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هغس و  چشن اورولىژی
 اعصاب

 - دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر شعبانی دکتر آقایاری دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر عسگری دکتر   کرمی 1/55/93 چهارشنبه

  دکتر برزوئی   دکتر علیپور دکتر امیدوار آقایاری دکتر ارونیدکتر ه دکتر هاشمی دکتر عسگری دکتر   کرمی 2/55/93 پنج شنبه

  دکتر بهسادی فر   دکتر علیپور دکتر امیدوار دکتر آقایاری دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر عسگری دکتر   کرمی 3/55/93 جمعه

  دکتر برزوئی  دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر بنابی دکتر شتابان تر هارونیدک دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 4/55/93 شنبه

  دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر اشرف دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 5/55/93 یکشنبه

 دکتر شتابان  دکتر اشرف دولتیدکتر  دکتر   کرمی 6/55/93 دوشنبه
  دکتر برزوئی  دکتر عسیسی دکتر علیپور دکتر 

  دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی دکتر علیپور شعبانیدکتر  دکتر قطبی  دکتر اشرف دکتر دولتی دکتر   کرمی 7/55/93 سه شنبه

 - دکتر برزوئی دکتر رمضانی دکتر عسیسی دکتر علیپور یگانی دکتر  دکتر شتابان دکتر محمدی دکتر اشرف دکتر دولتی ر   کرمیدکت 8/55/93 چهارشنبه

 دکتر شتابان  دکتر اشرف دکتر دولتی دکتر   کرمی 9/55/93 پنج شنبه
  دکتر بهسادی فر   دکتر علیپور دکتر 

  دکتر برزوئی   دکتر علیپور امیدوار  دکتر  دکتر شتابان  دکتر اشرف دکتر دولتی دکتر   کرمی 15/55/93 جمعه

 -امیدواردکتر  آقایاری دکتر  دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 11/55/93 شنبه

 یگانی
 دکتر عبادی فر دکتر بهسادی  دکتر عسیسی دکتر علیپور

 دکتر عبادی دکتر برزوئی  دکتر عسیسی دکتر علیپور یگانیدکتر  آقایاری دکتر دکتر  دکتر هاشمی دکتر عسگری دکتر   کرمی 12/55/93 یکشنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی یپوردکتر عل امیدواردکتر آقایاری دکتر دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر   کرمی 13/55/93 دوشنبه

 دکتر عبادی دکتر برزوئی  دکتر عسیسی دکتر علیپور بنابیدکتر  دکتر قطبی دکتر هارونی دکتر پیران دکتر عسگری دکتر   کرمی 14/55/93 سه شنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی دکتر علیپور امیدواردکتر آقایاری دکتر کتر هارونید دکتر پیران دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 15/55/93 چهارشنبه

  دکتر برزوئی   دکتر علیپور یگانیدکتر آقایاری دکتر دکتر هارونی دکتر پیران دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 16/55/93 پنج شنبه

  دکتر بهسادی فر   دکتر علیپور  یگانیدکتر آقایاری دکتر دکتر هارونی دکتر پیران دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 17/55/93 جمعه

 دکتر عبادی دکتر برزوئی  دکتر عسیسی دکتر علیپور شعبانیدکتر دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر پیران دکتر عسگری دکتر   کرمی 18/55/93 شنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی دکتر علیپور یگانیدکتر دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر پیران دکتر دولتی دکتر   کرمی 19/55/93 یکشنبه

 دکتر عبادی دکتر برزوئی  دکتر عسیسی دکتر علیپور میدوارادکتر دکتر شتابان  دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 25/55/93 دوشنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی دکتر علیپور  یگانیدکتر دکتر قطبی  دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر   کرمی 21/55/93 سه شنبه

 دکتر عبادی دکتر برزوئی  دکتر عسیسی دکتر علیپور  بنابیردکت دکتر شتابان  دکتر پیران دکتر عسگری دکتر   کرمی 22/55/93 چهارشنبه

  دکتر بهسادی فر   دکتر علیپور شعبانیدکتر دکتر شتابان  دکتر پیران دکتر عسگری دکتر   کرمی 23/55/93 پنج شنبه

  دکتر برزوئی   دکتر علیپور شعبانی دکتر دکتر شتابان  دکتر پیران دکتر عسگری دکتر   کرمی 24/55/93 جمعه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی دکتر علیپور  بنابیدکتر آقایاری دکتر  دکتر پیران کتر دولتید دکتر   کرمی 25/55/93 شنبه

 دکتر عبادی دکتر برزوئی  دکتر عسیسی دکتر علیپور  یگانیدکتر آقایاری دکتر  رفدکتر اش کتر دولتید دکتر   کرمی 26/55/93 یکشنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی دکتر علیپور امیدوار دکتر آقایاری دکتر  دکتر اشرف دکتر عسگری دکتر   کرمی 27/55/93 دوشنبه

 دکتر عبادی دکتر برزوئی  دکتر عسیسی دکتر علیپور شعبانیدکتر دکتر قطبی  دکتر اشرف کتر دولتید دکتر   کرمی 28/55/93 سه شنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر  دکتر عسیسی دکتر علیپور امیدوار دکتر آقایاری دکتر  دکتر اشرف دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 29/55/93 چهارشنبه

  دکتر برزوئی   دکتر علیپور  بنابیدکتر دکتر قطبی  دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 35/55/93 پنج شنبه

  دکتر بهسادی فر   دکتر علیپور  بنابیدکتر دکتر قطبی  دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر   کرمی 31/55/93 جمعه


