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آنکال  تاریخ

 مقیم
آنکال  آنکال دوم

 معین
درمانگاه

1 
درمانگاه اتاق عمل مورنینگ راند

2 
 کالس

دکتر  1/7/97

 امیری
-پخسروی اکبری غفارزاده اکبری لرزاده پخسروی

 زخسروی
 --- محمدی

دکتر  2/7/97

 پخسروی
 --- زخسروی اکبری-امیری غفارزاده محمدی غفارزاده اکبری زخسروی

دکترزخسرو 3/7/97

 ی
-غفارزاده پخسروی اکبری اکبری غفارزاده امیری

 محمدی
 --- امیری

-غفارزاده لرزاده لرزاده لرزاده لرزاده محمدی دکترامیری 4/7/97

 اکبری
 --- پخسروی

 --- - - - - لرزاده اکبری امیری دکترمحمدی 5/7/97

 --- - - - - - غفارزاده محمدی دکترامیری 6/7/97

-زخسروی غفارزاده غفارزاده غفارزاده لرزاده امیری دکترمحمدی 7/7/97

 پخسروی
 --- امیری

-غفارزاده اکبری اکبری اکبری اکبری پخسروی دکترامیری 8/7/97

 پخسروی
 --- محمدی

دکترپخسرو 9/7/97

 ی
 --- زخسروی امیری-اکبری محمدی محمدی غفارزاده غفارزاده زخسروی

دکترزخسرو 10/7/97

 ی
-مریدی اکبری پخسروی اکبری لرزاده امیری

 غفارزاده
 --- امیری

-غفارزاده لرزاده لرزاده لرزاده اکبری پخسروی دکترامیری 11/7/97

 اکبری
 --- پخسروی

دکترپخسرو 12/7/97

 ی
 --- - - - - لرزاده غفارزاده محمدی

 --- - - - - - لرزاده مریدی دکترمحمدی 13/7/97

 پخسروی زخسروی محمدی-اکبری غفارزاده غفارزاده غفارزاده اکبری محمدی دکترمریدی 14/7/97

-پخسروی اکبری اکبری اکبری غفارزاده مریدی دکترمحمدی 15/7/97

 زخسروی
 غفارزاده مریدی

 اکبری امیری محمدی-زخسروی پخسروی پخسروی غفارزاده لرزاده پخسروی دکترمریدی 16/7/97

دکترپخسرو 17/7/97

 ی
-غفارزاده محمدی محمدی اکبری اکبری محمدی

 امیری
 محمدی مریدی

-غفارزاده لرزاده لرزاده لرزاده غفارزاده امیری دکترمحمدی 18/7/97

 اکبری
 لرزاده پخسروی

 - - - - - لرزاده لرزاده مریدی دکترامیری 19/7/97

 - - - - - - اکبری زخسروی دکترمریدی 20/7/97

 اکبری زخسروی محمدی-پخسروی غفارزاده غفارزاده غفارزاده غفارزاده زخسروی دکترمریدی 21/7/97

دکترزخسرو 22/7/97

 ی
 غفارزاده محمدی پخسروی-امیری اکبری اکبری اکبری لرزاده مریدی

 پخسروی زخسروی محمدی-اکبری پخسروی پخسروی غفارزاده اکبری پخسروی دکترمریدی 23/7/97

دکترپخسرو 24/7/97

 ی
-غفارزاده محمدی محمدی اکبری غفارزاده محمدی

 زخسروی
 محمدی مریدی

-غفارزاده لرزاده لرزاده لرزاده لرزاده زخسروی دکترمحمدی 25/7/97

 اکبری
 لرزاده پخسروی

دکترزخسرو 26/7/97

 ی
 - - - - - لرزاده اکبری مریدی

 - - - - - - غفارزاده زخسروی دکترمریدی 27/7/97

دکترزخسرو 28/7/97

 ی
 اکبری مریدی امیری-پخسروی غفارزاده غفارزاده غفارزاده لرزاده پخسروی

دکترپخسرو 29/7/97

 ی
 غفارزاده محمدی مریدی-زخسروی اکبری اکبری اکبری اکبری مریدی

دکترزخسرو 30/7/97

 ی
 محمدی پخسروی امیری-اکبری پخسروی پخسروی پخسروی غفارزاده امیری

        



قابل توجه آنکال دوم  :حضور نامبردگان در شیفت مقرر 

 الزامی میباشد
 


