
 1401درمانگاه شبانه روزی فقیه نراقی مرداد  پزشکان کشیک برنامه

        

 عاون درمان دانشگاه م      

 حامد یزدان پناه دکتر                                          

 (21-8شب ) (14-21عصر ) (8-14صبح ) تاریخ روز

 رجایی صفاکیش علم الهدی الماسی فدایی توفیقی 1 شنبه

 فقیری فرشچی مهمان نواز زادبود رضوانی حدید 2 یکشنبه

 فرشچی فدایی طالعی الماسی اسداللهی فرشچی 3 دوشنبه

 فرشچی خدابخش طالعی شریف اسداللهی شریف 4 سه شنبه

 علم الهدی شفایی شریف الماسی رضوانی شفایی 5 چهارشنبه

 اسداللهی شریف طالعی پنجه شاهی خدابخش پنجه شاهی 6 پنج شنبه

 شریف رضوانی طالعی پنجه شاهی شریف پنجه شاهی 7 جمعه

 زادبود شفایی شریف الماسی اسداللهی شریف 8 شنبه

 فدایی یاوری صفاکیش زادبود فدایی شفایی 9 یکشنبه

 مهمان نواز الماسی طالعی زادبود رضوانی شفایی 10 دوشنبه

 اسداللهی فرشچی الماسی شریف شریف فدایی 11 سه شنبه

 طالعی پنجه شاهی فرشچی فقیری رضوانی شریف 12 چهارشنبه

 خدابخش علم الهدی زادبود پنجه شاهی خدابخش مصطفوی 13 پنج شنبه

 رضوانی شریف زادبود پنجه شاهی زادبود پنجه شاهی 14 جمعه

 صفاکیش زادبود یاوری شریف اسداللهی علم الهدی 15 شنبه

 طالعی خدابخش طالعی زادبود خدابخش پنجه شاهی 16 یکشنبه

 زارع فرشچی طالعی زادبود خدابخش پنجه شاهی 17 دوشنبه

 فدایی شفایی طالعی علم الهدی اسداللهی فرشچی 18 سه شنبه

 صفاکیش طالعی اسداللهی فقیری فدایی فرشچی 19 چهارشنبه

 مهمان نواز فرشچی زادبود پنجه شاهی طالعی پنجه شاهی 20 پنج شنبه

 زارع طالعی فدایی پنجه شاهی طالعی پنجه شاهی 21 جمعه

 الماسی شفایی فرشچی یاوری فدایی علم الهدی 22 شنبه

 زارع فرشچی مهمان نواز زادبود حدید شفایی 23 یکشنبه

 زادبود شفایی طالعی الماسی علم الهدی شفایی 24 دوشنبه

 خدابخش فرشچی طالعی اسداللهی فدایی یاوری 25 سه شنبه

 طالعی شفایی زارع زادبود فدایی فرشچی 26 چهارشنبه

 فرشچی شفایی طالعی زادبود مصطفوی خدابخش 27 پنج شنبه

 فدایی طالعی مصطفوی پنجه شاهی طالعی پنجه شاهی 28 جمعه

 علم الهدی زادبود زادبود اسداللهی صفاکیش علم الهدی 29 شنبه

 اسداللهی فرشچی زارع زادبود فدایی حدید 30 یکشنبه

 زارع خدابخش زادبود الماسی اسداللهی علم الهدی 31 دوشنبه


