
 

 

               

 49هاه   هرداددر ص تیوارستاى شهیذ نورانی تالش لیست آنکالی پسشکاى هتخص
 

                                                                                                 

     

 ENT ارتوپذ زناى وزايواى تیهوشی اطفال قلة یداخل جراح عووهی تاريخ ايام هفته
 

 هغس و اعصاب چشن اورولوشی

 __ دکتر بهسادی فر _ __ دکتر علیپور دکتر امیدوار دکتر آقایاری دکتر محمدی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر کرمی 1/55/94 پنج شنبه

 _ دکتر بهسادی فر _ _ _ میدواردکتر ا دکتر آقایاری دکتر محمدی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر کرمی 2/55/94 جمعه

 شب 8دکتر نصیری تا  دکتر کرمی 3/55/94 شنبه

 دکتر دولتی سپس
 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی _ _ دکتر کبودمهری دکتر آقایاری دکتر محمدی دکتر هاشمی

 شب 8دکتر نصیری تا  دکتر کرمی 4/55/94 یکشنبه

 آل اسماعیل سپس
 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی _ _ دکتر امیدوار دکتر آقایاری حمدیدکتر م دکتر هاشمی

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی _ _ دکتر بنابی دکتر آقایاری دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 5/55/94 دوشنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی _ _ دکتر کبودمهری دکتر شتابان دکتر هارونی یدکتر هاشم دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 6/55/94 سه شنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی _ _ دکتر شعبانی دکتر قطبی راد دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر کرمی 7/55/94 چهارشنبه

 _ دکتر بهسادی فر _ _ _ دکتر بنابی دکتر شتابان دکتر هارونی هاشمیدکتر  دکتر دولتی دکتر کرمی 8/55/94 پنج شنبه

 _ دکتر بهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر بنابی دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر کرمی 9/55/94 جمعه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر شعبانی دکتر قطبی راد دکتر هارونی دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 15/55/94 شنبه

 شب 8دکتر نصیری تا  دکتر کرمی 11/55/94 یکشنبه

 دکتر آل اسماعیل سپس
 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر هاشمی

 شب 8دکتر نصیری تا  دکتر کرمی 12/55/94 دوشنبه

 دکتر دولتی  سپس
 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر بنابی دکتر قطبی راد دکتر نوروزی دکتر هاشمی

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی لیپوردکتر ع دکتر شعبانی دکتر شتابان دکتر نوروزی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر کرمی 13/55/94 سه شنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر بنابی دکتر شتابان دکتر نوروزی دکتر هاشمی دکتر دولتی دکتر کرمی 14/55/94 چهارشنبه

 _ دکتر بهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر امیدوار دکتر قطبی راد دکتر محمدی شمیدکتر ها دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 15/55/94 پنج شنبه

 _ دکتر بهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر امیدوار دکتر قطبی راد دکتر محمدی دکتر هاشمی دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 16/55/94 جمعه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر بنابی دکتر شتابان دکتر محمدی دکتر پیران دکتر دولتی دکتر کرمی 17/55/94 شنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر قطبی راد دکتر محمدی دکتر پیران دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 18/55/94 یکشنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر کبودمهری دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر پیران دکتر محمدزاده تر کرمیدک 19/55/94 دوشنبه

 _ دکتر بهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر کبودمهری دکتر قطبی راد دکتر هارونی دکتر پیران دکتر محمدزاده دکتر کرمی 25/55/94 سه شنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر کبودمهری دکتر شتابان دکتر هارونی دکتر پیران دکتر محمدزاده دکتر کرمی 21/55/94 چهارشنبه

 _ دکتر بهسادی فر _ _ وردکتر علیپ دکتر شعبانی دکتر شتابان دکتر نوروزی دکتر پیران دکتر محمدزاده دکتر کرمی 22/55/94 پنج شنبه

 _ دکتر بهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر شعبانی دکتر قطبی راد دکتر نوروزی دکتر پیران دکتر محمدزاده دکتر کرمی 23/55/94 جمعه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی سیدکتر  عسی دکتر علیپور دکتر کبودمهری دکتر شتابان دکتر نوروزی دکتر پیران دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 24/55/94 شنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر قطبی راد دکتر محمدی دکتر پیران دکتر محمدزاده دکتر کرمی 25/55/94 یکشنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر امیدوار تر قطبی راددک دکتر محمدی دکتر پیران دکتر محمدزاده دکتر کرمی 26/55/94 دوشنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر قطبی راد دکتر نوروزی دکتر پیران دکتر محمدزاده دکتر کرمی 27/55/94 سه شنبه

 دکتر عبادی دکتر بهسادی فر دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر کبودمهری دکتر قطبی راد دکتر نوروزی دکتر پیران دکتر محمدزاده دکتر کرمی 28/55/94 چهارشنبه

 _ ی فردکتر بهساد _ _ دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر شتابان دکتر نوروزی دکتر پیران دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 29/55/94 پنج شنبه

 _ دکتر بهسادی فر _ _ دکتر علیپور دکتر یگانی دکتر قطبی راد دکتر نوروزی دکتر پیران دکتر آل اسماعیل دکتر کرمی 35/55/94 جمعه

 دکتر عبادی بهسادی فردکتر  دکتر رمضانی دکتر  عسیسی دکتر علیپور دکتر شعبانی دکتر شتابان دکتر نوروزی دکتر پیران دکتر محمدزاده دکتر کرمی 31/55/94 شنبه


