
ترناهه کلینیک های پسضکاى 
 تیوارستاى تازرگاناى



باغانی دکتر 12الی  11   داخلی و غدد   

 اطفال  16الی  9 دکتر هلک زاده
14الی  12 دکتر گرجی زاده  جراحی عووهی 

18الی  16// 13الی  10 دکتر تارچی نصاد  زناى         

11:30الی  10 دکتر اهیری  ارتوپدی         

11الی  9 دکتر پورهستدام  چطن پسضکی    

13الی  11:30 دکتر مدینه ای  اورولوژی 

13الی  9 دکتر سرپرست  سرطاى و خوى 

للعه نویی دکتر 11الی  10   جراحی هغس و اعصاب             

فرد دکتر اعتصامی 16الی  14  للة و عروق دکتر توحیدنیا/  14الی  9  

12الی  9:30 دکتر جعفری  گوارش 

11الی  9 دکتر عثادی  عفونی 

12الی  10:30 دکتر صادلی  داخلی اعصاب 

11الی  9 دکتر سرپرست  خون و سرطان 

15الی  13 دکتر ایروانی هنص (لیسر پرتواى)درد   

 شنبه



12الی  11 دکتر شایسته  داخلی   

13:30الی  9 دکتر کیاساالری  اطفال 

دکتر گرجی زاده 13الی  12 افسری دکتر 16الی  14 یه ر جراح    جراحی عووهی 

12الی  10 دکتر رزالیاى  زناى         

13الی  8:30 دکتر رضیدی  ارتوپدی         

12الی  10 دکتر احیایی  چطن پسضکی    

11الی  9 دکتر نوروزی  گوش و حلك و تینی 

دکتر اسالهی 13الی  12  اورولوشی دکتر هسارخانی 11الی  9  

14:30الی  13 دکتر لدری  جراحی هغس و اعصاب 

 للة و عروق    14الی  9 دکتر محمدی

12الی  9:30 دکتر جعفری  گوارش 

11الی  9 عبادی  عفونی 

نصاد دکتر عفت 15الی  13   داخلی اعصاب 

12الی  10 دکتر هادی پور  اعصاب و رواى 

منش دکتر ایروانی 15الی  13  (لیزر پرتوان)درد   

 یکشنبه



12الی  11 دکتر باغانی  داخلی و غدد      

 اطفال       16الی  9 دکتر هلک زاده

12الی  10:30 دکتر بنی هاشمیان  روماتولوژی 

12الی  11 دکتر عثاض زاده جراحی عووهی        

10الی  8 دکتر رجبیه فرد  زناى        

پنجه شاهی 18الی  16 دکترتیصى  11:30الی  10 
 زاده

 ارتوپدی      

11الی  10 دکتر پورتالسی  اورولوشی    

13:30الی  12 دکتر لدری  جراحی مغز و اعصاب                    

14الی  9 دکتر رهضانی   للة و عروق 
11الی  9 دکتر عثادی  عفونی 

15الی  13 دکتر صادلی  داخلی اعصاب 

15الی  13 دکتر ایروانی هنص (لیسر پرتواى)درد          

 دوشنبه



13:30الی  9 دکتر کیاساالری  اطفال 
11الی  9 دکتر سرپرست  خون و سرطان 

دکتر افسری 16الی  14 12الی  11عثاض زاده    جراحی عووهی 

12الی  10 دکتر سوخرای  زناى        

13الی  8:30 دکتر رضیدی  ارتوپدی       

11الی  9 دکتر خاکثاز  گوش و حلك و تینی 

13الی  12 دکتر تاجیک  جراحی هغس و اعصاب           

14الی  13 دکتر اسالهی  اورولوشی 
دکتر رهضانی 16الی  14 دکتر فتاحی 14الی  9   للة و عروق 
آتادی دکتر لیل 14الی  12 دکتر کاظوی 10الی  8   گوارش 

11الی  9 عبادی  عفونی 

12الی  10:30 دکتر صادلی  داخلی اعصاب 

15الی  13 دکتر ایروانی هنص (لیسر پرتواى)درد      

 سه شنبه



12الی  11 دکتر باغانی  داخلی    

 اطفال  16الی  9 دکتر هلک زاده

12الی 10 دکتر کیال  جراحی عووهی 

12الی  10 دکتر هحودی  زناى           

دکتر پنجه  18الی  16
 شاهی

دکتر 13الی  11
  راعی

دکتر   11الی  9:30
 قمشی

 ارتوپدی          

12الی  10 دکتر ترادراى گوش و حلك و تینی                       

13 الی11:30 دکتر دانطی  جراحی هغس و اعصاب             

13الی  12 دکتر اسالهی  اورولوشی 
دکتر ایسد پناه 15الی  13 دکتر صادلی 13الی  9  و عروق للة   

12الی  10 دکتر جعفری  گوارش 

11الی 9 دکتر عثادی  عفونی 

12الی  10 دکتر هادی پور  اعصاب و رواى 
13الی  11 دکتر هوالنا  خوى 

 چهارشنبه



12الی  10 دکتر شایسته  داخلی    

12:30الی  9 پسضکاى اطفال  اطفال 
12الی  11 دکتر آراهص  جراحی عووهی 

 زناى          17الی 15**13الی  10 دکتر کیانی

دکتر هوسوی 13الی  11 دکتر حساتی 11الی  9   ارتوپدی       

10الی  8:30 دکتر پورهستدام  چطن پسضکی 

12الی  11 دکتر تاجیک  جراحی هغس و اعصاب                

11الی  10 دکتر نصیری  گوش و حلك و تینی  

14 الی 10طالة نصاد  10الی  9هوسوی   و عروق للة   

14الی  12 سلیمیان  اورولوژی 
12الی  9 دکتر پناهیاى  گوارش 

12الی  10:30 دکتر صادلی  داخلی اعصاب 

 پنجشنبه


