
 

 

 ساعات ویزیت روزهای ویزیت کد نوبت دهی  رشته تخصصی نام پزشک ردیف

 13/11 – 13/11 سه شنبه 111 داخلی متخصص پرسه لیدا دکتر 1

 13/11 – 13/11 سه شنبه 111 داخلی متخصص زائی لک طیبه دکتر 2

 23 – 11 چهارشنبه - دوشنبه – یکشنبه – شنبه 122 داخلی متخصص دیبا نظام مهران دکتر 1

 23 – 11 چهارشنبه - یکشنبه 111 داخلیمتخصص  دکتر محمد صادق نوین 1

 23 – 11 شنبه سه –  دوشنبه –شنبه 211 متخصص داخلی آقا محمدی یدکتر مهد 1

 23 – 11  شنبه سه –یکشنبه – شنبه 121 فوق تخصص ریه دکتر عفت رفیعی 1

 23 – 11  یکشنبه 231 روماتولوژی تخصص فوق الهی آیت... ا فضل دکتر 1

 23 – 11 شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه– شنبه 232 روماتولوژی تخصص فوق کیافرمینا  دکتر 1

 23 – 11 شنبه سه –یکشنبه 119 رادیوتراپی-متخصص انکولوژی مقدم کریمی ژاله دکتر 9

 11-13  یکشنبه 111 انکولوژی و خون تخصص فوق وحید رجبی منصور دکتر 13

 23-11 چهارشنبه - دوشنبه – شنبه 111 خون تخصص فوق عمارلو حسین دکتر 11

 12-9 چهارشنبه - دوشنبه – شنبه 211 رادیوتراپی-متخصص انکولوژی دکتر حمید قهرمانی 12

 23 – 11  شنبه 221 اطفال عفونی تخصص فوق اقدم کمالی مجتبی دکتر 11

  13/11–13/11 چهارشنبه 123 نوزادان تخصص فوق جعفری ناهید دکتر 11

 13/11 – 11 چهارشنبه 112 اطفال متابولیسم و غدد تخصص فوق موالئی زیبا دکتر 11

 11 – 11  شنبه سه – یکشنبه 231 اطفال گوارش تخصص فوق روضه اسحاق محمد دکتر 11

 11-11  دوشنبه  231 فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال دکتر حسن بختیاری 11

 23 - 13/11 شنبهچهار - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه 111 اطفال متخصص اسدی فردین دکتر 11

 23-11 شنبهچهار - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه 221 فوق تخصص قلب اطفال دکتر افشین جاودان 19

23 
 

 جراح ارولوژی کودکان دکتر امیر حاج اسماعیلی
 

191 

 شنبه  و دوشنبه

 یکشنبه

 سه شنبه

13/11-13/19 

11-19 

11-11 

 11-11 چهارشنبه-دوشنبه -شنبه 211 فوق تخصص خون وانکولوژی اطفال انوشه فرمانیدکتر ندا  21



 213 متخصص اطفال دکتر لیال بهرامی 22
 شنبه

 چهارشنبه -دوشنبه 

11-23 

13-12 

 12-13  سه شنبه – یک شنبه 113 فوق تخصص نوزادان قهرمانی مدکتر پدرا 21

 23 – 11  شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه- شنبه 112 ارولوژی متخصص پی فرخ حسین امیر دکتر 21

 23 – 11   شنبه سه - یکشنبه 111 ارولوژی متخصص امینی جالل دکتر 21

 12-9 چهارشنبه )صبح(-یکشنبه 111 ارولوژی متخصص دکتر رقیه همدانی 21

 211 فوق تخصص نفرولوژی دکتر رامین محمدی 21
 )صبح( چهارشنبه–شنبه 

 )عصر(چهارشنبه -شنبهسه -یکشنبه-شنبه

9-12 

13/11-11 

 23-11 چهارشنبه 211 سنتی طب متخصص سرداری سعید دکتر 21

 23-11 دوشنبه - یکشنبه 211 سنتی طب متخصص خواصی نرجس دکتر 29

 213 سنتی طب متخصص دکتر داود حسنی 13
 چهارشنبه )صبح(-شنبه

 سه شنبه)عصر(

9-12 

11-23 

 23-11و12-9 شنبه )عصر(-یکشنبه و سه شنبه)صبح( 211 سنتی طب متخصص دکتر پریسا جعفری 11

 13/11-13/12 (13/11-13/12) یکشنبه 113 عروق جراحی تخصص فوق منانی رضا دکتر 12

  23-11 سه شنبه 111 فوق تخصص جراحی عروق دکتر محمد رضا طوبایی 11

 11 – 13 دوشنبه 111 پیشرفته  الپاروسکوپی شیپ فلو خالی کی ناصر دکتر 11

 19-13/11 چهارشنبه- سه شنبه – یکشنبه-شنبه  112 عمومی جراح ارباطی محمدی محمد دکتر 11

 23 – 11 شنبهچهار - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه 111 قلب متخصص خسروشاهی توپچی وحید دکتر 11

 23 – 11 شنبهچهار - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه 111 قلب متخصص فیروزی محدثه دکتر 11

 23 – 11 شنبه سه – یکشنبه 111 قلب متخصص نسرین پناهی فر 11

 19 - 11 چهارشنبه - دوشنبه – شنبه 119 قلب متخصص گلشنی جلیل دکتر 19

 23 – 11 چهارشنبه - دوشنبه –شنبه 111 متخصص قلب دکتر فاطمه معصومخانی 13

 23 – 13/11 شنبه سه – یکشنبه 111 درمانی رژیم و تغذیه متخصص حجازی جالل دکتر 11

 23 – 13/11 چهارشنبه – دوشنبه – شنبه 111 درمانی رژیم و تغذیه  متخصص موسوی ندا سیده دکتر 12



 23 – 13/11 چهارشنبه - شنبه سه – یکشنبه 121 پوست متخصص نژاد صیادی علی دکتر 11

 121 پوست متخصص دکتر سحر نبات چی 11
 دوشنبه –شنبه 

 چهارشنبه

11 – 23  

9-12 

 11-9 دوشنبه 212 پوست متخصص دکتر افشار رمضان پور 

 23 – 11  عصر  12-13/13 صبح (عصر)هچهارشنبو سه شنبه - شنبه-( صبح) یکشنبه 111 بینی و حلق و گوش متخصص نژادیان فرزانه دکتر 11

 12-9 )صبح( شنبه 113 بینی و حلق و گوش متخصص دکتر مشهود تقی لو 11

 12-9 سه شنبه )صبح( 112 بینی و حلق و گوش متخصص دکتر قربانیان 11

 23 – 11 چهارشنبه - دوشنبه –شنبه 191 باییزی و پالستیک جراحی تخصص فوق سلمان ناظمی داریوش دکتر 11

 13/11-13/11 دوشنبه 221 متخصص جراحی دهان و فک و صورت دکتر عامر آهوشگر 19

 19 - 11 سه شنبه–یکشنبه  191 باییزی و پالستیک جراحی تخصص فوق وحید امینیدکتر  13

 23 – 11 هچهارشنب - شنبه سه– دوشنبه-یکشنبه-شنبه 121 عفونی متخصص مبین رضا احمد دکتر 11

 23-11 شنبه 129 عفونی متخصص کرمی افسانه دکتر 12

 121 عفونی متخصص مژدهی مقتدر امیرحسین دکتر 11
 سه شنبه)صبح(– دوشنبه-یکشنبه-شنبه

 شنبه)عصر( سه – یکشنبه

9-12  

11 – 23 

 23 – 11 چهارشنبه – یکشنبه 111 روان و اعصاب متخصص ملکی رامین دکتر 11

 23 – 11  دوشنبه –شنبه 211 روان و اعصاب متخصص ذوالقدریها احمد دکتر 11

 12 – 13 شنبه سه 119 روان و اعصاب متخصص رستمخانی فاطمه دکتر 11

  شنبه سه – دوشنبه – شنبه 211 روان و اعصاب متخصص دکتر مهسا قاسمی 11

 23 – 11 شنبه)صبح( سه –)عصر( دوشنبه 211 توانبخشی و فیزیکی طب متخصص هاشمی زهرا دکتر 11

 23 – 11 )صبح(یکشنبه – )عصر(شنبه 213 توانبخشی و فیزیکی طب متخصص آهنگر قاروئی آزاده دکتر 19

  23-13/11 چهارشنبه -دوشنبه  231 نورولوژی متخصص دکتر معصومه ملکیان 13

 11 -9 (صبح )شنبهیک 111 (پریناتولوژی) زایمان و زنان متخصص موالئی بهناز دکتر 11

 19–11 شنبه 111 متخصص زنان و زایمان دکتر حمیده غالمی 12

 11 - 9 چهارشنبه )صبح( –شنبه  111 متخصص زنان و زایمان دکتر لیدا گروسی 11

 عصر 11-11   -صبح   11-9 شنبه)عصر( سه-)صبح( دوشنبه 111 متخصص زنان و زایمان دکتر زهرا نجمی 11



 عصر 11-11  -صبح   12-13 (صبحشنبه) سه-(عصر) دوشنبه 111 متخصص زنان و زایمان دکتر عاطفه کاظمی رباطی 11

 19-11 یکشنبه  111 زایمان و زنان متخصص دکتر شبنم توفیقی 11

 صبح9 سه شنبه )صبح( –شنبه   متخصص چشم دکتر نادران 11

 صبح9 یکشنبه )صبح(  متخصص چشم دکتر کیانوش کیانی 11

 صبح9 دوشنبه )صبح(  متخصص چشم دکتر عباس افکاری 19

 صبح9 چهارشنبه صبح  متخصص چشم دکتر باقرزاده 13

 زنجان کلینیک ویژه شفیعیه 99ماه  تیربرنامه  


