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 هغس ً اعصاب

دکتر قاسن  1/11/91 پنج شنثو
 زاده 

دکتر  دکتر ىاشوی  دکتر آل اسواعیل
 ىارًنی 

 - - دکتر علیپٌر دکتر تناتی  دکتر آقایاری 

دکتر قاسن  1/11/91 جوعو
 زاده

لدکتر آل اسواعی دکتر  دکتر ىاشوی 
 ىارًنی

 - - دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر آقایاری

شة  8دکتر نصیری تا  دکتر کرهی  3/11/91 شنثو

 سپس دکتر دًلتی 

دکتر  دکتر ىاشوی

 ىارًنی

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى

دکتر قاسن  4/11/91 یکشنثو
 زاده

 شة 8دکتر نصیری تا 
 سپس دکتر عسگری

دکتر  دکتر ىاشوی
 هحوذی 

دکتر  دکتر شتاتاى
 شعثانی

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر

دکتر  دکتر پیراى دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 5/11/91 دًشنثو
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى

دکتر قاسن  6/11/91 سو شنثو
 زاده

دکتر  دکتر پیراى ر عسگریدکت
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر قطثی

دکتر  دکتر پیراى دکتر عسگری دکتر کرهی  7/11/91 چيارشنثو

 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى

دکتر  اىدکتر پیر دکتر عسگری دکتر کرهی  8/11/91 پنج شنثو
 هحوذی 

 - - دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى

دکتر  دکتر پیراى  دکتر عسگری دکتر کرهی  9/11/91 جوعو
 هحوذی 

 - - دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى

دکتر  دکتر پیراى  دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی  11/11/91 شنثو
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی ٌردکتر علیپ دکتر تناتی دکتر آقایاری

دکتر قاسن  11/11/91 یکشنثو

 زاده

شة  8دکتر نصیری تا 

 سپس دکتر عسگری

دکتر  دکتر ىاشوی

 هحوذی 

دکتر  دکتر آقایاری

 شعثانی

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر

شة  8دکتر نصیری تا  دکتر کرهی 11/11/91 دًشنثو
سپس دکتر آل 

 اسواعیل

دکتر  دکتر ىاشوی
 حوذی ه

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر قطثی

دکتر قاسن  13/11/91 سو شنثو
 زاده

دکتر  دکتر ىاشوی دکتر عسگری
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر آقایاری

دکتر قاسن  14/11/91 چيارشنثو

 زاده

دکتر  دکتر ىاشوی دکتر دًلتی 

 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر آقایاری

دکتر قاسن  15/11/91 پنج شنثو
 زاده

دکتر  دکتر پیراى  دکتر دًلتی
 هحوذی 

دکتر  دکتر آقایاری
 شعثانی

 دکتر عثادی - دکتر علیپٌر

دکتر قاسن  16/11/91 جوعو
 زاده

دکتر  دکتر پیراى  دکتر دًلتی
 هحوذی 

دکتر  دکتر آقایاری
 شعثانی

 دکتر عثادی - دکتر علیپٌر

دکتر  دکتر پیراى  دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی 17/11/91 شنثو
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى

دکتر قاسن  18/11/91 یکشنثو

 زاده

دکتر  دکتر پیراى  دکتر عسگری

 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی علیپٌردکتر  دکتر یگانی دکتر شتاتاى

دکتر  دکتر پیراى  دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی  19/11/91 دًشنثو
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر اهیذًار دکتر شتاتاى

دکتر  دکتر پیراى  دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی  11/11/91 سو شنثو
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی ردکتر علیپٌ دکتر یگانی دکتر قطثی

دکتر قاسن  11/11/91 چيارشنثو
 زاده

دکتر  دکتر پیراى  دکتر دًلتی
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر شتاتاى

دکتر  دکتر ىاشوی  دکتر دًلتی دکتر کرهی  11/11/91 پنج شنثو

 ىارًنی

 - - دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر شتاتاى

دکتر  دکتر ىاشوی دکتر دًلتی دکتر کرهی  13/11/91 وعوج
 ىارًنی

 - - دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر شتاتاى

دکتر  دکتر پیراى  دکتر دًلتی دکتر کرهی  14/11/91 شنثو
 ىارًنی

دکتر  دکتر آقایاری
 شعثانی

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر

دکتر قاسن  15/11/91 یکشنثو
 زاده

دکتر  دکتر پیراى  گریدکتر عس
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر آقایاری

دکتر  دکتر ىاشوی  دکتر آل اسواعیل دکتر کرهی  16/11/91 دًشنثو

 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر آقایاری

دکتر  ىاشوی  دکتر دکتر دًلتی دکتر کرهی  17/11/91 سو شنثو
 هحوذی 

 دکتر عثادی دکتر عسیسی دکتر علیپٌر دکتر تناتی دکتر قطثی

دکتر قاسن  18/11/91 چيارشنثو
 زاده

دکتر  دکتر پیراى  دکتر دًلتی
 هحوذی 

 دکتر عثادی - دکتر علیپٌر دکتر یگانی دکتر آقایاری

دکتر قاسن  19/11/91 پنج شنثو
 زاده

دکتر  دکتر پیراى  دکتر دًلتی
 حوذی ه

 - - دکتر علیپٌر  دکتر شتاتاى
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