
 ENT مغز و اعصاب پوست اعصاب و روان طب فیزیک طب اورژانس رادیولوژی اطفال بیهوشی جراح داخلی قلب زنان تاریخ ایام هفته

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم   د. کسایی د. فرخ مهر د. نظری د. شفیع نژاد د. جنتی د. روزبهانی 1 شنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم   د. کسایی د. فرخ مهر د. نظری نژادد. شفیع  د. جنتی د. روزبهانی 2 یکشنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. کسایی د. فرخ مهر د. نظری د. شفیع نژاد د. زارع د. روزبهانی 3 دوشنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  خبازد.  د. بیاتانی د. پورعلی د. نوری د. حسنلو د. زارع د. روزبهانی 4 سه شنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. کسایی د. پورعلی د. نوری د. حسنلو د. زارع د. روزبهانی 5 چهارشنبه

   نیکخواهد.  د. اسکندری د. محتشم  Mد. خباز  د. کسایی د. پارسا د. نوری د. علیزاده د. زارع د. روزبهانی 6 پنج شنبه

        د. کسایی د. پارسا د. نوری د. علیزاده د. زارع د. شاهمرادی 7 جمعه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم   د. بیاتانی د. پورعلی د. مهرنیا د. علیزاده د. جنتی د. شاهمرادی 8 شنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم   بیاتانید.  د. پورعلی د. مهرنیا د. علیزاده د.شهدی د. شاهمرادی 9 یکشنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. بیاتانی د. فرخ مهر د. مهرنیا د. علیزاده د.شهدی د. شاهمرادی 10 دوشنبه

   د. نیکخواه اسکندرید.  د. محتشم  د. خباز د. بیاتانی د. فرخ مهر د. طالب پور د. حسنلو د.شهدی د. شاهمرادی 11 سه شنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. بیاتانی د. فرخ مهر د. طالب پور د. حسنلو د.شهدی د. روزبهانی 12 چهارشنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  Mد. خباز  د. بیاتانی د. پارسا د. طالب پور د. حسنلو د. مهدیان د. روزبهانی 13 پنج شنبه

        د. بیاتانی د. پارسا د. طالب پور د. حسنلو د. مهدیان د. روزبهانی 14 جمعه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم   د. کسایی د. فرخ مهر د. نوری د. شفیع نژاد د. جنتی د. روزبهانی 15 شنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم   کسایید.  د. فرخ مهر د. نوری د. شفیع نژاد د. جنتی د. شاهمرادی 16 یکشنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. کسایی د. پورعلی د. نوری د. شفیع نژاد د. زارع د. شاهمرادی 17 دوشنبه

   نیکخواهد.  د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. کسایی د. پورعلی د. نوری د. حسنلو د. زارع د. شاهمرادی 18 سه شنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. کسایی د. پورعلی د. نوری د. حسنلو د. زارع د. شاهمرادی 19 چهارشنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  Mد. خباز  د. کسایی د. پارسا د. مهرنیا د. علیزاده د. مهدیان د. شاهمرادی 20 پنج شنبه

        د. کسایی د. پارسا د. مهرنیا د. علیزاده د. مهدیان روزبهانید.  21 جمعه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم   د. کسایی د. فرخ مهر د. مهرنیا د. علیزاده د. جنتی د. روزبهانی 22 شنبه

   د. نیکخواه اسکندری د. د. محتشم   د. کسایی د. فرخ مهر د. طالب پور د. علیزاده د.شهدی د. روزبهانی 23 یکشنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. بیاتانی د. پورعلی د. طالب پور د. علیزاده د.شهدی د. روزبهانی 24 دوشنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. بیاتانی د. پورعلی د. طالب پور د. حسنلو د.شهدی د. روزبهانی 25 سه شنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  د. خباز د. بیاتانی د. پورعلی د. طالب پور د. حسنلو د.شهدی د. شاهمرادی 26 چهارشنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم  Mد. خباز  د. بیاتانی د. پارسا د. طالب پور د. شفیع نژاد د. مهدیان د. شاهمرادی 27 پنج شنبه

        د. بیاتانی د. پارسا د. نظری د. شفیع نژاد د. مهدیان شاهمرادید.  28 جمعه

   د. نیکخواه د. اسکندری د. محتشم   د. بیاتانی د. فرخ مهر د. نظری د. شفیع نژاد د. جنتی د. شاهمرادی 29 شنبه

   د. نیکخواه د. اسکندری محتشمد.    د. بیاتانی د. فرخ مهر د. نظری د. شفیع نژاد د. جنتی د. شاهمرادی 30 یکشنبه
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