
 ریه قلب غدد خون کلیه گوارش عفونی جنرال لوژیروماتو

 
 

 شنبه ۷۱/۷ فتاحی   نیای فرج پور ارتقایی روحی آبیان کاظمی نویریان

 یکشنبه ۷۱/۷ اسماعیلی اقدم تقی زاده یحیوی  افتخاری بهاری  منصوری حسین چی

   معتمدی
 

 دوشنبه ۷۱/۷ غفاری موحد هدایتی  هادی پور

 سلمانی کاتب صدری  کیانی

 

 سماواتی

 

 شنبهسه ۰۲/۷ وشوشادی

  اسمعیلی سهی

 

 چهارشنبه ۰۷/۷ طالبی سجادی نصیری مهرکی زاده سلیمانی نیا عزیزی

 اسفندیاری

 

 پاشایی عابدی طورچی

 

 بشارتی تقوی

 

 شنبه ۰۲/۷

 یکشنبه ۰۲/۷ تعطیل رسمی

 غفوری زارع زاده

 

 مومنی جباری نژاد خسروی

 

 دوشنبه ۰۲/۷ اله پورفتح  محمد کریمی

 نویریان

 

 موسوی متقی نژاد رزمی نیا

 

 شنبهسه ۰۱/۷ فردوس مهردادکریمی مهدوی. د

 منصوری فرجی

 

 چهارشنبه ۰۱/۷    احمدی نژاد سلمانی کاتب

 شنبه ۱۷/۷ ارتقایی بیات عابدی  سجادی فتح اله پور آبیان پنبه کار کیانی

  معتمدی اسفندیاری

 

 یکشنبه ۷/۰ حسین زاده  خسروی  بشارتی

 دوشنبه ۰/۰ وشوشادی احمدی نژاد   افتخاری متقی نژاد  اسمعیلی سهی نصیری

 فرجی

 

 شنبهسه ۱/۰ طالبی موحد هدایتی    رقمی صدری

  کاظمی نیای

 

 چهارشنبه ۲/۰ پاشایی فرج پور عزیزی  محمد کریمی

 شنبه ۱/۰ جباری نژاد مومنی موسوی  تقی زاده غفاری اسفندیاری زارع زاده حسین زاده

 یکشنبه ۱/۰ هادی پور  روحی   طورچی  حسین چی طالبی

 دوشنبه ۱/۰ صوفیان     فتاحی  غفوری نژاد سالمی

 فردوس

 

 شنبهسه ۷۲/۰ فرهادمهدوی تقوی سلیمانی نیا  بهاری رزمی نیا نویریان

 چهارشنبه ۷۷/۰ اورنگ مهرکی زاده    اسماعیلی اقدم  پنبه کار یحیوی

 شنبه ۷۲/۰ تقی زاده مهدوی.د اسماعیلی اقدم غفوری فرج پور ارتقایی کیانی معتمدی حسین زاده

 مهرکی زاده صدری  حسین چی طالبی

 

 یکشنبه ۷۲/۰   تقوی سلیمانی نیا

 دوشنبه ۷۲/۰ صوفیان هدایتی فتح اله پور پنبه کار بهاری آبیان  نیای ...

 رقمی طورچی اسفندیاری نژاد سالمی عزیزی

 

 شنبهسه ۷۱/۰ اورنگ سماواتی سلمانی

 یحیوی خسروی

 
 

 
 

 

 چهارشنبه ۷۱/۰ مهدوی مهدوی.د

 شنبه ۰۷/۰ محمد کریمی تقوی غفاری منصوری احمدی نژاد پاشایی فرجی اسمعیلی سهی عابدی

 سماواتی افتخاری  مومنی هادی پور  نصیری فردوس

 

 یکشنبه ۰۰/۰

 زارع زاده حسین زاده

 
 دوشنبه ۰۱/۰ سجادی مهدوی.د فتاحی کاظمی متقی نژاد 

 

 کاتب  نویریان نژاد سالمی

 

 شنبهسه ۰۲/۰ بشارتی هدایتی موسوی

 روحی

  

 سماواتی   رقمی جباری نژاد

 

 چهارشنبه ۰۲/۰

 شنبه ۰۱/۰ بیات افتخاری هادی پور معتمدی طورچی فرجی طالبی نیای اسماعیلی اقدم

 
 یکشنبه ۰۱/۰ مهردادکریمی پنبه کار بهاری   اسفندیاری  

 دوشنبه ۱۲/۰ احمدی نژاد موسوی کاتب   نویریان   غفاری

 شنبهسه ۱۷/۰ مهردادکریمی سلیمانی نیا متقی نژاد  رزمی نیا محمد کریمی وشوشادی  مهدوی

 

 عابدی

 

 تقی زاده

 

 اسمعیلی سهی

 

 چهارشنبه ۷/۱ ... سلمانی

 شنبه ۲/۱ موحد کاظمی جباری نژاد زارع زاده آبیان بشارتی حسین زاده یحیوی فتح اله پور

 یکشنبه ۲/۱ مومنی منصوری ارتقایی   کیانی  عزیزی فرهادمهدوی

 دوشنبه ۲/۱ فرج پور غفوری    سجادی  عابدی فتاحی

 شنبهسه ۱/۱ مهرکی زاده افتخاری پاشایی حسین چی صدری فرجی طالبی نصیری صوفیان

 خسروی اورنگ

 
 چهارشنبه ۱/۱ ... سلیمانی رقمی    

 شنبه ۷۷/۱ بیات اسمعیلی سهی   نصیری پنبه کار احمدی نژاد وشوشادی روحی هادی پور

 یکشنبه ۷۰/۱ موحد  محمد کریمی  غفوری کیانی  اسماعیلی اقدم 

 دوشنبه ۷۱/۱ مهرداد کریمی  کاتب  کاظمی   فتاحی 

 شنبهسه ۷۲/۱ تعطیل رسمی

 چهارشنبه ۷۲/۱ تعطیل رسمی

 

  



   ریه قلب غدد خون کلیه گوارش عفونی جنرال لوژیروماتو

 شنبه ۷۱/۱ مهدوی.د متقی نژاد سجادی نیای منصوری مهرکی زاده اورنگ خسروی جباری نژاد

 یکشنبه ۷۱/۱ تقوی  تقی زاده نژاد سالمی کیانی   روحی ارتقایی

 

 دوشنبه ۰۲/۱  معتمدی رزمی نیا  اسفندیاری وشوشادی  فتح اله پور

 شنبهسه ۰۷/۱ سماواتی حسین چی بشارتی یحیوی نویریان مومنی فرهادمهدوی عزیزی پاشایی

 غفاری بیات

 

 زارع زاده طورچی   فرج پور

 

 چهارشنبه ۰۰/۱

 طالبی اورنگ فتاحی مهردادکریمی

 

 شنبه ۰۲/۱ منصوری نژاد سالمی فرج پور خسروی

 بشارتی

 
 یکشنبه ۰۲/۱ پنبه کار یحیوی صدری  زارع زاده حسین زاده 

 دوشنبه ۰۱/۱ سماواتی نصیری آبیان  فرجی   فتح اله پور  

 شنبهسه ۰۱/۱ تقوی رقمی مومنی روحی حسین چی وشوشادی صوفیان هادی پور تقی زاده

 چهارشنبه ۰۱/۱ کاظمی نژاد سالمی رزمی نیا  اسمعیلی سهی   غفاری موحد

 شنبه ۷/۲ هدایتی کاتب زادهمهرکی  عابدی اسفندیاری طالبی صوفیان اسماعیلی اقدم سجادی

 یکشنبه ۰/۲ مهدوی.د نیای   کیانی   پاشایی بیات

 دوشنبه ۱/۲ تعطیل رسمی

 شنبهسه ۲/۲ غفوری بهاری احمدی نژاد عزیزی معتمدی حسین زاده مهدوی جباری نژاد محمد کریمی

 

 نویریان   ارتقایی

 
 چهارشنبه ۲/۲ هدایتی رقمی 

 محمد کریمی احمدی نژاد

 

 شنبه ۱/۲ اسمعیلی سهی خسروی  فتاحی یحیوی پنبه کار

 

 سجادی

    

 

  

 یکشنبه ۱/۲

 

 پاشایی

  

 نژاد سالمی

 

 

  

 دوشنبه ۷۲/۲

 تقی زاده مهرکی زاده

 

 شنبهسه ۷۷/۲ معتمدی روحی  اسماعیلی اقدم نیای کاظمی

      

 

  

 چهارشنبه ۷۰/۲

   فرج پور

 

 شنبه ۷۲/۲ زارع زاده عابدی  فتح اله پور نژاد سالمی غفوری

 

 هادی پور

  

 نصیری

 

 

  

 یکشنبه ۷۲/۲

 

 جباری نژاد

    

 

  

 دوشنبه ۷۱/۲

 بشارتی مومنی

 

 شنبهسه ۷۱/۲ حسین چی عزیزی  غفاری یحیوی منصوری

 

 ارتقایی

    

 

  

 چهارشنبه ۷۱/۲

 سجادی 

 

 شنبه ۰۰/۲ نیای فتاحی منصوری ارتقایی روحی اسمعیلی سهی

 
        

 یکشنبه ۰۱/۲

 احمدی نژاد 

       

 دوشنبه ۰۲/۲

 محمد کریمی 

 

 شنبهسه ۰۲/۲ نصیری اسماعیلی اقدم کاظمی پاشایی عزیزی حسین چی

 فرج پور 

       

 چهارشنبه ۰۲/۲

 تقی زاده 

 

 شنبه ۰۱/۲ نژاد سالمی غفاری غفوری جباری نژاد عابدی معتمدی

 مومنی 

      

 یکشنبه ۱۲/۲ یحیوی

   
       

 دوشنبه ۱۷/۲

 مهرکی زاده 

 

 شنبهسه ۷/۲ نصیری فتح اله پور پنبه کار هادی پور خسروی زارع زاده

 

 بشارتی

       

 چهارشنبه ۰/۲

 احمدی نژاد پنبه کار

 

 شنبه ۲/۲ خسروی ارتقایی معتمدی بشارتی فتح اله پور یحیوی

 مهرکی زاده منصوری

 

 یکشنبه ۲/۲ عابدی جباری نژاد چیحسین  تقی زاده اسماعیلی اقدم نیای

         

 دوشنبه ۱/۲

 شنبهسه ۱/۲ تعطیل رسمی

         

 چهارشنبه ۱/۲

 مومنی غفوری

 

 شنبه ۷۰/۲ روحی هادی پور اسمعیلی سهی   غفاری نصیری

   

 نژاد سالمی

 

 محمد کریمی

   

 یکشنبه ۷۱/۲

         

 دوشنبه ۷۲/۲

 فرج پور کاظمی

 

 شنبهسه ۷۲/۲ عزیزی پاشایی زارع زاده سجادی فتاحی نیای

         

 چهارشنبه ۷۲/۲

 


