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 ---------  ---------  دکتر حاج جعفری جمعه 1
 دکتر ناصر طاهری  دکتر چاهی چی  دکتر حميدی

 
 

 دکتر رجبی دکتر رضوی زاده دکتر رجبی شنبه 2
 دکتر شفيعی راد  دکترغفور  دکتر  ایروانی

  

 دکتر فاضل دکتر رجبی دکتر فاضل یک شنبه 3
 دکتر ناصر طاهری  دکتر ولی زاده  دکتر حيدریان

 

 

 دکتر حاج جعفری دکتر شيرزادی دکتر حاج جعفری دوشنبه 4
 دکتر منتظر  دکتر چاهی چی - دکترغفور  دکتر بهرامی

 
 

 دکتر رجبی دکتر فاضل دکتر رجبی سه شنبه 5
 دکتر شفيعی راد  دکتر ولی زاده  دکتر  ایروانی

 
 

 دکتر شيرزادی دکتر فاضل دکتر شيرزادی چهارشنبه 6
 دکتر منتظر  دکترغفور  دکتر  ایروانی

 
 

 ---------  دکتر شيرزادی پنج شنبه 7
 دکتر شفيعی راد  دکتر چاهی چی  دکتر حيدریان  --------- 

 

 

 ---------  دکتر رجبی جمعه 8
 دکتر شفيعی راد  دکتر چاهی چی  دکتر حيدریان  --------- 

  

 دکتر رضوی زاده دکتر شيرزادی دکتر فاضل شنبه 9
 دکتر منتظر  دکتر حسين زاده  دکتر نصيری

  

 دکتر حاج جعفری دکتر رجبی دکتر رضوی زاده یک شنبه 10
 دکتر شفيعی راد  دکتر حسين زاده  دکتر بهرامی

 
 

  ---------  ---------  دکتر ستوده دوشنبه 11
  دکتر شجاعی دکتر منتظر  دکترغفور  دکتر خيرخواه

 دکتر فاضل دکتر رضوی زاده دکتر فاضل سه شنبه 12
  دکتر پرهام دکتر شفيعی راد  دکتر چاهی چی  دکتر حيدریان

 دکتر رجبی دکتر رضوی زاده دکتر رجبی چهارشنبه 13
  دکتر رفيعی دکتر منتظر  دکترغفور  دکتر حميدی

 ---------  ---------  دکتر رضوی زاده پنج شنبه 14
 دکتر پرهام دکتر شجاعی دکتر ناصر طاهری  دکتر حسين زاده  دکتر ایروانی

   ---------  دکتر رضوی زاده جمعه 15
 --------- 

 دکتر رفيعی دکتر پرهام دکتر ناصر طاهری  دکتر حسين زاده  دکتر ایروانی

 دکتر حاج جعفری دکتر ابراهيم پور دکتر حاج جعفری شنبه 16
 دکتر شجاعی دکتر شفيعی راد  دکتر ولی زاده  دکتر حيدریان

 

 دکتر ستوده دکتر حاج جعفری دکتر ستوده یک شنبه 17
  دکتر پرهام دکتر ناصر طاهری  دکترغفور  دکتر ایروانی

 دکتر ابراهيم پور دکتر حاج جعفری دکتر ابراهيم پور دوشنبه 18
 دکتر رفيعی دکتر شجاعی دکتر شفيعی راد  دکتر حسين زاده  دکتر خيرخواه

 دکتر حاج جعفری دکتر ابراهيم پور دکتر حاج جعفری سه شنبه 19
 پرهامدکتر  دکتر رفيعی طاهریدکتر ناصر   دکترغفور  - دکتر ولی زاده  دکتر حميدی

 دکتر رضوی زاده دکتر ستوده دکتر رضوی زاده چهارشنبه 20
  دکتر شجاعی شفيعی راددکتر   دکتر حسين زاده  دکتر خيرخواه

 ---------  ---------  دکتر رجبی پنج شنبه 21
 رفيعی دکتر دکتر پرهام دکتر ناصر طاهری  دکترغفور  دکتر نصيری

 ---------  ---------  دکتر ابراهيم پور جمعه 22
 دکتر شجاعی دکتر رفيعی دکتر منتظر  دکتر ولی زاده  دکتر نصيری

 دکتر فاضل دکتر رجبی دکتر فاضل شنبه 23
 دکتر پرهام دکتر شفيعی راد  دکتر حسين زاده  -دکتر چاهی چی  دکتر بهرامی

 

 دکتر رضوی زاده دکتر فاضل دکتر رضوی زاده یک شنبه 24
  دکتر رفيعی دکتر منتظر  دکتر ولی زاده  دکتر  خيرخواه

 دکتر ستوده دکتر رضوی زاده دکتر ستوده دوشنبه 25
  دکتر شجاعی دکتر ناصر طاهری  دکتر حسين زاده  -دکتر چاهی چی  دکتر حميدی

 دکتر رضوی زاده دکتر رجبی دکتر ابراهيم پور سه شنبه 26
دکتر  -دکتر شفيعی راد  دکتر چاهی چی  دکتر خيرخواه

  رفيعیدکتر  منتظر

 دکتر فاضل دکتر رجبی دکتر فاضل چهارشنبه 27
  دکتر پرهام دکتر ناصر طاهری  دکتر ولی زاده  دکتر نصيری

 ---------  ---------  دکتر فاضل پنج شنبه 28
 /دکتر بهرامی 

 دکتر رفيعی دکتر شجاعی دکتر منتظر  دکتر ولی زاده  حميدیردکت

 ---------  ---------  دکتر فاضل جمعه 29
 دکتر شجاعی دکتر پرهام دکتر منتظر  دکتر حسين زاده  دکتر بهرامی

 دکتر حاج جعفری دکتر فاضل دکتر رضوی زاده شنبه 30
 دکتر رفيعی دکتر ناصر طاهری  دکتر چاهی چی  دکتر نصيری

 

 دکتر حاج جعفری دکتر رضوی زاده دکتر رجبی یک شنبه  31
 دکتر شجاعی دکتر پرهام دکتر شفيعی راد  دکترغفور  دکتر خيرخواه


