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 عووهی

زناى  تیهوشی ل اطفا قلة      داخلی

 وزايواى

 ENT ارتوپذ

 

هغس و  چشن اورولوشی

 اعصاب

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر انیدکتررهض دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر شتاتاى دکتر هارونی دکتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 1/2/94 سه شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر انیدکتررهض دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر قطثی راد دکتر هارونی ویدکتر هاش دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 2/2/94 چهارشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر شتاتاى دکتر هارونی دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 3/2/94 پنج شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر شتاتاى دکتر هارونی دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 4/2/94 جوعه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر آقاياری دکتر هارونی دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 5/2/94 شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر آقاياری دکتر هارونی دکتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 6/2/94 نثهيکش

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر ضانیدکترره دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر شتاتاى دکتر نوروزی دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 7/2/94 دوشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر شتاتاى دکتر نوروزی دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 8/2/94 سه شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر انیدکتررهض دکتر عسيسی دکتر علیپور تر شعثانیدک دکتر قطثی راد دکتر نوروزی دکتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 9/2/94 چهارشنثه

 _ دکتر تهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر قطثی راد دکتر نوروزی دکتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 11/2/94 پنج شنثه

 _ دکتر تهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر يگانی ی راددکتر قطث دکتر نوروزی دکتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 11/2/94 جوعه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی _ دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر آقاياری دکتر نوروزی دکتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 12/2/94 شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی اریدکتر آقاي دکتر نوروزی دکتر پیراى دکتر هحوذزاده دکتر کرهی 13/2/94 يکشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر آقاياری دکتر هحوذی دکتر پیراى دکتر هحوذزاده دکتر کرهی 14/2/94 دوشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر قطثی راد دکتر هحوذی دکتر پیراى حوذزادهدکتر ه دکتر کرهی 15/2/94 سه شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر قطثی راد دکتر هارونی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 16/2/94 چهارشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر آقاياری دکتر هارونی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 17/2/94 پنج شنثه

 دکتر عثادی ادی فردکتر تهس _ _ دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر آقاياری دکتر هارونی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 18/2/94 جوعه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر آقاياری دکتر هارونی دکتر هاشوی دکتر هحوذزاده دکتر کرهی 19/2/94 شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی لیپوردکتر ع دکتر شعثانی دکتر آقاياری دکتر هحوذی دکتر هاشوی دکتر هحوذزاده دکتر کرهی 21/2/94 يکشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 21/2/94 دوشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر شتاتاى یدکتر هحوذ دکتر پیراى دکتر دولتی دکتر کرهی 22/2/94 سه شنثه

 _ دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر قطثی راد دکتر هحوذی دکتر پیراى دکتر هحوذزاده دکتر کرهی 23/2/94 چهارشنثه

 _ دکتر تهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر پیراى ر هحوذزادهدکت دکتر کرهی 24/2/94 پنج شنثه

 _ دکتر تهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر پیراى دکتر هحوذزاده دکتر کرهی 25/2/94 جوعه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی _ دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر شتاتاى دکتر هحوذی ىدکتر پیرا دکتر هحوذزاده دکتر کرهی 26/2/94 شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر پیراى دکتر دولتی دکتر کرهی 27/2/94 يکشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر آقاياری دکتر هحوذی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 28/2/94 دوشنثه

 دکتر عثادی فر دکتر تهسادی دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر قطثی راد دکتر نوروزی دکتر پیراى دکتر هحوذزاده دکتر کرهی 29/2/94 سه شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتررهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر قطثی راد دکتر نوروزی دکتر پیراى دکتر دولتی دکتر کرهی 31/2/94 چهارشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر _ _ علیپور دکتر دکتر اهیذوار دکتر قطثی راد دکتر نوروزی دکتر پیراى دکتر دولتی دکتر کرهی 31/2/94 پنج شنثه
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