تــشًـــاهــِ پضشكـــــاى دسهاًـــگاُ شـْيـــــذ شَسيــذُ هشداد  98صفحِ اٍل
ايام ّفتِ

ًَتـــت

للـة ٍ عــشٍق
تؼـــت ٍسصؽ

فَق تخصص
گَاسؽ

تغـزيــــِ

جــــشاح
هغــض ٍ اعصــاب

هغـض ٍ اعصـاب

طـة فيضيكــي

ٍ ًَاس هغـــض

ًَاس عصة ٍ عضلِ

استـَپـــــذي

جـشاح عوَهـــي

جــــــشاح صًـــاى

اكَكاسديَ گــشافي

هشجاى لشُ
صثح

8:30-10:30

احوذ الثالي

هحؼي كالًتشياى

12-14

عضيضالِ تمَي
9:30-10:30

عثاع آسياًوْش
11-12

12:30-13

شٌثِ

ػپيذُ افضل ًيا
15-16

كيْاى گٌَدي

ػعيذ اٍجاًي

ّاشن طاّشي

15:30-16:30

16-17

عصش

هتخصص تغزيِ

فْيوِ ػادات صالح

احؼاى عثذالْي8:30-10

يَػف صادق صادُ

تتَل صادلي 8:30-10

هحوذ فيضي 10-11
طالثياى 10:45-11:30

8:30-10

ػيوا سضا صادُ 8:30-10

هحؼي فيشٍصي

طَتي هَلشهمذم 10-12

هحوذ اطدسي12:30-13:30

12-13

فششتِ سػتن ًظاد11-13

هٌيظُ هيششاّي

فشاًک فاضل 14-15:30

ػيذ ًَيذ سضا هيشصادُ

16:30-17:30

فشحٌاص اػذپَس

16:30-17:30

سييغ الؼادات

16:30-18:30

فَق تخصص جشاحي اطفال

تتَل شاّي

18:30-19:30

18:30-20

16-18

17:30-19
هشجاى لشُ
صثح

8:30-10:30

هؼعَد ششيفياى

الْام ّاشوي

12-13

حؼي لَاهي

عليشضا سحواًي

عثاع آسياًوْش

عثذالْي 8:30- 10

8-9

13-13:30

11-12

هحوذفيضي 10-11:30
طالثياى 10:45-11:30

يكشٌثِ

هشين احوذي

عصش

14-16
فشح فاًي 17-19

18-19

امیرصالح 12:30-13:30

ػعيذ اٍجاًي

حويذسضا سحيوي

ًَيذ سضاهيشصادُ

هؼگشاًي15:30-16

فشصاًِ صًذُ دل 15:30-17

15:30-16:30

16-17

16:30-17:30

حؼيي شمايك

جْاًياى 17:30-19

اطدسي 18- 19:30

16:30-17:30

تتَل شاّي18-19:30

عثذالْي 8:30-10

يَػف صادق صادُ

ػيوا سضا صادُ

8:30-10

8:30-10

صثح

عضيضالِ تمَي
9:30-10:30

عثاع آسياًوْش
11-12

هحوذ فيضي 10-11

دٍشٌثِ

ػيذهحوَد حؼيٌياى

طالثياى 10:45-11:30

11:30-12:30

احؼاى جوشيذياى
عصش

14:30-16:30

هحوذاًَسي

فْيوِ ػادات صالح

17-18

8:30-10
فيشٍصي12-13

ػپيذُ افضل ًيا
8:30-10

طَتي هَلش
10-12

هحوذ اطدسي

هحؼي فيشٍصي

فششتِ سػتن ًظاد

13:30-12:30

12-13

11-13

ػعيذ اٍجاًي

ّاشن طاّشي

ػيذسضا ششيفي

15:30-16:30

16-17

15:30-17
ػيذ ًَيذ سضا هيشصادُ

هٌپظُ هيششاّي
16:30-17:30

فشاًک فاضل
تتَل شاّي15:30-18

18-19:30

ػعيذُ ّوذاًي 18-20

پشٍيي تاصٍتٌذي
7-8

ًاّيذ هؼعَد ًيا

17:30-19
احؼاى جوشيذياى

هشين

حؼي لَاهي

عليشضا سحواًي

عثاع آسياًوْش

8-10

شْشياسي همذم

8-9

13-13:30

11-12

احؼاى عثذالْي

9-11
صثح

هحؼي كالًتشياى

8:30- 10

11:30-12:30

طالثياى 10:45-11:30

13:30-15:30

8:30-10
هحؼي فيشٍصي

ػيوا سضا صادُ

12-13

8:30-10
صّشا هحؼٌياى

هحوذ فيضي 10-11

10:30-12
ػواًِ ػلطاًي

ػِ شٌثِ

ػعيذ اتطحي-اطفال

10:30-12

13-14

هشين احوذي
14-16
عصش

ػعيذ اٍجاًي

حويذسضا سحيوي

جَاد افضلي
13-13:30

15:30-16:30

16-17

ًَيذ سضا هيشصادُ

عثذاهلل كشاچياى

16:30-17:30
هحوذ اطدسي

17- 19

هؼگشاًي 15:30-16

ػيذهحوَد حؼيٌياى
صثح

عضيضالِ تمَي
9:30-10:30

8-12

چْاس شٌثِ

هشجاى لشُ
18-20

10-11

اػواعيل صادُ

احوذ الثالي
12-14

فشصاًِ صًذُ دل
15:30-17

تٌْاصطْشاًياى
16:30-17:30

18-19:30

هاُ هٌيش جْاًياى
17:30-19

عثاع آسياًوْش

عثذالْي 8:30-10
طالثياى 10:45-11:30

يَػف صادق صادُ

طَتي هَلش 8:30-10

8:30-10

تتَل صادلي 8:30-10

11-12

هحوذ اطدسي

هحؼي فيشٍصي

12:30-13:30

12-13

فششتِ سػتن ًظاد11-13

16:30-17:30

ػواًِ ػلطاًي

ٍيذا تمي پَس

10:30-12

هٌپظُ هيششاّي

هؼعَد ششيفياى

عصش

كيْاى گٌَدي

هحوذاًَسي

ػعيذ اٍجاًي

17-18

15:30-16:30

هتخصص تغزيِ

15:30-17

ّاشن طاّشي
16-17

16-18

ًَيذ سضا هيشصادُ

سييغ الؼادات

ػيذُ فْيوِ ضيائياى

16:30-17:30

فَق تخصص جشاحي اطفال

17:30-18:30

16-18

18:30-19:30

الْام ّاشوي

ًَيذسضاهيشصادُ8:30-10

هشين

صثح

8-10

غالهعلي هحشاتي

شْشياسي همذم

اتَالفضل پَستَاًايي

هشين احوذي

10-11

9-11

12-13

پٌجشٌثِ

10-12

عصش

اهيشحؼيي شكيثا

ػعيذ اٍجاًي

14:45-15:30

15:30-16:30

جوشيذياى17-19

ػيوا سضا صادُ

ٍيذا تمي پَس11-13

11:30-12:30

هحوذسضا احصائي

حؼيي داٍدي
9:30-11

فشحٌاص اػذ پَس 8:30-10

هحوذ فيضي 10- 12

16-17

8:30-10

هحوذ اطدسي

هحؼي فيشٍصي

12:30-13:30

12-13

اهيشصالح 14:30-16
ّاشن طاّشي

يَػف صادق صادُ

ًاّيذ هؼعَدًيا8:30-10

تتَل صادلي10:30-12
ػيوا سضاصادُ 10:30-12

هحوذ اطدسي

18-20

هيتشا جعفشياى 17-18

تٌْاصطْشاًياى16-17:30

ػواًِ ػلطاًي 13:30-15

تتَل شاّي 16-18

ّوذاًي 18-20

تشًـــاهــِ پضشكـــــاى دسهاًـــگاُ شْيـــــذ شَسيــــــذُ هشداد  98صفحِ دٍم
ايام ّفتِ

ًَتـــت

جـــشاح ٍ
اعصــاب ٍ سٍاى

جـــشاح ٍ

داخــلي

هتخصـص گـَؽ

هتخصـص

آًذٍػكـَپــي

حلـك ٍتيٌــي

چشـــن

ساديَلــــَطي

هتخصـص
اطفــال

تيواسيْاي عفًَـي

اسٍلــــَطي

پَػـــــت

ػًََگشافــــي
هاهَگشافــــي

صثح

تاتک هعصَم

ػيف الِ كؼائي

فشصاًِ لاػن صادُ

هيش ثاًي 10:30-12

ًؼشيي هذسػي

عضت ...همثلي8:30-9:30

علي اكثش ًَسائي

8-9:30

8:30-9:30

8-9

تجليلي 7:30-9:30

8:30-10

حويذ لشتاًي

هجيذهحؼٌي12:45-13:30

9- 12:30

الْام آرسًَؽ

ًؼتشى ًصشت

لشائي (غذد تضسگؼال)

ػيذ صادق ػجادي

10:30-12

فششتِ هوذٍحي

ػَصاى گلكاسياى

11-12

9:30-11

13:30-14:30

9:30-12:30

12- 14

شٌثِ

ثوشُ هحوذياى14:30-16

ػيذعلي هَػَي
16-17
عصش

شيوا كوٌذي 18-19

10:30-11:30
فشصاًِ صشاف

كاهياس الثالي

هحوَد سضا

علي اكثش هيشثاًي

16-17

سضا ٍفايي ًظاد

هششلي

17:30- 18:30

شْال سحيوي

17-17:30

16-17

هحوذسضاسياحي

17-18:30

18-20

15:30-16:30

علي اكثش ًَسائي
ٍحيذ ػپْش

17-19

16-16:30
داسيَؽ اهيشي

ػياٍؽ كوالي

18-19

16-20

هَػَي(سيِ) 17:30-20

فاطوِ حؼيي صادُ

ػيف الِ كؼائي

8:30-9:30

8:30-9:30

فاطوِ ايشاًذٍػت

تثشيضي 11-12

8:30-11

صثح

ػيذ صادق ػجادي

هحوذتادصثا 8- 9

فشحٌاص

علي اكثش ًَسائي

9:30-10:30

ًَيذ سضا ػيوائي

ثوشُ هحوذياى

9-12:30

ػعيذكشداسي 10-12

9:30-10:30

8-8:30

ًَشيي هحوَدي

علي تالشصادُ

غالهعلي اًصاسي11-12:30

شْشُ كاشاًي 11- 12

13-15

هٌْاصجثاسي 13-14:30

يكشٌثِ

علي اصغش حؼيٌي

كَسٍؽ سكي آتادي

15:30-16:30

17:30-19:30

هحؼي كياًي 8-9:30

9:30-12:30

عليشضا صاسعي فش

هيش ثاًي14:45-16

16-17

ػيذ ّادي ّاشوي

سصيتا طْشاًياى

تضعت اهيشي

عضت الِ همثلي

علي اكثش ًَسائي

16-17:30

17-17:30

17-18

15-16

17-19

عصش

اهام جوعِ 18- 20

ػياٍؽ كوالي

ّاشن هْذي صادُ

16-20

17:30-19:30

صثح

حويذ لشتاًي

عضت الِ همثلي

فشحٌاص

علي اكثش ًَسائي

8:30-9:30

8:30-9:30

8-9:30

سحيوي10-12

8:30-10

10:30-12

9:30-8:30

ثوشُ هحوذياى

9-12:30

فاطوِ غفاسي

شيوا كوٌذي

حيذسي صادُ

هيشثاًي

محمد تاد صثا

8-8:30

ػَصاى گلكاسياى

12:30-13:30

11-12

11-12:30

11:30-12:30

سید صادق سجادي

شيَالشائي12-14

10:30-11:30

علي هَػَي
16-17

دٍشٌثِ

صّشا اهجذي

ػيف الِ كؼائي

كاظن لاجاسي

تجليلي 7:30-9:30

ًؼشيي هذسػي

12-12:30

فْيوِ ثوشُ هحوذياى

ػياٍؽ كوالي

كاهياس الثالي

عصش

ػيف الِ كؼائي

هششلي

14:30-16

شْال سحيوي

سضا ٍفايي ًظاد

15:30-16:30

هحوذسضا ششلي

16-17

16-17

ػعيذ كشداسي

17-19

17-17:30

علي شوؼا

15-17

علي تالشصادُ
علي اصغش حؼيٌي

9:30-12:30

16:30-18

فَق تخصص پيًَذ كليِ

هحوذسضاسياحي18-20

17:30-18:30

تجليلي 7:30-9:30

8:30-11

صثح

ػيذ صادق ػجادي

ًَيذ سضا ػيوائي

9:30-10:30

9:30-10:30
شْشُ ششيف

ثوشُ هحوذياى

ًَشيي هحوَدي

كاشاًي

8-8:30

9:30-12:30

8:15-9

ػِ شٌثِ

يگاًِ تيوَسي
11:30-12:30

10:45-11:45
حؼيي هحوذ ًظاد

هيش ثاًي 14:45- 16

سصيتا طْشاًياى

16-17

ػيذ ّادي ّاشوي

17-17:30

عصش

علي هَػَي
16-17

8:30-9:30

17-19

فشحٌاص

هحوَدسضا هششلي

17:30-19:30

علي اكثش ًَسائي

9 - 12:30

اًصاسي9:30- 11:30

كَسٍؽ سكي آتادي

16-20

علي اكثش ًَسائي

11-12
ٍحيذ ػپْش
عضت الِ همثلي

16-17:30

12:30-13

15-16

ّاشن هْذي صادُ

آسؽ شالل تٌذاى

سضا ٍفايي ًظاد

17:30-19:30

18:30-19:30

17-17:30

علي اكثش ًَسائي
17-19
ػياٍؽ كوالي

هحوذسضايَػفياى

16-20

17-17:30

صثح
چْاس شٌثِ

ايشاًذٍػت

تجليلي 7:30-9:30

ًؼشيي هذسػي

عضت الِ همثلي

فشحٌاص

علي اكثش ًَسائي

8:30-10:30

ششيفياى 10-11

8:30-10

حويذ لشتاًي

8:30-9:30

ثوشُ هحوذياى

9-12:30

علي تالشصادُ

هحوذ هْذي حاتوي

ػعيذ كشداسي

ػيذ صادق ػجادي

10:30-12

هجيذ هحؼٌي

8-8:30

8:30-12

11-12

12-13:30

10:30-11:30

عفت خشاػاًي (غذداطفال)

ًؼشيي هذسػي

صّشا اهجذي

عصش

علي هَػَي
16-17

عثذالحؼي دلذاس

هششلي

ٍ( 14-15احذ)8

16-17

ثوشُ 14:30-16:30

20-21

16-17

12:45-13:30

9:30-12:30

تضعت اهيشي

كاهياس الثالي

هحوذسضا ششلي

علي اكثش ًَسائي

17-18

15:30-16:30

15-17

17-19

اهام جوعِ 17- 18

ػياٍؽ كوالي
16- 20

هْذي صادُ 18-19:30
هظگاى سضايي اٍل

كاظن لاجاسي

هحؼي كياًي 8-9:30

صثح

فاطوِ غفاسي

9:30-10:30

11:30-12:30

هحوَد سضا تثشيضي

حيذسي صادُ

11-12

10-12

هٌْاصجثاسي

هحوَد هَالئي
12:30-13

حؼيي هحوذ ًظاد

تجليلي15-17

علي شوؼا 17:30-18:30

فشحٌاص ثوشُ هحوذياى

16-17

سياحي 17-19

فَق تخصص پيًَذ كليِ

15-16

پٌجشٌثِ

پيواى ّاشوياى
فَق سٍاًپضشكي اطفال

13-15

عصش

15-16
علي هَػَي

16-17

9:30-11:30

8-9

9:30-10:30

9-12:30

ػعيذكشداسي 10-12

علي تالشصادُ

فشصاًِ صشاف

فشّاد كاسگش

ًَيذ سضا ػيوائي

علي اكثش ًَسائي

8-9:30

13-14:30

ػَصاى گلكاسياى

ػَصاى گلكاسياى
9:30-12:30

ػياٍؽ كوالي
16-20
علي اكثش ًَسائي
17- 19

ترًامـُ دىـداًپسضكــاى ٍ كارضٌاسـاى درهاًگــاُ ضْيــد ضَريـــدُ هرداد

دًذاًپسضکـــــاى
رٍز

جراح – دًذاًپسضك

ضيفت

ـُ
ضٌة

صثح

عصر

غالهرضا اسعذي –
حسي سْيلي

–

هعصَهِ رضائي

-

ًگيي خليل زادُ

ًگيي خليل زادُ

يکطٌثِ

/

اتَالقاسن تذيعي

–

هصطفي تاتازادُ

-

-

هٌصَرُ هَسَي

-

حويذُ هْذٍي

-

دٍضٌثِ

عصر

-

ًگيي خليل زادُ

-

صثح

سِ ضٌثِ

هرتضي تاتازادُ

-

هٌصَرُ هَسَي

/

-

عصر

چْار ضٌثِ

صثح

عصر

–

–

هعصَهِ رضائي

-

ًگيي خليل زادُ

-

هْذي هالك

-

هحوذ رضاترادراى
-

-

صثح
اتَالقاسن تذيعي -

پٌج ضٌثِ

فريثرز آهالي
–

غسالِ اتَالفتحي
–

اسذالِ كاراشياى

ًجوِ ضکَفِ

هحوذ رضاترادراى

سجادي

فرزاًِ هطايخ

-

-

-

-

/ -

سيذ هيثن هحوَدي ّاضوي

حسيٌي پَر

-

-

هحوذرضا ترادراى

-

-

-

ضراتي

ضيريي رضايي

-

-

فراًِ عثذالحسيي پَر
–

–

صذيقِ شياى

ريحاًِ تٌيادي هٌص

-

زيٌلياى
پريسا قرتاًي هقذم

ٍفائياى

-

فريثرز آهالي
–

–

اتَالقاسن تذيعي
هيترا تَاليي

-

ًگيي خليل زادُ

–

ًجوِ ضکَفِ

هحوذ رضاترادراى

فرزاًِ هطايخ

-

-

/ -

سيذ هيثن هحوَدي ّاضوي

–

-

هحوذ رضاترادراى

سجادي

ٍفائياى

-

-

-

فرزاًِ اسالهي

اسذالِ كاراشياى

ًجوِ ضکَفِ

هحوذ رضاترادراى

رهيسا ايسدپٌاُ

-

-

-

-

-

زّرا حسيٌي اتريطوي

–

رجة زادُ

جَضي

تٌيادي هٌص

-

-

-

ًازًيي ضاّسًَذ

-

-

ثويٌِ قرائي

-

-

سويعي ( فکصَرت)

ثويٌِ قرائي

سويعي راد -
ًيکَزادُ

–

فرزاًِ هطايخ
/ -

-

حسي سْيلي

هيترا تَاليي

فريثرز آهالي

سويِ رحيوي

-

صذيقِ شياى –

يسداى پٌاُ

ًيکَزادُ

/ -

ياٍري

-

هيترا تَاليي

-

ًصرالِ ساغرٍاًياى

هحوذي

-

–

هصطفي تاتازادُ

حسيٌي پَر

-

–

ًصر الِ ساغرٍاًياى
غالهرضا اسعذي

-

-

حويذُ هْذٍي

-

حسي سْيلي

فرزاًِ هطايخ

سيذ هيثن هحوَدي ّاضوي

جَضي

-

هٌص

-

-

:

صذيقِ شياى -

پريسا قرتاًي

پريسا قرتاًي هقذم

ستارُ ساغرٍاًياى
صثح

هجيذ تٌيادي

ًجوِ ضکَفِ

هحوذ رضاترادراى

عرب

-

هحوذ راد ًَعي

-

فريثرز آهالي
–

هقذم -

ًازًيي ضاّسًَذ

–

هطاٍرُ

-

عصر

ًيکَزادُ

-

-

-

هرتضي تاتازادُ

هعصَهِ رضائي

جَضي

حسيٌي پَر

حويذُ هْذٍي -

-

غالهرضا اسعذي

جراحي لثِ

هعالجِ ريطِ

ترهيوي

دًذاًپسضکي اطفال

ارتَدًسي

پرٍتس

ضادي گلطي -

-

–

هتخصص

هتخصص

هتخصص

هتخصص

هتخصص

هتخصص

ضٌَايي سٌجي

تيٌايي سٌجي

گفتار درهاًي فيسيَ تراپي

رٍاًطٌاسي
سيذ هيثن هحوَدي ّاضوي

گاراشياى

–

هيترا تَاليي
صثح

/

كارشـىـاســـاى

ريحاًِ تٌيادي هٌص

–

هصطفي اتطحي
-

فقط ٍيسيت اطفال

سيذ هيثن هحوَدي ّاضوي

هحوذ راد ًَعي

زيٌلياى

ٍفائياى

-

-

-

هجيذ تٌيادي هٌص

ًجوِ ضکَفِ

هحوذ رضاترادراى

رهيسا ايسدپٌاُ

فرزاًِ هطايخ

-

-

-

-

-

-

سيذ هيثن هحوَدي ّاضوي
-

هحوذ رضاترادراى
-

هٌصَرُ هحوذي

فريثرز آهالي
–

فريثرز آهالي
–

فاطوِ ياٍري
-

عصر

غالهرضا اسعذي -
ستارُ ساغرٍاًياى

-

هختاري
-

ايواى سعيذي
پَيا

-

ًجوِ ضکَفِ

هحوذ رضاترادراى

فرزاًِ هطايخ

-

-

/ -

