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پیوست: دارد

برنامه پزشکان محترم متخصص زنان –آذر  ١٣٩٦

آنکال درمانگاه عصر
درمانگاه صبح

١٣-١٠
درمانگاه صبح

٨/٣۰-۱٣
الکتیو

صبح-عصر پزشک مقیم تاریخ ایام هفته

دکترصدری زاده ******* دکتریوسفی دکتریزدی دکترصدری زاده دکتر رحمتی ١٣٩٦/٩/١ چهار شنبه

دکترقاضی ******* دکترقاضی دکترصدری زاده ١٣٩٦/٩/٢ پنج شنبه

دکتریوسفی ******* ******* ********** *********** دکترقاضی ١٣٩٦/٩/٣ جمعه

دکترقاسمی ******* دکترقاسمی-دکترفریدنیا دکتریوسفی-دکترلطیفی دکتریزدی-دکتررحمتی ١٣٩٦/٩/٤ شنبه

دکتریزدی ******* دکتریزدی دکترقاضی دکترصدری زاده-دکترفریدنیا دکترمحمدی-دکتریوسفی ١٣٩٦/٩/٥ یکشنبه

دکتررحمتی ******* ****** ********** ************ دکترلطیفی ١٣٩٦/٩/٦ دوشنبه

دکترصدری زاده ******* دکترلطیفی دکتررحمتی دکتریزدی-دکترقاسمی دکترخطیبی-دکترقاضی ١٣٩٦/٩/٧ سه شنبه

دکترصدری زاده ******* دکترصدری زاده دکتریوسفی دکترقاضی دکتریزدی- دکتر رحمتی ١٣٩٦/٩/٨ چهار شنبه

دکتررحمتی ******* دکترلطیفی دکتررحمتی دکترصدری زاده ١٣٩٦/٩/٩ پنج شنبه

دکتریزدی ******* ******* ********** *********** دکترلطیفی ١٣٩٦/٩/١٠ جمعه

دکترفریدنیا ******* دکترقاسمی-دکترفریدنیا دکتریوسفی-دکترلطیفی دکترصدری زاده-دکتررحمتی ١٣٩٦/٩/١١ شنبه

دکترقاضی ******* دکتریزدی دکترقاضی دکترصدری زاده-دکترفریدنیا دکتریوسفی-دکترمحمدی ١٣٩٦/٩/١٢ یکشنبه

دکترصدری زاده ******* دکترصدری زاده دکتررحمتی- دکتر قاسمی دکترفریدنیا-دکترلطیفی ١٣٩٦/٩/١٣ دوشنبه

دکترصدری زاده ******* دکترلطیفی دکتررحمتی دکتریزدی-دکتر لطیفی دکترصدری زاده-دکترقاضی ١٣٩٦/٩/١٤ سه شنبه

دکترلطیفی ******* ******* ********** *********** دکترآزاد ١٣٩٦/٩/١٥ چهار شنبه

دکترقاسمی ******* دکترقاسمی ١٣٩٦/٩/١٦ پنج شنبه

آنکال فرقانی ******* ******* ********** *********** دکترآزاد ١٣٩٦/٩/١٧ جمعه

دکترفریدنیا ******* دکترقاسمی-دکترفریدنیا دکتریوسفی-دکترلطیفی دکتریزدی-دکتررحمتی ١٣٩٦/٩/١٨ شنبه

دکترصدری زاده ******* دکتریزدی دکترقاضی دکترصدری زاده-دکترفریدنیا دکترمحمدی-دکتریوسفی ١٣٩٦/٩/١٩ یکشنبه

دکترلطیفی ******* دکترصدری زاده دکتررحمتی-دکترلطیفی دکترآزاد-دکترفریدنیا ١٣٩٦/٩/٢٠ دوشنبه

دکترصدری زاده ******* دکتررحمتی-دکترلطیفی دکترقاسمی-دکتریزدی دکترقاضی-دکترصدری زاده ١٣٩٦/٩/٢١ سه شنبه

آنکال الزهرا ******* دکتریوسفی دکتر صدری زاده دکترقاضی دکترلطیفی ١٣٩٦/٩/٢٢ چهار شنبه

آنکال الزهرا ******* دکتررحمتی دکترقاسمی دکترآزاد ١٣٩٦/٩/٢٣ پنج شنبه

آنکال الزهرا ******* ******* ********** *********** دکترقاسمی ١٣٩٦/٩/٢٤ جمعه

آنکال الزهرا ******* دکترقاسمی دکترفریدنیا دکتریوسفی-دکترقاضی دکتریزدی-دکتررحمتی ١٣٩٦/٩/٢٥ شنبه

آنکال الزهرا ******* دکتریزدی دکترقاضی دکترصدری زاده-دکترفریدنیا دکترمحمدی-دکتریوسفی ١٣٩٦/٩/٢٦ یکشنبه

آنکال الزهرا ******* دکترصدری زاده دکتررحمتی-دکترلطیفی دکترفریدنیا-دکترقاسمی ١٣٩٦/٩/٢٧ دوشنبه

آنکال فرقانی ******* دکتررحمتی-دکترلطیفی دکترقاسمی-دکتریزدی دکترصدری زاده-دکترقاضی ١٣٩٦/٩/٢٨ سه شنبه

آنکال فرقانی ******* دکترصدری زاده-دکتریوسفی دکترقاضی دکترلطیفی-دکترخطیبی ١٣٩٦/٩/٢٩ چهار شنبه

آنکال فرقانی ******* دکتریزدی دکترلطیفی دکتررحمتی ١٣٩٦/٩/٣٠ پنج شنبه


