
 

 93هاه   دیدر ص تیوارستاى شهیذ نورانی تالش لیست آنکالی پسشکاى هتخص
 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENT ارتوپذ زناى وزايواى تیهوشی اطفال  قلة      داخلی هیجراح عوو تاريخ ايام هفته

 
 هغس و اعصاب چشن اورولوشی

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر  آقاياری دکتر نوروزی دگتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 1/11/93 دوشنثه

 _ دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر قطثی دکتر نوروزی دگتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 2/11/93 سه شنثه

 ثادیدکتر ع دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر  آقاياری دکتر نوروزی دگتر هاشوی دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 3/11/93 چهارشنثه

 دکتر عثادی _ دکتر رهضانی __ دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر قطثی  دکتر نوروزی دگتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 4/11/93 پنج شنثه

 _ _ دکتر رهضانی __ دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر قطثی  دکتر نوروزی دگتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 5/11/93 جوعه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر شتاتاى دکتر نوروزی دکتر اشرف دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 6/11/93 شنثه

دکتر نصیری تا    دکتر کرهی 7/11/93 يکشنثه

شة سپس دکتر 8

 دولتی

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی تر عسيسیدک دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر نوروزی دکتر اشرف

دکتر نصیری تا    دکتر کرهی 8/11/93 دوشنثه

شة سپس دکتر 8

 دولتی

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر قطثی راد دکتر هارونی دکتر پیراى

ا   دکتر نصیری ت دکتر کرهی 9/11/93 سه شنثه

 شة سپس دکتر8

 آل اسواعیل 

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر قطثی دکتر هارونی دکتر پیراى

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر رهضانی دکتر دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر قطثی راد دکتر هارونی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 11/11/93 چهارشنثه

 دکتر عثادی _ دکتر رهضانی __ دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر هارونی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 11/11/93 پنج شنثه

 دکتر عثادی _ دکتر رهضانی __ تر علیپوردک دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر هارونی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 12/11/93 جوعه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر قطثی راد دکتر هارونی دگتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 13/11/93 شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی یدکتر  آقايار دکتر هارونی دگتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 14/11/93 يکشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر قطثی راد دکتر هحوذی دکتر اشرف دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 15/11/93 دوشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر قطثی دکتر هحوذی دکتر اشرف دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 16/11/93 سه شنثه

 دکتر عثادی ردکتر تهسادی ف دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر  آقاياری دکتر هحوذی دکتر اشرف دکتر دولتی دکتر کرهی 17/11/93 چهارشنثه

 _ دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی __ دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر  آقاياری دکتر هحوذی دکتر اشرف دکتر دولتی دکتر کرهی 18/11/93 پنج شنثه

 _ تهسادی فر دکتر دکتر رهضانی __ دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر قطثی راد دکتر هحوذی دکتر اشرف دکتر دولتی دکتر کرهی 19/11/93 جوعه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دگتر هاشوی دکتر دولتی دکتر کرهی 21/11/93 شنثه

دکتر نصیری تا    دکتر کرهی 21/11/93 يکشنثه

 شة سپس دکتر8

 آل اسواعیل 

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی ىدکتر شتاتا دکتر هحوذی دگتر هاشوی

دکتر نصیری تا    دکتر کرهی 22/11/93 دوشنثه

شة سپس دکتر 8

 دولتی

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر قطثی راد دکتر نوروزی دگتر هاشوی

دکتر نصیری تا    دکتر کرهی 23/11/93 سه شنثه

 شة سپس دکتر8

 آل اسواعیل 

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر قطثی دکتر نوروزی دکتر پیراى

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 24/11/93 چهارشنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی __ دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر شتاتاى دکتر هحوذی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 25/11/93 پنج شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی __ دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر قطثی راد دکتر هحوذی دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 26/11/93 جوعه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر تناتی دکتر  آقاياری دکتر نوروزی دکتر پیراى دکتر دولتی دکتر کرهی 27/11/93 شنثه

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر شعثانی دکتر قطثی راد دکتر نوروزی دکتر اشرف دکتر دولتی کرهی دکتر 28/11/93 يکشنثه

دکتر نصیری تا    دکتر کرهی 29/11/93 دوشنثه

 شة سپس دکتر8

 آل اسواعیل 

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی تر عسيسیدک دکتر علیپور دکتر اهیذوار دکتر  آقاياری دکتر هحوذی دکتر اشرف

دکتر نصیری تا    دکتر کرهی 31/11/93 سه شنثه

شة سپس دکتر 8

 دولتی

 دکتر عثادی دکتر تهسادی فر دکتر رهضانی دکتر عسيسی دکتر علیپور دکتر يگانی دکتر قطثی راد دکتر هحوذی دکتر اشرف


