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  قلب وعروق-١
  

  شنبھ،چھار شنبھسھ دوشنبھ،،شنبھ  یکشنبھ  متخصص قلب  دکترمرجان رمضانی  1
    شنبھ  تخصص قلب  دکتر بھروز پورحیدر  2
  شنبھ    فوق تخصص قلب  دکتر عبدالطیف غزال  3
    سھ شنبھ -    شنبھدو  متخصص قلب  دکترسحریدالھی  4
    دوشنبھ  قلب تخصصم  دکتر مرضیھ نصیری  5

          
  
  مغزواعصاب داخلي-٢

    یكشنبھ  واعصابغزم داخلي  دكترناھیدجیواد  1
    ، سھ شنبھشنبھیک  واعصابغزم داخلي  صفاري حسین دكترمحمد  2
    شنبھ  واعصابغزم داخلي  دکتر میترا رحیم نژاد  3
    دوشنبھ  مغزواعصاب داخلي  دكتراصغربیاتي  4
    چھار شنبھ  مغزواعصاب داخلي  دکتر ھادی حسین زاده  5
    چھار شنبھدو شنبھ ،  شنبھ،  داخلی مغز واعصاب  دکتر مجید جعفری  6

  پزشك چشم-3 
  

    سھ شنبھ  پزشك چشم  دکتربھروز اولیا  1
    یکشنبھ  پزشك چشم  دکتر سیدعلی موسوی زاده  2
    شنبھ   پزشك چشم  اكبري دكترحسن  3
    دوشنبھ  پزشك چشم  دکتر سیدعزت الھ معمارزاده  4
  یکشنبھ، دوشنبھ    چشم پزشک  دکتر سعید رئیسی  5

          
  داخلیگروه -۴
  

  دوشنبھ  شنبھ  متخصص داخلی  کبیری دکترمحسن  1
    یکشنبھ  متخصص داخلی  دکتر محمود شیرانی  
    چھارشنبھ  متخصص داخلی  دکتر احمد رئیسی   
          

  ،دوشنبھشنبھ  چھارشنبھ  روانپزشك  زارعان دكترالھام  1 روانپزشك -۵
    شنبھ  روانپزشک  دکتر پروین صفوی  2

  
  وبیني وحلق گوش-۶
  

    شنبھ،دوشنبھ،چھار شنبھ  وبینی وحلق گوش  دکتر سروش امانی  1
    یکشنبھ  وبینی وحلق گوش  فریدنی دکتراکرم  
    سھ شنبھ  وبینی وحلق گوش  دکتر مریم کاظمی  

    شنبھ  متخصص پوست ومو  نژاد فریدون مرتضیسیددکتر  1  موو  پوست-٧
  اورولوژی-٨
  

    شنبھسھ   متخصص کلیھ ومجاری  دکتر سعید عالی  1
    چھارشنبھ  ومجاری کلیھ متخصص  منصوررمضانیدکتر   2

    یکشنبھ  ومجاری کلیھ متخصص  فرامرزمحمدعلی بیگیدکتر   
    دوشنبھ  ومجاری کلیھ متخصص  دکتر محمد رجائی  

  غدد بزرگساالن-٩
  

    شنبھ  غدد تخصص فوق  دکتر گلناز صمدی  1
          

          
  نفرولوژی - ١٠
  

  یکشنبھ، چھار شنبھ  سھ شنبھ  نفرولوژی تخصص فوق  دکتر پریسا جوادیان  1
  دو شنبھ  یکشنبھ  نفرولوژی تخصص فوق  دکتر سعید مردانی  2

  
١١-  
  

کودکان 
  ونوزادان

  شنبھ،یکشنبھ،،دوشنبھ    فوق تخصص کلیھ کودکان  دکتر سعید مھاجری  1  کلیھ کودکان-١

  شنبھ،یکشنبھ،،دوشنبھ،سھ شنبھ    فوقتخصص غدد اطفال  سامعی دکتر پیام   1  غدد کودکان-٢
  شنبھ،یکشنبھ،سھ شنبھ،چھارشنبھ    فوق تخصص گوارش کودکان  دکتر حسن طال کش  1  گوارش کودکان-٣
  شنبھ    نوزادانتخصص م  نسیم رحیمی دکتر   1  نوزادان-۴

            
          

  

  چھارشنبھشنبھ لغایت    پنجشنبھسھ شنبھ،  متخصص عفونی  دکتر مھدی خلیلی  1  عفونی - ١٢

  یکشنبھ، سھ شنبھ    وزایمان زنان متخصص  دکتر لیال احمدی  1  زنان وزایمان - ١٣
    سھ شنبھ ،چھار شنبھ  متخصص زنان وزایمان  دکتر ستاره فاتحی  2
    پنجشنبھ  وزایمان زنان متخصص  نسترن زمانیدکتر   3
  شنبھ دوشنبھ    وزایمان زنان متخصص  دکتر خدیجھ کاظمی  4

    شنبھ  وزایمان زنان متخصص  فاطمھ بیاتیدکتر   5  

    دوشنبھ   فیزیکی طب متخصص  دکتر محسن بنی مھدی  1  طب فیزیکی -١۴
    شنبھ ،دو شنبھ ، چھار شنبھ  متخصص طب فیزیکی  دکتر افشین ادیب  2
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