
 

 ساعات ویزیت روزهای ویزیت رشته تخصصی نام پزشک ردیف

 03 – 03/61 چهارشنبه داخلی متخصص پرسه لیدا دکتر 1

 61 – 60 شنبه داخلی متخصص زائی لک طیبه دکتر 2

 03 – 61 چهارشنبه - دوشنبه – یکشنبه – شنبه داخلی متخصص دیبا نظام مهران دکتر 3

 03 – 61 شنبه داخلی متخصص جلیلی نوشین دکتر 4

 03 – 61 شنبه سه-یکشنبه رادیوتراپی-انکولوژی مقدم کریمی ژاله دکتر 5

 66-63  یکشنبه انکولوژی و خون تخصص فوق وحید رجبی منصور دکتر 6

 03-61 هارشنبهچ - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه– شنبه خون تخصص فوق عمارلو حسین دکتر 7

 61 -61 چهار شنبه –شنبه  انکولوژیمتخصص  دکتر مقتدا شعوری 8

 03 – 61 دوشنبه - شنبه اطفال عفونی تخصص فوق اقدم کمالی مجتبی دکتر 9

 61– 03/61 چهارشنبه نوزادان تخصص فوق جعفری ناهید دکتر 11

 03/61 – 03/61 شنبه سه –( 02 – 81 )دوشنبه – یکشنبه نوزادان تخصص فوق جویباری مهدیان رضا دکتر 11

 03/61 – 60 چهارشنبه طفالا متابولیسم و غدد تخصص فوق موالئی زیبا دکتر 12

 61 – 61 چهارشنبه - شنبه سه – یکشنبه اطفال گوارش تخصص فوق روضه اسحاق محمد دکتر 13

 60-66 دوشنبه فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال دکتر حسن بختیاری 14

 03 - 61 چهارشنبه - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه اطفال متخصص اسدی فردین دکتر 15

 03 - 03/61 (61ساعت)دوشنبه-یکشنبه – شنبه کودکان روانپزشک تخصص فوق موسوی یاسر سید دکتر 16

 60 - 03/63 دوشنبه – یکشنبه اطفال متخصص تقیلو منوچهر دکتر 17

 03 – 61 هارشنبهچ - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه- شنبه ارولوژی متخصص پی فرخ حسین امیر دکتر 18

 03 – 61  وعصر  60-63 صبح (عصر)شنبه سه - یکشنبه ارولوژی متخصص امینی جالل دکتر 19

 03-61 چهارشنبه-شنبه سه -شنبه سنتی طب متخصص سرداری سعید دکتر 21

 03-61 دوشنبه - یکشنبه سنتی طب متخصص خواصی نرجس دکتر 21

 03/60-03/60 (03/60-03/60) یکشنبه عروق جراحی تخصص فوق منانی رضا دکتر 22

 03 – 61 دوشنبه فتهپیشر  الپاروسکوپی شیپ فلو خالی کی ناصر دکتر 23

 03 – 03/61 چهارشنبه- شنبه سه – یکشنبه-شنبه عمومی جراح ارباطی محمدی محمد دکتر 24

 03 – 61 چهارشنبه - شنبه عمومی جراح دکتر  علی حسن پور 25

 03 – 61 چهارشنبه - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه قلب متخصص خسروشاهی توپچی وحید دکتر 26

 03 – 61 چهارشنبه - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه قلب متخصص فیروزی محدثه دکتر 27

 03 – 61 چهارشنبه – دوشنبه – شنبه قلب متخصص بردبار آرمین دکتر 28

 61 - 61 چهارشنبه - دوشنبه – شنبه قلب متخصص گلشنی جلیل دکتر 29

 03 – 03/61 شنبه سه – یکشنبه درمانی رژیم و تغذیه متخصص حجازی جالل دکتر 31

 03 – 61 چهارشنبه – دوشنبه – شنبه درمانی رژیم و تغذیه  متخصص موسوی ندا سیده دکتر 31

 03 – 61 شنبه سه – یکشنبه روماتولوژی تخصص فوق الهی آیت... ا فضل دکتر 32

 03 – 03/61 چهارشنبه - شنبه سه – یکشنبه پوست متخصص نژاد صیادی علی دکتر 33

 03 – 61 دوشنبه پوست متخصص فرجی زهرا دکتر 34

 03 – 61  عصر  60-03/63 صبح (عصر)هچهارشنب – وشنبه( صبح) شنبه سه – یکشنبه بینی و حلق و گوش متخصص نژادیان فرزانه دکتر 35



 60 – 66 دوشنبه - شنبه بینی و حلق و گوش متخصص تقیلو مشهود دکتر 36

 03 – 61 چهارشنبه - دوشنبه –شنبه اییزیب و پالستیک جراحی تخصص فوق سلمان ناظمی داریوش دکتر 37

 61 - 61 سه شنبه–یکشنبه  اییزیب و پالستیک جراحی تخصص فوق دکتر وحید امینی 38

 03 – 61 چهارشنبه - شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه عفونی متخصص مبین رضا احمد دکتر 39

 03 – 61 شنبه عفونی متخصص کرمی افسانه دکتر 41

 03 – 61 شنبه سه – یکشنبه عفونی متخصص مژدهی مقتدر امیرحسین دکتر 41

 03 – 61 شنبه سه -دوشنبه-شنبه روان و اعصاب متخصص مرسلی یوسف دکتر 42

 03 – 61 چهارشنبه روان و اعصاب متخصص ملکی رامین دکتر 43

 03 – 61 شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه روان و اعصاب متخصص ذوالقدریها احمد دکتر 44

 03 – 61 شنبه سه – دوشنبه – یکشنبه – شنبه روان و اعصاب متخصص رستمخانی فاطمه دکتر 45

 03 – 61 چهارشنبه - شنبه سه – دوشنبه یتوانبخش و فیزیکی طب متخصص هاشمی زهرا دکتر 46

 03 – 61 یکشنبه – شنبه یتوانبخش و فیزیکی طب متخصص آهنگر قاروئی آزاده دکتر 47

 03 – 61 (صبح) چهارشنبه-شنبه سه غدد تخصص فوق بشارتی شاهین دکتر 48

 - ) 61الی60ساعت) دوشنبه-(صبح) شنبه غدد تخصص فوق قبادیان بیژن دکتر 49

 03 – 61 چهارشنبه – دوشنبه – شنبه نورولوژی متخصص آرش شیدا دکتر 51

  03-61 سه شنبه –یکشنبه  نورولوژی متخصص دکتر معصومه ملکیان 51

 03 – 03/61 شنبه سه – دوشنبه – شنبه (پریناتولوژی) زایمان و زنان متخصص موالئی بهناز دکتر 52

 61-61 دوشنبه – شنبه زایمان و زنان متخصص دکتر حمیده غالمی  53

54     

55     

     


