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 ENTارتوپد زناى وزايواى تیهوشی اطفال  قلة      داخلی جراح عووهی تاريخ ايام هفته 

 
هغس و اعصاب جراح کلیه 

دکتر عثادی دکترهیرهاشوی - دکتر علیپور دکتر اهیدوار دکتر آقاياری  دکتر هارونی  دولتیدکتر دکتر دولتی دکتر کرهی  1/6/92 جوعه

 دکتر عثادیدکترهیرهاشوی دکتر عسيسی  عاشوری دکتر نی دکتر يگا شتاتاى دکتر  دکتر هارونی  عسگریدکتر دکتر عسگری  دکتر کرهی 2/6/92 شنثه 

شة  8تا نصیری دکتر  دکتر قاسن زاده  3/6/92 يکشنثه 

 سپس دکتر عسگری

 دکتر عثادیدکتر رهضانی دکتر عسيسی  عاشوری دکتر  دکتر يگانی شتاتاى دکتر  دکتر هارونی  هاشوی دکتر 

ب ش 8تا نصیری دکتر  دکتر کرهی 4/6/92 دوشنثه 

 سپس دکتر آل اسواعیل

 دکتر عثادیدکترهیرهاشوی دکتر عسيسی  عاشوری دکتر  دکتر اهیدوار دکتر شتاتاى دکتر ديوتند هاشوی دکتر 

 ادیدکتر عة دکتر رهضانی دکتر عسيسی  دکتر علیپور دکتر تناتیقطثی دکتر  دکتر ديوتند هاشوی دکتر  دکتر آل اسواعیل دکتر قاسن زاده  5/6/92 سه شنثه 

  هیرهاشویدکتردکتر عسيسی  دکتر علیپور يگانیدکتر  دکتر شتاتاى دکتر ديوتند دولتیدکتر  دکتر دولتی دکتر قاسن زاده  6/6/92 چهارشنثه 

 دکتر عثادی

 دکتر عثادی رهاشویهیدکتر-  عاشوری دکتر  دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر ديوتنددولتی  دکتر  دکتر دولتی دکتر قاسن زاده 7/6/92 پنج شنثه 

 دکتر عثادیدکترهیرهاشوی -  دکتر عاشوری دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر ديوتنددولتی دکتر  دکتر دولتی قاسن زادهدکتر  8/6/92 جوعه

 دکتر عثادیترهیرهاشوی دکدکتر عسيسی  علیپوردکتر  اهیدواردکتر  آقاياریدکتر  دکتر ديوتندهاشوی دکتر  دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 9/6/92 شنثه 

 دکتر عثادیدکتر رهضانی دکتر عسيسی  علیپوردکتر  يگانیدکتر  آقاياریدکتر  دکتر ديوتند دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل قاسن زادهدکتر  10/6/92 يکشنثه 

 دکتر عثادیدکترهیرهاشوی -  کتر عاشورید شعثانیدکتر  آقاياریدکتر  دکتر هارونی  دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 11/6/92 دوشنثه 

 دکتر عثادی دکتر رهضانی دکتر عسيسی  دکتر عاشوری تناتیدکتر  دکتر قطثی دکتر هارونی  دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل قاسن زادهدکتر  12/6/92 سه شنثه 

 ـ   هیرهاشویدکتردکتر عسيسی  علیپوردکتر  شعثانیدکتر  آقاياری دکتر دکتر هارونی  دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل قاسن زادهدکتر  13/6/92 چهارشنثه 

 - هیرهاشویدکتر-  دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر آقاياری دکتر هارونی  آل اسواعیلدکتر  دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 14/6/92 پنج شنثه 

 -دکترهیرهاشوی -  دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر آقاياری دکتر هارونی  دکتر آل اسواعیل دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 15/6/92 جوعه

 -دکترهیرهاشوی دکتر عسيسی  عاشوری دکتر  دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر هارونی  دکتر هاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 16/6/92 شنثه 

 دکتر عثادیدکتر رهضانی دکتر عسيسی  دکتر عاشوریدکتر يگانی  اتاىدکتر شت دکتر هارونی  دکتر هاشوی دکتر دولتی قاسن زادهدکتر  17/6/92 يکشنثه 

شة  8تا نصیری دکتر  دکتر کرهی 18/6/92 دوشنثه 

 سپس دکتر دولتی

 دکتر عثادیدکترهیرهاشوی دکتر عسيسی  دکتر عاشوری تناتیدکتر  دکتر شتاتاى دکتر ديوتند دکتر هاشوی

 دکتر عثادی دکتر رهضانی دکتر عسيسی  علیپوردکتر  دکتر شعثانی قطثیدکتر   دکتر ديوتند دکتر هاشوی لتیدکتر دو قاسن زادهدکتر  19/6/92 سه شنثه 

 دکتر عثادی هیرهاشویدکتردکتر عسيسی  دکتر علیپور اهیدواردکتر  شتاتاىدکتر  ديوتند دکتر دکتر عسگری دکتر عسگری دکتر قاسن زاده 20/6/92 چهارشنثه 

 دکتر عثادی هیرهاشویدکتر-  عاشوری دکتر  يگانیدکتر  دکتر شتاتاى  دکتر ديوتند دکتر عسگری دکتر عسگری دکتر قاسن زاده 21/6/92 پنج شنثه 

 

 دکتر عثادیدکترهیرهاشوی ـ  دکتر عاشوریدکتر يگانی  دکتر شتاتاى  دکتر ديوتند دکتر عسگری دکتر عسگری قاسن زادهدکتر  22/6/92 جوعه

 دکتر عثادیدکترهیرهاشوی دکتر عسيسی  علیپوردکتر دکتر تناتی  آقاياریدکتر   دکتر ديوتند دکتر عسگری دکتر عسگری ر کرهیدکت 23/6/92 شنثه 

 دکتر عثادیدکتر رهضانی دکتر عسيسی  دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر آقاياری  دکتر ديوتند دکتر دولتی دکتر دولتی قاسن زادهدکتر  24/6/92 يکشنثه 

شة  8تا نصیری دکتر  دکتر کرهی 25/6/92 ه دوشنة

 سپس دکتر دولتی

 دکتر عثادیدکترهیرهاشوی دکتر عسيسی  دکتر عاشوری دکتر يگانی دکتر آقاياری دکتر هارونی  دکتر هاشوی

 دکتر عثادی دکتر رهضانی دکتر عسيسی  دکتر عاشوری دکتر تناتی قطثیدکتر  دکتر هارونی  دکتر هاشویدکتر دولتی  دکتر کرهی 26/6/92 سه شنثه 

 دکتر عثادی هیرهاشویدکتردکتر عسيسی  دکتر علیپور اهیدواردکتر  آقاياریدکتر  دکتر هارونی  دکتر عسگری دکتر عسگری دکتر قاسن زاده 27/6/92 چهارشنثه 

 - هیرهاشویدکتر-  علیپورتر دک اهیدواردکتر  قطثیدکتر  دکتر هارونی  هاشویدکتر  دکتر عسگری دکتر کرهی 28/6/92 پنج شنثه 

 -دکترهیرهاشوی ـ  دکتر علیپور اهیدواردکتر  دکتر قطثی  دکتر هارونی  هاشویدکتر  دکتر عسگری دکتر کرهی 29/6/92 جوعه

 دکتر عثادیهی دکترهیرهاشدکتر عسيسی  عاشوری دکتر  تناتیدکتر  شتاتاىدکتر  دکتر هارونی  عسگریدکتر  دکتر عسگری دکتر کرهی 30/6/92 شنثه 

 دکتر عثادیدکتر رهضانی دکتر عسيسی  علیپوردکتر  اهیدواردکتر  دکتر شتاتاى دکتر هارونی  دولتیدکتر  دکتر دولتی قاسن زادهدکتر  31/6/92 يکشنثه 


