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 1/10/91 جمعه
 دکتراستقامت دکترحیدرزاده

 دکترسالمتی دکترجهانگیری - دکترکدخدایی دکتروفایی دکتررمضانی نژاد

 2/10/91 شنبه
 دکتررمضانی نژاد دکترحیدرزاده

زدکتررنگر دکترصرامی دکترمحمدزاده  دکترمطهری زاد دکترجهانگیری دکترخاکبازان فر 

 دکترمهدیانی دکترجهانگیری دکترابراهیمی دکترمعینی دکتراستقامت دکتروفایی دکترحیدرزاده 3/10/91 یکشنبه
 دوشنبه

 دکترمهاجری  4/10/91
نژاددکتررمضانی   
 دکتراستقامت

 

 دکترمهدیانی دکترجهانگیری دکترابراهیمی دکترکدخدایی دکترهنرپیشه دکترصرامی

تقویدکتر  5/10/91 سه شنبه زدکتررنگر دکتروفایی دکترمحمدزاده   دکترمطهری زاد دکترجهانگیری دکترلطفی 
 دکتررمضانی نژاد دکترطالبیان 6/10/91 چهارشنبه

 
 دکترمطهری زاد دکترجهانگیری - دکترمعینی دکترصرامی

 دکترسالمتی دکترجهانگیری - دکترهنرپیشه دکترمحمدزاده دکتروفایی دکترطالبیان 7/10/91 پنج شنبه
 8/10/91 جمعه

 دکتررمضانی نژاد  دکترطالبیان
زدکتررنگر دکترصرامی دکترمحمدزاده  دکترسالمتی دکترجهانگیری - 

 دکتررمضانی نژاد دکترموحدیان 9/10/91 شنبه
 

 دکترمهدیانی دکترجهانگیری دکترلطفی دکترهنرپیشه دکتروفایی
 دکترمهدیانی دکترجهانگیری دکترخاکبازان فر دکترمعینی دکترصرامی دکتراستقامت دکترموحدیان 10/10/91 یکشنبه
 دوشنبه

 دکترمهاجری 11/10/91
 دکتررمضانی نژاد

 
 دکتروفایی

 دکترمطهری زاد دکترجهانگیری دکترابراهیمی دکترکدخدایی دکترمحمدزاده

تقویدکتر 12/10/91 سه شنبه زدکتررنگر دکترصرامی دکتراستقامت   دکترقلی زاده دکترجهانگیری دکترخاکبازان فر 
 دکترقلی زاده دکترجهانگیری - دکترمعینی دکترمحمدزاده دکتروفایی دکترسلطانی 13/10/91 چهارشنبه
 دکترقلی زاده دکترجهانگیری - دکترکدخدایی دکترصرامی دکتر رمضانی نژاد دکترسلطانی 14/10/91 پنج شنبه
 دکترقلی زاده دکترجهانگیری - دکترکدخدایی دکترصرامی دکتروفایی دکترسلطانی 15/10/91 جمعه
زدکتررنگر دکتراستقامت دکترمحمدزاده دکترموحدیان 16/10/91 شنبه  دکترسالمتی دکترجهانگیری دکترخاکبازان فر 
 دکترسالمتی دکترجهانگیری دکترابراهیمی دکترهنرپیشه دکتروفایی دکتر رمضانی نژاد دکترموحدیان 17/10/91 یکشنبه
زدکتررنگر دکترمعینی دکترمحمدزاده دکتراستقامت دکترمهاجری 18/10/91 دوشنبه  دکترمطهری زاد دکترجهانگیری دکترخاکبازان فر 
تقویدکتر 19/10/91 سه شنبه  دکترسالمتی دکترجهانگیری دکترلطفی دکترکدخدایی دکترصرامی دکتر رمضانی نژاد 
تقویدکتر 20/10/91 چهارشنبه  دکترسالمتی دکترجهانگیری دکترخاکبازان فر دکترهنرپیشه دکترمحمدزاده دکتروفایی 
 دکترمهدیانی دکترجهانگیری - دکترمعینی دکتراستقامت دکتر رمضانی نژاد دکترشریف 21/10/91 پنج شنبه
 دکترمهدیانی دکترجهانگیری - دکترمعینی دکتراستقامت دکترمحمدزاده دکترشریف 22/10/91 جمعه
زدکتررنگر دکترمحمدزاده دکتر رمضانی نژاد دکترشریف 23/10/91 شنبه  دکترمطهری زاد دکترجهانگیری - 
 دکترقلی زاده دکترجهانگیری دکترابراهیمی دکترهنرپیشه دکترصرامی دکتروفایی دکترشیاسی 24/10/91 یکشنبه
 دکترقلی زاده دکترجهانگیری دکترابراهیمی دکترکدخدایی دکتراستقامت دکترمحمدزاده دکترشیاسی 25/10/91 دوشنبه
 دکترقلی زاده دکترجهانگیری دکترلطفی دکترمعینی دکترصرامی دکتر رمضانی نژاد دکترمهاجری 26/10/91 سه شنبه
زدکتررنگر دکتراستقامت دکترمحمدزاده دکترخیرخواه 27/10/91 چهارشنبه  دکترقلی زاده دکترجهانگیری - 
 دکترمهدیانی دکترجهانگیری - دکترهنرپیشه دکترصرامی دکتر رمضانی نزاد دکترخیرخواه 28/10/91 پنج شنبه
 دکترمهدیانی دکترجهانگیری - دکترهنرپیشه دکتراستقامت دکتروفایی دکترخیرخواه 29/10/91 جمعه
 دکترسالمتی دکترجهانگیری - دکترکدخدایی دکترمحمدزاده دکتر رمضانی نژاد دکترشیاسی 30/10/91 شنبه


