
 30/11/79تاریخ به روزرسانی:          شنبه

 ساعت
 08الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  8 تخصص

 خیریخ د.  خ د. پراشی صالحیخ د.  خ . د میرعنایت زنان
د. اصغری خ 

 فرد

  د.ظفرمند    گوش، حلق و بینی

  د. نادری    داخلی مغزواعصاب

    د.نباتی  مغزواعصاب یجراح

      درد

 زیاریخ د. بهمن زیاریخ د. بهمن زیاریخ د. بهمن قلب
 03:31الی 

 د. کرمی 

 د. معصومی     ریه
01-01 

   د. زمان گلزاری د. زمان گلزاری  گوارش

 خ د. فخرایی     اطفال

      پالستیک و ترمیمی

 د.فتحی  ارتوپدی
 

 د. جهانسوز
 د. حیدری 01:31-03:31 )فلو زانو(

د.جعفری 
 )فلوی دست (

 د. کتیرایی  عمومی یجراح
   د. منوچهری  01-8:31

 ارولوژی
 

 د.مدینه ای
01-8:31 

 منشد. رضوی  
01-01  

  د.صالحی    روانپزشکی

 خ د. غیبی  پوست  و مو
01:31-00:31    

      عفونی

      قلب جنین و اطفال

      انکولوژی/هماتولوژی

    خ.د.علی مددی  غدد

  قائمید.  قائمید.  قائمید.  قائمید.  داخلی

      روماتولوژی

      کلینیک چاقی

  گفتار درمانی
 
 
 

   



 30/11/79 تاریخ به روزرسانی:    شنبه یک 

 ساعت
 08الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  8 تخصص

 پازوکیخ د.  خ د. باقری خ د. غزل خ د. موحدی د. شادجو زنان

 نژادد. صادقی گوش، حلق و بینی
01-9     

  د. نادری   د. مشفق داخلی مغزواعصاب

 د. باباشاهی   د. رحمانیان  مغزواعصاب یجراح
09-01 

 کارد. نقره    درد
 کارد. نقره 01:31از 

 د. کرمی د. کرمی  قلب
 د. کرمی  03-01

      ریه

  د.حق شناس    گوارش

   ام( 31تا01)د.جدیری  مقدسیخ د.   اطفال

      پالستیک و ترمیمی

  د. حیدری خ د. روحی   ارتوپدی

 د. حایری عمومی یجراح
 د. یوسف فام حایری د. 8:31-01

03-01 
 د.حسینی

01-01  

 د. خدام    ارولوژی
01-01 

 د. حلیمی
09-08 

      روانپزشکی

 د. اشرافی   پوست  و مو
03-01   

      عفونی

      قلب جنین و اطفال

      انکولوژی/هماتولوژی

   خ د. اشتیاقی   غدد

  د. جباری د. جباری دجباری د. جباری داخلی

      روماتولوژی

      کلینیک چاقی

 خانم هاشمی    گفتار درمانی
01:31  



 30/11/79 تاریخ به روزرسانی:    شنبه دو 

 ساعت
 08الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  8 تخصص

خ د.اصغری  مقیمیخ د.  پازوکیخ د.  خ د.کارگر خ د. پادمهر زنان
 فرد

  خ د. بحری  د. امامی  گوش، حلق و بینی

 د. سهرابی    داخلی مغزواعصاب
01 - 01  

   د. قندهاری   مغزواعصاب یجراح

      درد

 د. پورمند قلب
 د. پورمند د. پورمند 9 ساعت از

 د. پورمند  03تا ساعت 
09-01 

      ریه

 د. صالحی گوارش
1:31-9:31   

   

خ د. تهرانی  اطفال
     طریقت

    د.قربانی  پالستیک و ترمیمی

 (ستون فقرات)میربلوکد.   )کتف،زانو(د. زارع  ارتوپدی

  01-01د.مقتدایی 

 د.نصیری  عمومی یجراح
 9-01)جراحی غدد( 

د.سلوکی 
 خ د. هوشمند  د. منوچهری )الپاراسکوپی(

 د. حایری

 )فلو(د. کاشی   ارولوژی
 د. سلیمان فالح   01-00

 د. جعفری   روانپزشکی
  د. جعفری 03ساعت  زا

 خ د. قورچیانی پوست  و مو
 خ د. معرفت جوقان خ د. قورچیانی 01-9

  خ د. معرفت جوقان 01-03

      عفونی

      قلب جنین و اطفال

   انکولوژی/هماتولوژی
 نژادد. رجائی

 انکولوژی/هماتولوژی
 03-01 

  

      غدد

  د. جباری د. جباری د. جباری د. جباری داخلی

    د.ازهری  روماتولوژی

 تیم خانم فاطمی     کلینیک چاقی

      گفتار درمانی



 30/11/79تاریخ به روزرسانی:     شنبه سه 

 ساعت
 08الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  8 تخصص

 خ د. احمدیان زنان
 

 خ د. احمدیان
 

خ د. ارجمند  خ د. حسینی خ د. آذریان
 تیموری

   د. پازوکی   گوش، حلق و بینی

   د. سهرابی   داخلی مغزواعصاب

 د. باباشاهی     مغزواعصاب یجراح
09-01 

      درد

 خ د.قنبریان  قلب
 گروهجواند. خ   01الی  9از 

01-03  

     د. عمیدشاهی ریه

     د. مسعودی گوارش

 ام(  01تا0)د. غفاری   اطفال
    ام( 31تا01)د.جدیری 

 د. فروتن    پالستیک و ترمیمی
01-01 

 
 

 د. فرهود  ارتوپدی
 زادهد. الماسی  )فلو دست(

 د. رشیدی 01:31از )زانو(  

 د. هاشمیان   عمومی یجراح
03-01   

 د.مظلوم فرد  ارولوژی
03-00 

 )فلو(د. عظیمی 
01-03:31 

 د. حلیمی
01:31-01:31  

      روانپزشکی

 د. کالنتری   پوست  و مو
 د. سادات امینی  03-01

09-08 

      عفونی

      قلب جنین و اطفال

      انکولوژی/هماتولوژی

      غدد

  د. جباری د. جباری د. جباری د. جباری داخلی

      روماتولوژی

      کلینیک چاقی

 خانم هاشمی     گفتار درمانی
08-01 



 30/11/79تاریخ به روزرسانی:    شنبه چهار

 ساعت
 08الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  8 تخصص

 خ د. صرام زنان
 دلمیرزندهخ د. دلمیرزندهخ د. گرگیند.  خ د. رحیم نواز 8:31از 

 د. احیائی   گوش، حلق و بینی
   01:31 ساعت از

      داخلی مغزواعصاب

    د.احمدی  مغزواعصاب یجراح

      درد

 خ د. قنبریان قلب
 خ د. قنبریان خ د. قنبریان 9از ساعت  )فوق(

 03 ساعت تا
 خ د. قنبریان

 خ د. قنبریان 01 ساعت  از

      ریه

     د. نجاتی گوارش

 خ د. طبسی  اطفال
    01:31از ساعت

      پالستیک و ترمیمی

)زانو و  د. زنگنه  ارتوپدی
 د. بهرامی د. بهرامی  لگن(

 01 ساعت تا

 د. آرامش د. مافی د. علی زاده عمومی یجراح
01-03 

 پورد. معدنی
01-01  

 خ د. شاداب * ارولوژی
 د. سلیمان فالح    8:31از 

      روانپزشکی

     د. دائر پوست  و مو

 د. فرهودی    عفونی
01-01:31  

 د. بیطرفان د. بیطرفان    قلب جنین و اطفال
01-08 

      انکولوژی/هماتولوژی

      غدد

  د. جباری د. جباری د. جباری د. جباری داخلی

 خ د. ازهری     روماتولوژی

  خ . د صدیقی    طب توانبخشی

 خانم هاشمی     گفتار درمانی
08-01 



 30/11/79تاریخ به روزرسانی:     شنبه پنج 

 ساعت
 08الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  01 01الی  8 تخصص

 خ د. صرام زنان
 خ د. خیری خیریخ د.  01-8:31

03-01   

      گوش، حلق و بینی

      داخلی مغزواعصاب

    د. علیجانی  مغزواعصاب یجراح

      درد

    خ د. قنبریان د.پورمند قلب

      ریه

    د. یزدانی   گوارش

      اطفال

 د. پرویزیان پالستیک و ترمیمی
8:31-01     

 د. دارایی د. رشیدی ارتوپدی
 (فقرات فلو ستون)

 د. اسدی 
   03:31 ساعت تا

  عمومی یجراح
 

 پورد. محمدی
    )کولورکتال(

 د. حلیمی   ارولوژی
   01:31 ساعت از

 د.گل میرزایی روانپزشکی
     )فوق اطفال (

 د. کالنتری   خ د. کوشا  پوست  و مو
09-01:31 

      عفونی

      قلب جنین و اطفال

      انکولوژی/هماتولوژی

 خ د. منصورنیا   غدد
03-00 

  

   د. جباری د. جباری د. جباری داخلی

طب فیزیک و 
    یوسف فامخ د.  توانبخشی

      کلینیک چاقی

      گفتار درمانی

  


