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 (ساختمان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی)

پنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهنوبتدرمانگاه

*دکتر عالم رجبی130دکتر بقایی*دکتر واحدیان129*

*دکتر کاشانی زاده****

**دکترواحدیاندکتر منصوریان133دکتر بقایی128*

**دکتر رحمنی*دکتر رحمنیدکتر الماسی153

*دکتر الماسیدکتر الماسیدکتر الماسی*دکتر محتشم155

***دکتر رحمنی*دکتر رحمنی154عصر

*دکتر سینا445****

دکتر الماسی*دکتر بابک زمانی143دکتر حاجی آخونديدکتر میرزاعسگري136دکتر معتمد139

*دکتر میرزاعسگري***دکتر الماسی144

**دکتر حاجی آخونديدکتر میرزاعسگريدکتر حقی138دکتر حاجی آخوندي137

دکتر متوسلیان*متوسلیاننصیري174دینیدکتر دینی172

کریمی169دکتر نوعی313
دکتر کرمعلی124-دکتر 

حسینی440
کرمعلی- دکتر نصیريدکتر امینی مقدمدکتر کریمی

*دکتر نوعی*دکتر متوسلیان179*دکتر حقیري349

**دکتر نوعیدکتر نوعینصیريامینی مقدم168

*دکتر مالحسینی196دکتر قربانی194دکتر حیدريدکتر گلچین191*صبح

**دکتر نیکوبخت193**دکتر حیدري192عصر

*دکتر آموزگاردکتر ساوج224دکتر دادرسدکتر دادرس222دکتر شاه نظري348صبح

*دکتر شاه نظريدکتر شاه نظريدکتر آموزگاردکتر دادرسدکتر آموزگار221عصر

***دکتر گودرزيدکتر صادق زاده386دکتر گودرزي385صبح

******عصر

*دکتر جمشیدي238دکتر رهام236دکتر دیوساالردکتر رنجبر237*صبح

*دکتر دیوساالر*دکتر لعلیدکتر دیوساالردکتر لعلی240عصر

*دکتر شکیبا***دکتر مرادي248

**دکتر مراديدکتر دهقانی251دکتر مقصودي252*

*دکتر دهقانی اطهردکتر دهقانی اطهردکتر شکیبادکتر شکیبا247دکتر دهقانی اطهرعصر

دکتر مرادي285دکتر یوسفی284دکتر رئیسی281دکتر فروغ282دکتر احدي283دکتر رئیسیصبح

******عصر

***دکتر حداد*دکتر حداد256صبحروانپزشکی

آنکال بیهوشیدکتر خطیبیدکتر قدرتیدکترنوريدکتر رختابناكدکتر پورنجفیانصبحبیهوشی

دکتر همتی285*****صبحکیلینیک درد

**دکتر صیاد***صبح

***دکتر صیاد321**عصر

******صبحنازائی

*دکتر امینی مقدمدکتر نصیري*دکتر کریمی391*صبح

****دکتر امینی مقدم393*عصر

*دکتر منصوریان****صبح

***دکتر منصوریان402**عصر

دکتر علیمرادزاده***دکتر علیمرادزادهدکتر علیمرادزاده420صبح

******عصر

دکتر نیکخواهدکتر نیکخواه*دکتر خونساري*دکتر فخر یاسري112

دکتر عاملی113
دکتررخشانخواه347-

پیشگر119
*دکتر پیشگردکتر پیشگردکتر پیشگر

*دکتر فرجیدکتر خونساري116دکتر فرجی*دکتر فرجی118

****دکتر نیکخواه120دکتر حاتمی206

***دکتر یداله زادهدکتر فرخ پور*

*دکتر عظیمی213دکتر رضایی**دکتر ایزدي

**دکتر فرخ پور**

**دکتر یداله زاده*دکتر یداله زاده212دکتر فرخ پور214

****دکتر عربشاهی231*صبح

*دکتر علی بیگ*دکتر علی بیک232دکتر رحیمیاندکتر رحیمیان233عصر

دکتر ساالريدکتر ساالري395صبح

******عصر

***قاسم زاده426**عصرنوزادان و اطفال

*دکتر بیگلري***دکتر بیگلري316صبحطب پیشگیري

امامی میبدي135

جراحی

داخلی تخصصی

آسم و آلرژي

کبد صفراپانکراس پیوند 

کبد

طب سالمندان

گوارش

صبح

عصر

ریه

صبح

عصر

عفونی

اورولوژي
صبح

طب فیزیکی و توانبخشی

فوق تخصص جراحی 

پستان و جراحی سرطان 

پستان

آنکولوژي و کولپوسکوپی 

زنان

زنان

صبح

عصر

جراحی اعصاب و ستون 

فقرات

نفرولوژي

پوست

عصر

روماتولوژي
صبح

داخلی اعصاب

صبح

عصر

صبح
دکتر منصوریان-خالقیان134*دکتر کاشانی زاده131دکتر شهابی339دکتر صفري127
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