
 
                                                     
 

 

 

          

زنان  وشیتیه اطفال  قلة      یداخل جراح عمومی تاريخ ايام هفته

 وزايمان

 ENT ارتوپد

 
مغس و  جراح کلیه

 اعصاب
شب سپس  8دکتر نصیری تا  دکتر کرمی 1/7/99 دوشنبه  

 دکتر عسگری

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر بنابی دکتر شتابان  دکتر هارونی  دکتر دولتی

 دکتر عبادی  دکتر رمضانی  دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر شعبانی دکتر قطبی دکتر هارونی هاشمی  دکتر دکتر عسگری دکتر  قاسم زاده 9/7/99 سه شنبه 

شب سپس  8دکتر نصیری تا  دکتر  قاسم زاده 3/7/99 چهارشنبه 

 دکتر آل اسماعیل

 دکتر عبادی  میرهاشمیدکتر دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر هاشمی

 - میرهاشمیدکتر - دکترعاشوری دکتر امیدوار دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 4/7/99 پنج شنبه 

 - دکترمیرهاشمی - دکترعاشوری دکتر امیدوار دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 5/7/99 جمعه

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر  آقایاری دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل رمیدکتر ک 6/7/99 شنبه 

 دکتر عبادی  دکتر رمضانی دکتر عسیسی دکترعاشوری دکتر شعبانی دکتر  آقایاری دکتر نوروزی دکتر دولتی دکتر دولتی دکتر  قاسم زاده 7/7/99 یکشنبه 

شب سپس  8دکتر نصیری تا  دکتر کرمی 8/7/99 دوشنبه  

 دکتر دولتی

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی دکتر عسیسی دکترعاشوری دکتر امیدوار دکتر  آقایاری دکتر نوروزی دکتر دولتی

 دکتر عبادی  دکتر رمضانی  یسیدکتر عس دکترعاشوری دکتر بنابی دکتر قطبی دکتر نوروزی دکتر عسگری دکتر عسگری دکتر کرمی 9/7/99 سه شنبه 

شب سپس  8دکتر نصیری تا  دکتر  قاسم زاده 11/7/99 چهارشنبه 

 دکتر آل اسماعیل
 دکتر عبادی  میرهاشمیدکتر دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر  آقایاری دکتر نوروزی دکتر آل اسماعیل

 - میرهاشمیدکتر - دکتر علیپور دکتر شعبانی دکتر قطبی دکتر نوروزی کتر آل اسماعیلد دکتر آل اسماعیل دکتر  قاسم زاده 11/7/99 پنج شنبه 

 - دکترمیرهاشمی - دکتر علیپور دکتر شعبانی دکتر قطبی دکتر نوروزی دکتر آل اسماعیل دکتر آل اسماعیل دکتر  قاسم زاده 19/7/99 جمعه

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی دکتر عسیسی دکترعاشوری دکتر بنابی دکتر شتابان کتر نوروزید دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 13/7/99 شنبه 

 دکتر عبادی  دکتر رمضانی دکتر عسیسی دکترعاشوری دکتر یگانی دکتر شتابان دکتر نوروزی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر  قاسم زاده 14/7/99 یکشنبه 

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی دکتر عسیسی دکترعاشوری دکتر امیدوار دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر عسگری دکتر کرمی 15/7/99 دوشنبه  

 دکتر عبادی  دکتر رمضانی  دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر بنابی دکتر قطبی دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر  قاسم زاده 16/7/99 سه شنبه 

 دکتر عبادی  میرهاشمیدکتر دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر عسگری دکتر عسگری قاسم زاده دکتر  17/7/99 چهارشنبه 

 - میرهاشمیدکتر - دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر عسگری دکتر عسگری دکتر کرمی 18/7/99 پنج شنبه 

 - دکترمیرهاشمی - دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر عسگری کتر عسگرید دکتر کرمی 19/7/99 جمعه

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی دکتر عسیسی دکترعاشوری دکتر امیدوار دکتر  آقایاری دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر عسگری دکتر کرمی 91/7/99 شنبه 

 دولتیدکتر  دکتر  قاسم زاده 91/7/99 یکشنبه 

 

 دکتر عبادی  دکتر رمضانی دکتر عسیسی دکترعاشوری دکتر شعبانی دکتر  آقایاری دکتر هارونی دکتر هاشمی

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی دکتر عسیسی دکترعاشوری دکتر امیدوار دکتر  آقایاری دکتر نوروزی دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 99/7/99 دوشنبه  

 دکتر عبادی  دکتر رمضانی  - دکتر علیپور دکتر شعبانی دکتر قطبی دکتر نوروزی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر  قاسم زاده 93/7/99 سه شنبه 

 دکتر عبادی  میرهاشمیدکتر - دکترعاشوری دکتر بنابی دکتر  آقایاری دکتر نوروزی دکتر دولتی دکتر دولتی دکتر  قاسم زاده 94/7/99 چهارشنبه 

 دکتر عبادی  میرهاشمیدکتر - دکترعاشوری دکتر بنابی دکتر  آقایاری دکتر نوروزی دکتر دولتی دکتر دولتی دکتر  قاسم زاده 95/7/99 ه پنج شنب

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی - دکترعاشوری دکتر بنابی دکتر  آقایاری دکتر نوروزی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر  قاسم زاده 96/7/99 جمعه

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر امیدوار دکتر شتابان دکتر نوروزی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر کرمی 97/7/99  شنبه

 بادی دکتر ع دکتر رمضانی دکتر عسیسی دکترعاشوری دکتر یگانی دکتر شتابان دکتر نوروزی دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 98/7/99 یکشنبه 

 دکتر عبادی  دکترمیرهاشمی دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر امیدوار دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر عسگری دکتر کرمی 99/7/99 دوشنبه  

 دکتر عبادی  ر رمضانی دکت دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر بنابی دکتر قطبی دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر عسگری دکتر  قاسم زاده 31/7/99 سه شنبه 

 29شهید نورانی                         مهرماه  مارستان تیپسشکان  آنکال ترنامه 


