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--12/30-8/30دكحر ساناىي12/30-8/30دكحر ساناىي12-9دكحرثاةحي12:30-8/30دكحرخَصرفحار12:30-8/30دكحرخَصرفحار

12-9دكحرثاةحي12-8/30دكحر صاداةي12-8:30دكحر ياةري12-8/30دكحر صاداةي 12-8/30دكحر ياةري

16-13/30دكحرحهيدي11-8/30دكحر غريب17-9دكحر غريب16-13/30دكحرحهيديٌهاجَلَژي

--18-14دكحر رصيدفرخي15-14دكحر رصيدفرخي18-15دكحر كاىعي 17-15دكحر كاىعيىفرولَژي

--12-10دكحرظَفياىي12-9دكحر نحهدانيو13-10دكحر كرةاىي12-9دكحر نحهدانيو12-9دكحر ظَفياىي

16/30-14دكحر كرةاىي16-14دكحر ظَفياىي

12-9/30دكحرخياطزاده12-9/30دكحرخياطزاده12-9/30دكحرخياطزادهالرژي

ىفرولَژ اطفال
فلط يك صيتً اول ٌر )دكحر الريجاىي 

(ناه 
13/30-19

--12-9/30دكحررزاكي12-8/30دكحر رياضي12-8/30دكحرىيرالديو زاده12-8/30دكحر سحاري12-8/30دكحرادراكياطفال

--16-15دكحراحساىيٌهاجَلَژ اطفال

17-16دكحر نَسَي خَصدل جراحي اطفال

11/30-9/30دكحر كاسهي-غدد اطفال

-12-10دكحر پيرو15-13دكحر عانلي15/30-14دكحر پيرو12-10دكحرىيك فالح12-10دكحر عانلي

11-8:30دكحر سليهي12-10دكحر ىيك فالح11/30-8/30دكحر سليهي12-8:30دكحر سليهي

16-14دكحر طتاطتايي12-10دكحر طتاطتايي15-13دكحرسليهي  15/30-14دكحر ىيك فالح

14/30-13دكحر سيدصٍاةي14/30-13دكحر سيدصٍاةيىرولَژي اطفال

--15-9دكحرجعفري ىيا11-9دكحر نرادخاىي12-9دكحر جَادي پرواى12ً-9دكحر نرادخاىي12-9دكحرظالحي جزي

دكحر نرادخاىي12-9دكحر سليهاىي
13/30-

14/30
12-10دكحر ظالحي12-10دكحر كيانَسَي13-8/30دكحرپَرپزصك

10-8دكحر سليهاىي11-8/30دكحر جَادي پرواىً 

12-10دكحر كيانَسَي

--10-8دكحر غراةي15-14دكحر نروجي14-13دكحر غراةيجراح  جرنيهي

دكحر ىيكَيي جراحي سحَن فلرات
14/30-

16/30

دكحرنعيييجراح عروق
13/30-

14/30
دكحرسليهي

14/30-

15/30

--12-9دكحر يَسفيان12-8:30دكحر عتدي16-13دكحر ستحاىي12/30-8/30دكحر كريهيان 12-9دكحر يَسفيان

16:30-13دكحر عتدي10:30-8:30دكحر غفاري12/30-8/30دكحر كريهيان16-13دكحر ستحاىي 12/30-8/30دكحركريهيان

12-8/30دكحرغفاري17-15/30(دسث)دكحر نرادي12-8/30دكحرغفاري12-8/30دكحر داودآةادي 15-13(دسث)دكحر نرادي

17-15/30دكحرعيايث اللٍي16/30-14دكحرپٍلَان ظتاغ17-15/30دكحرعيايث اللٍي16:30-13دكحر عتدي

12-8/30دكحر داودآةادي

12-8:30دكحر كالىحري12-9دكحر ىيك اىديش12-9دكحر ةراجي12-9دكحر اطياةي12-9دكحر نحهدحسييي

14-12دكحرىيك اىديش10-8دكحر نحهدحسييي12-9دكحر كالىحري10-8دكحر نحهدحسييي 12-9دكحر كالىحري

12-9دكحراطياةي

18-16دكحرغفَريان12/30-10دكحرنحهدي12/30-10دكحر پيروزيان12/30-10دكحرنحهدي16-13دكحر آكاجاىپَر

15-12دكحر آكاجاىپَر14/30-13دكحر ظالحي16/30-14دكحر ظالحي

12-9دكحر نعطفائي12-9دكحر اةَجراب12-8/30دكحر حسييي ىسب12-9دكحر نعطفائي 12-9دكحر اةَجراب

12-8/30دكحر حسييي ىسب15-13/30دكحر رزنج12َ-8:30دكحر رزنج12َ-9دكحرنزرع12ً-9دكحرنزرعً داخلي اععاب

سه شنبهدوشنبه

E N T

پنجشنبه چهارشنبه
نام کلینیک

یکشنبهشنبه

جراح اععاب

ژي اروَل

جراح عهَني

ارجَپدي

داخلي

گَارش



ساعتپزشکساعتپزشکساعتپزشکساعتپزشکساعتپزشکساعتپزشک

سه شنبهدوشنبه

E N T

پنجشنبه چهارشنبه
نام کلینیک

یکشنبهشنبه

14:30-13دكحر ٌهحيان14/30-13دكحرٌهحيان14/30-13دكحرٌهحيانعفَىي

10-8دكحر اجاكي11-8:30دكحر اجاكيكليييك درد

دكحر ىعهحي
12/30-

14/30
دكحر ىعهحي

12/30-

14/30
15:30-13دكحرجَادي ىيا15:30-13دكحرجَادي ىيا

16/30-14دكحر فيروزةخش

15:30-13دكحر رفيعي12-9دكحر ظهدي15:30-13دكحر رفيعي12-9دكحر ظهديروناجَلَژي

18-15دكحرجاللي12-9دكحرةراجي15/30-14دكحر ايهاىي19-14دكحر غالنپَر15/30-14دكحر ايهاىي

12-9دكحرنَسَي

جراپي 14-13دكحرٌَصياريرادَي

12-9دكحرعطاري نلدم12-10/30دكحر نيراب زاده12-9دكحر نيراب زاده11-8دكحر اناىي

16-8خاىم فدايي12-9دكحراعحهادجٍرني12-10/30دكحر نيراب زاده12-8/30دكحر ةٍجث ىژاد
دكحر 

اعحهادجٍرني
9-12

19-12خاىم فدائي15-9خاىم حسييي12-8/30دكحر ةٍجث ىژاد14-8خاىم سروش14-8خاىم سروش

12:30-9خاىم جَي پا13-9خاىم جَي پا19-12خاىم فدايي18/30-15دكحرصيرازي12-9دكحرگلسحاىي

15-9خاىم حسييي13-9خاىم جَي پا12-10/30دكحرگلسحاىي15-8خاىم حسييي

14-8خاىم سروش18/30-15يك ٌفحً در نيان )دكحرصٍريَر

16:30-11:30خاىم فدايي

16-8خاىم حسييي 

15-8/30دكحر جهالي12-10دكحراخالق پسيد12-9/30دكحراخالق پسيد15-8/30(كرىيً)دكحر  جهالي12-8/30دكحر ىائييي

صتك)دكحرسعدآةادي

(يً
11-8/30دكحرسعدآةادي12-8/30دكحر ىائييي12-8/30دكحر ىائييي12-8دكحرحكهث10-12

11-8دكحرحكهث12-9دكحرادٌهي12-8/30دكحرصٍاةي12-8/30دكحرصٍاةي

10/30-8/30دكحرعدالحي14-10/30دكحرعدالحي12-8/30دكحرغفَري12-8/30دكحرعدالحي12-8/30دكحركٍيسال

14-10:30دكحرغفَري10/30-8/30دكحر كٍيسال14-12/30دكحر نالظالحي14-12/30دكحركٍيسال14-12/30دكحرغفَري

12-8دكحر  الهاسي12-8دكحر آل نحهد12-8دكحر آل نحهد12-8دكحر آل نحهدپَسث

14-13دكحر صفقگَارش اطفال

13-12دكحر سلگيكلب اطفال

15-13خاىم وحيدي17-15دكحرنعطفَي15-13/30دكحرنحهدي18-16دكحرنعطفَي12-8دكحرجزايري

12-8دكحرجزايري12-8دكحرجزايري12-8دكحرجزايري15-13خاىم رصيدي 

12-8دكحرجزايري

12-8/30دكحر نجدي12-8دكحر اصراكي12-7/30دكحركٍرناىي ىژاد12-8دكحراصراكي12-9دكحر اسهاعيلي
دكحر جعفري                  پيجضيتً اول و 

دوم  ٌر ناه
8-10

ٌاصهي13-10دكحرساني12-8/30دكحرنجدي 10-7/30دكحر كٍرنان ىژاد11/30-9دكحر سحَده9-8دكحر 
دكحر ةيات                پيجضيتً  سَم و 

چٍارم ٌرناه
8-10

دكحرسپٍري15/30-13دكحرحلَكي اظفٍاىي11-7/30دكحر پياٌي12-9دكحر اسهاعيلي12-8:30دكحر ةيات
11/30-

13/30

12-8:30دكحر ةيراىَىد12-9دكحرسپٍري12-8/30دكحرجعفري12-9دكحرسپٍري16-14دكحرجعفري

12-8:30دكحر ةيراىَىد16-13/30دكحر ةيات15-12دكحر ةيراىَىد 

15-13دكحرساني

12-10دكحرةاكرزاده13-10دكحرسَداگر11-8دكحر نٍريار13-10دكحر سَداگرآريحهي

11/30-9نحخعط11/30-9نحخعط11/30-9نحخعط11/30-9نحخعط11/30-9نحخعطةيٍَصي

چضم

رًي

غدد

اععاب   وروان

زىان

جغذيً

كلب


