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 ENT ارتٌپذ زناى ًزایواى يٌشیتی اطفال  قلة      یداخل جراح عوٌهی تاریخ ايام ىفتو
 

 هغس ً اعصاب جراح کلیو

 دکتر عثادی  هیرىاشویدکتر دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى  دکتر ىارًنی دکتر پیراى  دکتر دًلتی دکتر کرهی  1/8/99 چيارشنثو 

 - هیرىاشویدکتر - دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار شتاتاى دکتر دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر دًلتی دکتر کرهی 9/8/99 پنج شنثو 

 - دکترهیرىاشوی - دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر دًلتی دکتر کرهی 3/8/99 جوعو

 دکتر عثادی  دکترهیرىاشوی تر عسیسیدک دکترعاشٌری دکتر یگانی دکتر آقایاری دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر عسگری دکتر کرهی 4/8/99 شنثو 

شة  8دکتر نصیری تا  دکتر قاسن زاده  5/8/99 یکشنثو 
 سپس دکتر آل اسواعیل

 دکتر عثادی  دکتر رهضانی دکتر عسیسی دکترعاشٌری دکتر شعثانی دکتر آقایاری دکتر ىارًنی دکتر پیراى

شة  8دکتر نصیری تا  دکتر کرهی 6/8/99 دًشنثو  
 گریسپس دکتر عس

 دکتر عثادی  دکترهیرىاشوی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر آقایاری دکتر هحوذی دکتر ىاشوی

 دکتر عثادی  دکتر رهضانی  دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر قطثی دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر دًلتی دکتر قاسن زاده 7/8/99 سو شنثو 

 دکتر عثادی  هیرىاشویدکتر دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر آقایاری دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر آل اسواعیل قاسن زاده  دکتر 8/8/99 چيارشنثو 

 - هیرىاشویدکتر - دکترعاشٌری دکتر شعثانی دکتر آقایاری دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر قاسن زاده  9/8/99 پنج شنثو 

 - دکترهیرىاشوی - دکترعاشٌری دکتر شعثانی دکتر آقایاری دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر قاسن زاده  11/8/99 جوعو

 دکتر عثادی  دکترهیرىاشوی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر عسگری دکتر کرهی 11/8/99 شنثو 

شة  8دکتر نصیری تا  دکتر قاسن زاده 19/8/99 یکشنثو 
 سپس دکتر آل اسواعیل

 دکتر عثادی  دکتر رهضانی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر پیراى

 دکتر عثادی  دکترهیرىاشوی دکتر عسیسی دکترعاشٌری دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر عسگری دکتر کرهی 13/8/99 دًشنثو  

 دکتر عثادی  دکتر رهضانی  دکتر عسیسی دکترعاشٌری دکتر تناتی دکتر قطثی دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 14/8/99 سو شنثو 

 دکتر عثادی  هیرىاشویدکتر دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر شتاتاى دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر قاسن زاده  15/8/99 چيارشنثو 

 - هیرىاشویدکتر - دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر آقایاری دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر قاسن زاده  16/8/99 پنج شنثو 

 - دکترهیرىاشوی - دکتر علیپٌر دکتر یگانی کتر آقایارید دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر قاسن زاده  17/8/99 جوعو

 دکتر عثادی  دکترهیرىاشوی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر آقایاری دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر عسگری دکتر کرهی 18/8/99 شنثو 

 دکتر عثادی  دکتر رهضانی دکتر عسیسی دکترعاشٌری دکتر یگانی ایاریدکتر آق دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر دًلتی دکتر قاسن زاده 19/8/99 یکشنثو 

 دکتر عثادی  دکترهیرىاشوی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر آقایاری دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر دًلتی دکتر کرهی 91/8/99 دًشنثو  

 دکتر عثادی  دکتر رهضانی  دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر قطثی ذیدکتر هحو دکتر ىاشوی دکتر عسگری دکتر کرهی 91/8/99 سو شنثو 

 - هیرىاشویدکتر - دکترعاشٌری دکتر شعثانی دکتر آقایاری دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر عسگری دکتر کرهی 99/8/99 چيارشنثو 

 دکتر عثادی هیرىاشویدکتر - دکترعاشٌری دکتر تناتی ثیدکتر قط دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر عسگری دکتر کرهی 93/8/99 پنج شنثو 

 دکتر عثادی دکترهیرىاشوی - دکترعاشٌری دکتر تناتی دکتر قطثی دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر عسگری دکتر کرهی 94/8/99 جوعو

 دکتر عثادی  دکترهیرىاشوی دکتر عسیسی تر علیپٌردک دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر ىاشوی دکتر دًلتی دکتر قاسن زاده  95/8/99 شنثو 

شة  8دکتر نصیری تا  دکتر قاسن زاده  96/8/99 یکشنثو 
 سپس دکتر دًلتی

 دکتر عثادی  دکتر رهضانی دکتر عسیسی دکترعاشٌری دکتر یگانی دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر ىاشوی

 دکتر عثادی  دکترهیرىاشوی دکتر عسیسی دکترعاشٌری دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى تر هحوذیدک دکتر پیراى دکتر عسگری دکتر کرهی 97/8/99 دًشنثو  

 دکتر عثادی  دکتر رهضانی  - دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر قطثی دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر قاسن زاده  98/8/99 سو شنثو 

 دکتر عثادی  هیرىاشویدکتر دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر ىارًنی دکتر پیراى لتیدکتر دً دکتر قاسن زاده  99/8/99 چيارشنثو 

 - هیرىاشویدکتر - دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى دکتر ىارًنی دکتر پیراى دکتر دًلتی دکتر قاسن زاده  31/8/99 پنج شنثو 


