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 مشاور ساعت شماره تماس مشاور ساعت شماره تماس

 هر روز )صبح( هر روز )عصر(

09192592600 20-15 8-24 09123784003 خانم مهدیه عظمایی   خانم فریبا جمالی 

09192574709 20-14 اصالنی منصوره   09919444359 12-10  آقای یوسف قادری 

09199726294 17-15 9-11 09390519530 خانم یاسمن محقق     روستا خانم نگار 

09121075585 17-22 ورزند اکرمخانم    09124957290 12-10 رجایی خانم میترا   

09122801547 30/21-22 نژادی علیان خانم فاطمه   09304363499 14-12 امینیان خانم فاطمه   

09376374519 17-15 11-13 09385681223 خانم زهرا حیدری   خانم جعفری 

09121491708 16-15 7-30/9 09352173077 آقای رضا قلی تبار  محقق )فقط واتساپ( خانم عزت   

09228183718 17-19 قادروند خانم سمیرا   09109788812 9-8  آقای احمد سالمتی 

09123063401 18-22 قزاق خانم مرسده   09132023806 10-8  خانم زهرا آخوندی یزدی 

09307231380 18-15 عزیزی آقای جابر   09017934469 14-8  خانم صبا یزدان پناه 

09199318132 24-15 10-12 09127895598 خانم مالحت تقوی زاده   خانم فریده نصیری 

09355014821 23-21 رضادکتر ناهید  12-8 09125333087 خانم منصوره ابوالحسنی   

09301971008 17-18 13-15 09122801547 خانم مرضیه مجیدی  نژادی علیان خانم فاطمه   

02166550145 17-13 13-14 09122255531 خانم زهرا برخوردار پور   دکتر داود عباسی )پزشک( 

17-15 و22-21 09911608354 پور صفی خانم سهیال   09169133256 14-9  خانم بهرامی 
09352355806 20-22 9-11 09203632632 خانم طاهره زرکالم    نوشین پوالدساز 

09102118315 21-23 12-15 09196278277 خانم نیلوفر جامه بزرگی   سروناز چنگیزی 

09126856572 19-23     آقای روح اهلل پاک خوی 

09356215866 22-10     خانم صدف عباسی 

 شنبه تا چهارشنبه ) صبح( شنبه تا چهارشنبه ) عصر(

09301424948 19-17 عطاری بهناز خانم دکتر   09015219132 15-11  خانم خدیجه نوروزی 

09126614308 19-16 8-41 09128750798 خانم سعیده سجادی راد   خانم نفیسه کاشی 

09184031400 19-18     خانم فاطمه بابایی 

09395085858 17-14 حسینی خانم زهرا      

09361638019 18-14        پیران فائزهخانم  

09027118985 20-19 امینیخانم لعیا       

09109241240 18-30/14     خانم فاطمه سادات زاهدی 

09381347386 18-16     ابیهرخانم سارا ش 

09304363499 14-12     امینیان خانم فاطمه 

09138967536 18-14     خانم زهرا سلطانی 

09190080629 20-17     بزرگیخانم طوبی  

09126710467 20-14     آقای امیر محمودیان 

 یکشنبه و سه شنبه )صبح( سه شنبه )عصر( ویکشنبه 

09051341816 18-15 8-10 09031292983 کیایی خانم طاهره   خانم مریم تیموری 

09368396332 14-17 9-12 09302228858 خانم افسانه بیاتی   خانم روشنک اهری 

09195842587 18-15 جمال پور لیال خانم 14-12 09394066404 خانم ریحانه پهلوانی   

09379326792 16-18 11-14 09123639109 خانم شهرزاد نوش آبادی   آقای محمد زراعتی 

09393451546 17-15 12-14 09339131177 خانم فاطمه فرهادی   خانم آرزو امینی 

09197123467 22-18 10-12 09901120087 خانم مهتاب اسماعیل زاده   خانم یاسمن یزدان پناه 

09024144950 21-19 12-14 09019191694 خانم روشنک طبا   خانم پورکیانی 

09331373738 19-16     خانم راضیه میری 

09129212433 17-15     خانم بهناز سادات جوادی 

09017941717 17-15     خانم ماندانا دهقان 
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 مشاور ساعت شماره تماس مشاور ساعت شماره تماس

 روزهای زوج  )صبح( روزهای زوج ) عصر(

09302228858 23-17 10-13 09904348452 خانم روشنک اهری   دکتر ناهید خانبابایی 

09033923346 17-11 0919-5304305 خانم زهرا علی پناه لو   14-10  آقای مصطفی افشار 

09394208721 17-14 11-12 09212142750 خانم زهرا احمدی نژاد   دکتر فرزانه آب روشن 

09109881536 23-21 9-13 09360026295 خانم مهدیه بختیاری   دکتر لیال عباسی 

09029430900 21-18 10-17 09128216802 دکتر مهدی وفانوش   خانم فریدا فرید 

02166550145 24-22 10-12 09351330025 خانم زهرا برخوردار پور  علیمردانیآقای محمدجواد    

09106949918 17-15 10-13 09020418998 خانم رضوان جعفری   خانم لیال تبریزی 

09022013385 18-16 10-12 09374021196 خانم لیال قیداری   خانم شیما نظری مجد 

09011089858 18-16 پوردل خانم مژگان   09025612126 11-8  خانم فهیمه فتحی 

09120289095 19-17 9-12 09056352560  امیری خانم فاطمه   خانم لیال پرکاری 

09916350023 17-14 10-13 09351585092 خانم زهرا رضایی  مختارزاده خانم شبنم   

09198947081 18-15 10-12 09023136638 خانم فاطمه فروزان فر  موسوى نرگس خانم سیده   

09301210547 19-17 نورصالحی خانم آناهیتا   09309571416 13-9 اکرم مطهری نسب دکتر   

09106949918 17-15 جعفری خانم رضوان   09194506559 12-10  خانم سکینه رستم زاده  

09037967222 18-16 شفایانی خانم اکرم   09385681223   13-11  خانم معصومه جعفری 

09035605075 22-20 10-12 09227201568 خانم افشینه شیخ االسالمی   خانم فاطمه اقلیمی 

09220156366 17-12 10-12 09050454400 خانم زهرا نوری   خانم زهرا مطهری 

09197218759 23-19 11-14 09397968411 خانم معصومه عسگری   خانم مریم قدیانی 

09304533429   19-16 8-12 09125598629 خانم فریبا رحمانی  پناه رحمت خانم سودابه   

09117880850 19-16 15-11 09300409163 خانم سوده حسین نژاد   خانم سمیه آقاباباپور 

09212566524 17-14 11-13 09121506754 خانم مهدیه خادمی   خانم پروانه هوشیار 

09399023933 20-14 10-13 09331770194 خانم مریم ارزانی بیرگانی  حمیدی مریمخانم    

09213721955 18-15     خانم سمیه پوراحمدی  

09122211191 22-20     محمد مهدی پورملکدکتر  

09129319759 21-19     آقای هادی بنکدار 

09335662368 20-16     خانم زینب افضلی 

      

 روزهای فرد )صبح( روزهای فرد )عصر(

09368396332 17-14 10-12 09195385155 خانم افسانه بیاتی   آقای سیدعلی بهشتی 

09358661583 21-19 11-13 09131339588 خانم سپیده صادقی  )روانپزشک(دکتر فریبا امینی    

09108781004 20-15 کاظمی نوش خانم مهر   09212318370 12-8  آقای محمد یادسائی 

09359455265 17-15 10-17 09202680697 آقای کاظم عربلو   خانم مرجان امام جمعه 

09228085526 16-15 صفرزاده مریم دکتر   09331373738 24-8 یریم هیراض   

09203593038 20-14 نظیفیخانم فریبا    09053090159 14-12  خانم ریحانه صالحی 
09378857551 17-14 12-14 09115368130 خانم سارا کریم آبادی   آقای سعید محرابی )پزشک( 

09308591562 17-15     خانم مهناز رشنو 

22-صبح3 09028553330     خانم مژده یحیایی 

09364080258 17-15     خانم مریم اسدی 

09331373738 24-8 یریم هیراض      

09031984789 19-17     خانم فاطمه تبریزی  
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 مشاور ساعت شماره تماس مشاور ساعت شماره تماس

 شنبه و دوشنبه )صبح( شنبه و دوشنبه )عصر(

09025361618 18-15 دیرمانچی خانم نیلوفر   09163438955 11-9  خانم ماریا غایبی 

09015700368 17-15 گوزل صدیقه دکتر   09123639109 14-11  آقای محمد زراعتی 

09389084764 18-16     خانم مرضیه سلطانی 

09368751086 24-20     خانم زهرا خوانین زاده 

 شنبه )صبح( دوشنبه و چهارشنبه )عصر(

09192148267 20-18 12826278509 دکتر سیدعلیرضا مرتضوی   12-10  خانم فرحناز جعفری 

   09906240822 12-10  مهال دشتی 

 دوشنبه  )صبح( یکشنبه ودوشنبه )عصر(

   09211130346 12-10  خانم نسیم هادیان 

8-10 09132002518 شنبه تا دوشنبه )عصر( صبوری آقای فرهاد   

09361970654 17-16 8-10 09903521393 آقای ناصر علیزاده   حجت االسالم دکتر حسام الدین خلعتبری 

09126227368 17-15 بنا شاهین مهسا      

 جمعه )صبح( جمعه )عصر(

09122801547 21-10 9-10 09302228858 خانم فاطمه علیان نژادی   خانم روشنک اهری 

09203593038 20-14 8-24 09123784003 خانم فریبا نظیفی   خانم فریبا جمالی 

22-صبح3 09028553330 13-15 09024144950 خانم مژده یحیایی   خانم روشنک طبا 

 سه شنبه و چهارشنبه )عصر( دوشنبه و سه شنبه )عصر(

09138180107 17-15 17-20 09923908165 خانم مرضیه نیکبخت   خانم راحله همتی 

09386222775 20-16 14-18 09138967536 خانم لیال اسماعیل زاده   سلطانی زهراخانم  

0012263788717 5-24 پزشک( روانخانم طناز جوان ) 

سه شنبه )فقط  فقطتماس 

 واتساپ(

09223489699 19-14  خانم مهدیه وهابی 

   09126227368 17-15  خانم مهسا شاهین بنا 

سه شنبه )صبح( -شنبه چهار شنبه ) عصر(  

جمال پور لیال خانم 12-14 09394066404  09223865340 11-9  خانم ماندانا عطایی 

 پنجشنبه )صبح( پنجشنبه )عصر(

09197813001 17-13 مقدم  رضازاده خانم سونه   09903521393 12-10  حجت االسالم دکتر حسام الدین خلعتبری 

09398206662 16-14 12826278509 خانم معصومه مغانلو   12-10  خانم فرحناز جعفری 

 سه شنبه و پنجشنبه )صبح( سه شنبه و پنجشنبه )عصر(

09923908165 20-17 11-13 09393913985 خانم راحله همتی    سلطانی خانم متین 

09124807862 15-10 11-13 09211787265 خانم شهناز محمودی  جعفر ثمری صفاآقای    

پنجشنبه )صبح( -دوشنبه   

09031974491 15-10 خانم منیره پناهی    

چهارشنبه )صبح( -یکشنبه چهارشنبه )صبح( -یکشنبه   

09195041897 17-14 9-12 09332942094 خانم زهرا ضیایی   خانم نگار یمین 

  شنبه تا پنجشنبه )عصر(

09121491708 16-15     آقای غالمرضا قلی تبار 

      

  سه شنبه )عصر(

09128262785 19-15     خانم فرحناز جعفری 

09126227368 17-15 بنا شاهین مهساخانم       

پنجشنبه )عصر(یکشنبه و  پنجشنبه و جمعه )عصر(  

09394750676 17-15 14-18 09389698599 دکتر هایده طالیی   سمیه کریمی 
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 یکشنبه )صبح( یکشنبه )عصر(

09368751086 

 

24-20 9-11 09355356530 خانم زهرا خوانین زاده   خانم فاطمه خوشپور 

 شنبه وچهارشنبه )صبح( شنبه وچهارشنبه )عصر(

09024144950 20-17 طباخانم روشنک       

 


