
 لوالگر بيمارستان هاي درمانگاه

 درمانگاه شنبه یکشنبه دوشنبه شنبه سه چهارشنبه شنبه پنج

 ومتغيرگردشي

21-03:8

 ايزدپناه دكترمريم

21 - 03:8

 اسماعيلي  دكترمهنوش

21-03:8

 ميرزايي دكترالله

 دكتركرباليي

 (متغير)

213:8-03:8

 قدس دكترترانه

213:8 -03:8

 ومتغيرگردشي

213:8-03:8
وبارداري مامايي

 0-9ايزدپناه دكتر


9-21فرهاديدكتر

 9-21خطيبيدكتر

 9-21ميرزايي دكتر

 9-22امحمديميرز د

 دكتراسماعيلي

21-9

 حيدري دكتركرباليي

21-9

 قدس دكترترانه

21-03:8
زنان

 


 28العابديني دكترزين


 283:8-21 پايدار دكتر


-21رحمانيان دكتر

9

-21 فريدوني دكتر

9 

(ومتغير گردشي)

 شكري  دكترشكراله 

21-803:8 


-22سيماكاردان دكتر

9    
عمومي جراحي

  فدايي دكترمحسن



 راضيه دكتر

0-28جعفري

 دكترراضيه

0-28جعفري


 جراحي و زيبايي تخصص فوق

پالستيك

 


 اسالمي دكترعادل

21-0

 قادريان دكترنسرين

21-803:8

 اسالمي محسن دكتر

21-893:8

 اسالمي دكترعادل

21-0

 قادريان دكترنسرين

21-803:8

 (ارولوژي)

ادراري ومجاري كليه

 يك) بهروزي دكتر

 (درميان هفته

28-833:8


بهروزي دكتر

28-833:8


 يك) بهروزي دكتر

 (درميان هفته

28-833:8

بهروزي دكتر

28-833:8
ومو پوست

 محمدي دكترالهام

21– 93:8

 زاده منشي دكتر

21– 9

 9-22نژاد طالب دكتر

22-:2دكترنژادبهرام

فيروزه رفا دكتر

21–

 شعباني دكتر

21– 9 

 مير شاه عمران دكتر

283:8-0 

28-:2دكترطالب نژاد

عروق و قلب

0-21دكترموسوي 833:8-93:8 دكترفريور 33:8-9دكترموسوي
-9 دكترفريور

833:8
0-21دكترموسوي

 33:8-9 دكترفريور


 (نورولوژي)

مغزواعصاب داخلي

9-21توانادكتر 9-21متقي دكتر 9-21توانا دكتر 0-28متقي دكتر 9-21توانادكتر 9-21دكترمتقي  اطفال



  
 صالحي  دكترشيما

2:-283:8
  نوزادان

 0-21يردحي دكتر 0-21 حيدريدكتر
-21يحيدر دكتر

0
 0-21خالدي دكتر غدد

 0-21 دكتركريمي 0 –22دكتربابايي  22-:2دكتربابايي
-93:8 دكتركريمي

833:8
ارتوپدي

 مختاري دكتر

21 -9

 


 مختاري دكتر

21 -9

 مختاري دكتر

21 -9

 مختاري دكتر

21 -9

 مختاري دكتر

21 -9
وتوانبخشي فيزيكي طب

 گردشي

21 -9 

-21 عباسي دكتر    

893:8 


 9-21 دربر گل دكتر


 0-28كوثري دكتر


 0-22دكتربنازاده


 9-21 عباسي  دكتر

-21 دربر گل دكتر
وديابت داخلي


 خانم انوري         

          21-9


 خانم انوري       

21 -9
  مشاوره تغذيه

 0-21قاسمي دكتر  0-21قاسمي دكتر : 
 و خون  داخلي

(انكولوژي)سرطان

 9-21 صابر دكتر
 9-21مريم فخري  دكتر

 (ومتغير گردشي)
9-21 صابر دكتر

 9-21فخريدكتر

(ومتغير گردشي)

 :2-21كمالي دكتر


9-21 صابر دكتر
 چشم


 9-21آهنگري آقاي 9-21آهنگري آقاي 9-21هنگريآقاآ 9-21هنگريآقا آ 9-21آهنگري آقاي
 نمره تعيين و سنجي بينايي

عينك

-21اله شمس دكتر 

28
     (روانپزشك) روان و اعصاب

 0-21خانم سعيدي
 -21خانم سعيدي

0

 0-21خانم سعيدي روانشناس



  0-21دكترحاجيبگلو
   وبيني وحلق گوش


 9-21دكتريزداني

9-21دكترجزايري

  9-21دكترعطايي


  9-21دكترعطايي

9-21دكترفاضلي

پاپيلوما كلينيك


 دكترنصراصفهاني 

21-0

   گوارش وگوارش اطفال 

    22-:2دكترمنوچهريان  طب ايراني وسنتي 

 


