حسینی م -فالح هوشیار دوشنبه 

7/11/1399  آذریان - دولو فاضلی فرخی غفوری آ-ملکی م-شفیعی م -حسینی م -عادل راد هوشیار سه شنبه 

8/11/1399  آذریان پیغان دولو فاضلی زادهقوانچ  غفوری م-ملکی آ-طالبی م-احمدی م -فالح هوشیار چهارشنبه 

9/11/1399  آذریان پیغان دولو فاضلی عبداللهی غفوری آ-ملکی م-واثق آ-احمدی آ -تقی پور گرزین پنج شنبه 

10/11/
1399 

 فقیه پیغان دولو - فرخی غفوری م-ملکی م-ضیائی م-احمدی م -تقی پور گرزین جمعه

11/11/
1399 

 فقیه پیغان دولو فاضلی عبداللهی غفوری م-البرزی م -رستگار آ-احمدی م -فالح کیاکجوری شنبه

12/11/
1399 

 فقیه پیغان دولو فاضلی فرخی غفوری آ-البرزی م -شفیعی م-احمدی م -عادل راد اصالنی یکشنبه

13/11/1399  فقیه پیغان دولو فاضلی قوانچ زاده غفوری م-البرزی م-رستگار م -حسینی م -فالح کیاکجوری دوشنبه 

14/11/1399  آذریان پیغان دولو فاضلی عبداللهی غفوری آ-البرزی م-ضیائی  آ -حسینی م -عادل راد کیاکجوری سه شنبه 

15/11/1399  فقیه پیغان دولو فاضلی قوانچ زاده غفوری م-البرزی م-واثق م -حسینی م -فالح کیاکجوری چهارشنبه 

16/11/1399  آذریان پیغان دولو فاضلی فرخی غفوری آ-البرزی م -رستگار - م -عادل راد گرزین پنج شنبه 

17/11/1399  آذریان پیغان دولو - قوانچ زاده اخوت م-البرزی م-واثق م -حسینی م -فالح گرزین جمعه 

18/11/1399  آذریان پیغان دولو فاضلی فرخی اخوت م-ملکی م -رستگار آ -حسینی م -عادل راد کیاکجوری شنبه 

19/11/1399  آذریان پیغان دولو فاضلی قوانچ زاده اخوت آ-ملکی م-ضیائی آ-احمدی م -فالح اصالنی یکشنبه 

20/11/1399  آذریان پیغان دولو فاضلی عبداللهی اخوت م-ملکی م -رستگار م-احمدی آ -فالح کیاکجوری دوشنبه 

21/11/
1399 

 فقیه پیغان دولو فاضلی قوانچ زاده اخوت آ-ملکی م-شفیعی آ-احمدی آ -عادل راد اصالنی سه شنبه

22/11/1399  فقیه پیغان دولو - عبداللهی اخوت م-ملکی م-ضیائی  م-احمدی م -عادل راد اصالنی چهارشنبه 

23/11/1399  فقیه پیغان دولو - قوانچ زاده اخوت آ-ملکی آ -رستگار آ-احمدی آ -تقی پور گرزین پنج شنبه 

24/11/1399  - فرخی اخوت م-ملکی م -رستگار م-احمدی م -تقی پور گرزین جمعه 
فقط -دولو

 صبح
 فقیه پیغان

25/11/1399  فاضلی عبداللهی اخوت م-البرزی م -شفیعی آ-احمدی م -فالح کیاکجوری شنبه 
فقط -دولو

 فقیه پیغان صبح

26/11/1399  فاضلی فرخی غفوری آ-البرزی م-رستگار م-امیری م -عادل راد اصالنی یکشنبه 
فقط -دولو

 فقیه پیغان صبح

27/11/1399  فقیه پیغان دولو فاضلی قوانچ زاده غفوری م-البرزی م-شفیعی آ-امیری م -فالح کیاکجوری دوشنبه 

28/11/1399  فقیه پیغان دولو فاضلی عبداللهی غفوری آ-البرزی م-ضیائی  م-امیری م -عادل راد کیاکجوری سه شنبه 

29/11/1399  فقیه پیغان دولو فاضلی قوانچ زاده غفوری م-البرزی م-شفیعی آ -حسینی م -فالح کیاکجوری چهارشنبه 

30/11/1399  فقیه پیغان دولو فاضلی فرخی غفوری آ-البرزی م-ضیائی  م -حسینی م -عادل راد گرزین پنج شنبه 

  

 کـاللـه(« ص»دکتر بابک عرب  )سـرپـرست بیمارستـان حضـرت رسـول اکـرم 
 

 مصوب شد:4سنجه 7-1مديريت اجرايي در راستاي اجراي استاندارد ببراساس مصوبه كميته 
صالح  جهت عروق به عنوان جانشين ذي آنكال قلب و صالح جهت پوشش برنامه متخصصين قلب وعروق وكالي پزشك داخلي بعنوان جانشين ذيقلب در برنامه آن در صورت داشتن آنكال داخلي و

 پوشش برنامه متخصص داخلي مي باشد.
ودر خصوص  شد. هها بجز زنان در نظر گرفت صالح ساير تخصصان طب اورژانس به عنوان جانشين ذيانس در برنامه آنكالي پزشكژ در صورت داشتن آنكال طب اورCPR  تا زمان رسيدن

 .ت بيمار مي باشدرسيدگي به وضعيپزشك اورژانس مسئول  ،متخصص مسئول بيمار
جهت تامين استاندارد در نظر گرفته نشده است .ر بيمارستان پزشك جانشين ذيصالح ه كمبود متخصص در اين رشته ها دها با توجه ب در خصوص ساير تخصص 


