
 
                                                     

                                          
 

          

جراح  تاريخ ايام هفته

 عووهی

زناى  تیهوشی اطفال  قلة      داخلی

 وزايواى

 ENT ارتوپذ

 

هغس و  چشن اورولوشی

 اعصاب

 _ فر یدکتر بهساد _ _ پوریدکتر عل دواریدکتر ام دکتر شتابان یدکتر نوروز رانیدکتر پ لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 1/33/94 جمعه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر شعبان یاریدکتر آقا یدکتر نوروز یدکتر هاشم لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 2/33/94 شنبه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یگانیدکتر  یاریدکتر آقا یدکتر هارون یدکتر هاشم یدکتر دولت یدکتر کرم 3/33/94 کشنبهی

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر بناب دکتر شتابان یدکتر هارون یدکتر هاشم یدکتر دولت یدکتر کرم 4/33/94 دوشنبه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یگانیدکتر  راد یدکتر قطب یدکتر هارون یدکتر هاشم یدکتر دولت یدکتر کرم 5/33/94 شنبه سه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل دواریدکتر ام دکتر شتابان یدکتر محمد یدکتر هاشم لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 6/33/94 چهارشنبه

 _ فر یدکتر بهساد _ _ پوریدکتر عل یدکتر شعبان دکتر شتابان یدکتر محمد یدکتر هاشم لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 7/33/94 شنبه پنج

 _ فر یهساددکتر ب _ _ پوریدکتر عل یدکتر شعبان دکتر شتابان یدکتر محمد یدکتر هاشم لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 8/33/94 جمعه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر بناب یاریدکتر آقا یدکتر محمد یدکتر هاشم لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 9/33/94 شنبه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یگانیدکتر  یاریدکتر آقا یدکتر محمد یدکتر هاشم لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 13/33/94 کشنبهی

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر بناب دکتر شتابان یدکتر هارون یدکتر هاشم لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 11/33/94 دوشنبه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل دواریدکتر ام دکتر شتابان یوندکتر هار یدکتر هاشم یدکتر دولت یدکتر کرم 12/33/94 شنبه سه

 _ فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان _ پوریدکتر عل دواریدکتر ام راد یدکتر قطب یدکتر هارون یدکتر هاشم یدکتر دولت یدکتر کرم 13/33/94 چهارشنبه

 _ فر یدکتر بهساد _ _ پوریدکتر عل دواریدکتر ام راد یدکتر قطب یدکتر هارون یدکتر هاشم یدکتر دولت یدکتر کرم 14/33/94 شنبه پنج

 _ فر یدکتر بهساد _ _ پوریدکتر عل دواریدکتر ام راد یدکتر قطب یدکتر هارون یدکتر هاشم یدکتر دولت یدکتر کرم 15/33/94 جمعه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر بناب یاریدکتر آقا یدکتر هارون یهاشمدکتر  دکتر محمدزاده یدکتر کرم 16/33/94 شنبه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یگانیدکتر  راد یدکتر قطب یدکتر هارون رانیدکتر پ دکتر محمدزاده یدکتر کرم 17/33/94 کشنبهی

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر بناب دکتر شتابان یدکتر نوروز رانیدکتر پ لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 18/33/94 دوشنبه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر شعبان دکتر شتابان یدکتر نوروز رانیدکتر پ یدکتر دولت یدکتر کرم 19/33/94 شنبه سه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل دواریدکتر ام یاریدکتر آقا یدکتر نوروز رانیدکتر پ دکتر محمدزاده یدکتر کرم 23/33/94 چهارشنبه

 _ فر یدکتر بهساد _ _ پوریدکتر عل یدکتر بناب یاریدکتر آقا یدکتر نوروز رانیدکتر پ دکتر محمدزاده یدکتر کرم 21/33/94 شنبه پنج

 _ فر یدکتر بهساد _ _ پوریدکتر عل یدکتر بناب یاریدکتر آقا یدکتر نوروز رانیدکتر پ دکتر محمدزاده یدکتر کرم 22/33/94 جمعه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یشعباندکتر  راد یدکتر قطب یدکتر نوروز رانیدکتر پ دکتر محمدزاده یدکتر کرم 23/33/94 شنبه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یگانیدکتر  یاریدکتر آقا یدکتر نوروز رانیدکتر پ یدکتر دولت یدکتر کرم 24/33/94 کشنبهی

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل دواریدکتر ام راد یدکتر قطب یدکتر نوروز رانیدکتر پ لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 25/33/94 دوشنبه

 یباددکتر ع فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر شعبان دکتر شتابان یدکتر نوروز رانیدکتر پ دکتر محمدزاده یدکتر کرم 26/33/94 شنبه سه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر بناب راد یدکتر قطب یدکتر محمد رانیدکتر پ دکتر محمدزاده یدکتر کرم 27/33/94 چهارشنبه

 _ فر یدکتر بهساد _ _ پوریدکتر عل یگانیدکتر  راد یدکتر قطب یدکتر محمد رانیدکتر پ دکتر محمدزاده یدکتر کرم 28/33/94 شنبه پنج

 _ فر یدکتر بهساد _ _ پوریدکتر عل یگانیدکتر  راد یدکتر قطب یدکتر محمد رانیدکتر پ دکتر محمدزاده یدکتر کرم 29/33/94 جمعه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یمضاندکتر ر یسیدکتر عس پوریدکتر عل یدکتر شعبان یاریدکتر آقا یدکتر محمد رانیدکتر پ لیدکتر آل اسماع یدکتر کرم 33/33/94 شنبه

 یدکتر عباد فر یدکتر بهساد یدکتر رمضان یسیدکتر عس پوریدکتر عل یگانیدکتر  راد یدکتر قطب یدکتر محمد رانیدکتر پ یدکتر دولت یدکتر کرم 31/33/94 کشنبهی
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