بسمه تعالي

پزشكان متخصص و فوق تخصص بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
 -1ارتوپدي :
دكتر رضا شفيع زاده مقدم الواري ،دكتر امين بالدي مقدم ،دكتر سياوش خيري زاده ،دكتر فردين
نيك بخت ،دكتر محسن غالمي ،دكتر مريم لطفي.

 -2ارولوژي :
دكتر احمد درويشي ،دكتر جعفر شهبازي ،دكترسيد امير پرويز كسائي ،دكتر شيده عابدي،

 -3اعصاب و روان :
دكتر بهرام دهقان ،عبدالرحيم اسماعيل پور ،دكتر منصور مصباح ،دكتر ميترا اشرفپور ،دكتر
فاطمه سعيدي نيا .

 -4آنكولوژي :
دكتر عليرضا ابوعلي

 -5بيماريهاي عفوني :
دكتر احمد آبشتن ،دكتر عبداهلل صرامي .

 -6بيهوشي :
دكتر احمد كشكول كشكولي ،دكتر امين مهركي زاده ،دكتر صديقه بيگم مدرس موسوي ،دكتر
فرهاد كالنتري ،دكتر محمد مراد پروين ،دكتر مژگان جهري ،دكتر مهران كاوش ،دكتر فرشيد
روانشادي،

 -7پاتولوژي :
دكتر احسان صدريان ،دكتر طاهره فاضلي ،دكتر محمد علي افندي ،دكتر ندا حجت پناه.

 -8پوست :
دكتر ثريا عظيمي دهدزي ،دكتر مهران مستقيمي ،دكتر نريمان شهبا ،دكترسولماز سلطان
احمدي .

 -9جراحي عروق :
دكتر ايرج نظري

 -11جراحي عمومي :
دكتر مهتاب فرهادي ،دكتر بهرام چهرازي ،دكتر سيد رحيم موسوي ،دكتر شاهرخ عظيمي
دهدزي ،دكتر علي باقر پور ،دكتر كوشا پور رياحي ،دكتر مهين نقيب زاده.

 -11جراحي قلب :
دكتر اصغر رمضاني .

 -12جراحي مغز و اعصاب :
دكتر غالمعباس حسيني ،دكتر احسان اكبري ،دكتر پدرام قنواتي ،دكتر فرشيد بياتي ،دكتر
محسن تقوي.

 -13چشم پزشكي :
دكتر عباس خان نژاد ،دكتر علي فالح زاده ،دكتر محسن حسين زاده مالكي ،دكتر مهران ويسي
زاده ،دكتر ميمنت شهبازيان .
 -14داخلي :
دكتر مهرين جعفري زاده ،دكتر اسماعيل حمادي ،دكتر زهره پورويس ،دكتر سارا صفاريان ،دكتر
سام شاهين زاده ،دكتر علي جواهر فروش ،دكتر مسعود بنا بهبهاني ،دكتر مهري طوالبي.

 -15ريه :
دكتر حشمت اهلل توكل .

 -16گوارش :
دكتر مهران بهبهانيان ،دكتر النا لك .

 -17راديولوژي :
دكتر علي ثابت اقدم ،دكتر مرتضي علوي ،دكتر نسرين حسن زاده .

 -18روماتولوژي :
دكتر عاطفه حسن زاده .

 -19زنان و زايمان :
دكتر الهام لك ،دكتر بنفشه محمدي ،دكتر روزا امير پور ،دكتر كيميا چناني ،دكتر مهنوش ترك
زبان ،دكتر ميترا جاللي ،دكتر ندا پور سياح .

 -21طب اورژانس :
دكتر آرش صيد آبادي ،دكتر كامران حيدري ،دكتر كاوه نادري ،دكتر محمد منوچهري فرد ،دكتر
مفيد حسين زاده .

 -21غدد :
دكتر ليال مرادي .

 -22طب فيزيكي :
دكتر فاطمه ناجي .

 -23قلب و عروق :
دكتر سارا حاطمي كاهكش ،دكتر افشين هنرمند ،دكتر سامان تقويان پور ،دكتر سينا صديقي،
دكتر مهرانا شريفي ،دكتر نسيم ناصحي .

 -24كودكان :
دكتر علي صباغ ،دكتر عبداالمير بني طي ،دكتر محمد رضا مسجدي .
 -25گوش و حلق وبيني :
دكتر منصور اقبال نژاد ،دكتر عبد الكريم مكرمي ،دكتر مينو مددي نيا،
 -26نفرولوژي :
دكتر عيسي رضايي ،دكتر علي قرباني .

 -27نورولوژي :
دكتر الهام آزادمنش ،دكتر محمد حسين هادي زاده ،دكتر محمد علي بهرامي ،دكتر نويد نقيبي .

پزشكان عمومي بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
دكتر حسن همايونپور ،دكتر كورش بهرامي كهيش نژاد ،دكتر فروغ مكارمي ،دكتر مهدي
شمسايي دكتر شهين لرزاده ،دكتر رضا بقايي ،دكتر سيد بهاء فاخر ،دكتر سعيد سعيدي مهر،
دكتر عليرضا ذهبي ،دكتر محمد علي مهرشاد ،دكتر مينا ويس زاده ،دكتر آزيتا هژبري زاده ،دكتر
ويدا ارزاني بيرگاني ،دكتر مهدي مصباح زاده ،دكتر علي محمد جعفري نصير ،دكتر احمد خوش
خبر ،دكتر مانا حافظي بير گاني ،دكتر فرشاد كاشاني بيرگاني ،دكتر مهدي سليماني ،دكتر اكبر
احمدي ،دكتر يوسف عظيم وند ،دكتر بهمن سيستاني ،دكتر هديه عميدي ،دكتر آريان دلپسند،
دكتر عادل خاقاني ،دكتر عبدالحميد علوي ،دكتر مونا عليمراد زاده ،دكتر غالمحسين ابوالفتحي،
دكتر فرهاد سيد حسني ،دكترحسين قناد ساروي ،دكتر احمد شجاعي ،دكترآرمان محمدي،
دكتر رضا بهادر بيرگاني ،دكتر سيد آرش مير مهديه ،دكتر شهاب الدين ستاري ،دكتر شيال
شيرعلي ،دكتر فرامرز قالوند ،دكتر كيوان اشكاني پور ،دكتر كامبيز مطيع ،دكتر محمد ديواني،

دكتر نازيال بيات ،دكتر هادي تيموري ،دكتر مريم مفرد بوشهري ،دكتر پيام برون ،دكتر
عبدالكريم مبارك زاده ،دكتر لطيف نوري ،دكتر محسن موقر پور ،دكتر محمد رضا صباغي ،دكتر
مريم رحيمي ،دكتر نسرين مدرس موسوي ،دكتر هدايت اهلل دانش ،دكتر سيد حسن موسوي،
دكتر حجت اهلل امام مقدم ،دكتر سيد پرويز صالحي .دكتر پريسا عالي پور ،دكتر محمد صادق
ظريف ،دكتر مهرداد كاوش ،دكتر احمد رشوند ،دكتر امير حسين فرات يزدي ،دكتر حميد رضا
موذن زاده ،دكتر رضا كرملو ،دكتر سعيد جورابچي ،دكتر سيد محمد ميري ،دكتر سيد احمد
مرتضوي ،دكتر سيد محسن ميري ،دكتر شاهين دهبندي ،دكتر علي رضا شيني نياز پور ،دكتر
عليرضا آهني ،دكتر غالم حسن تقي زاده ،دكتر فرشاد رحيمي ،دكتر محمد مشايخيان ،دكتر
محمد صادق اجدادي ليش ،دكتر مهرگان جهانگيري ،دكتر وحيد پيري ،دكتر احسان محمودي،
دكتر اميد جمشيدي ،دكتر امين شايان ،دكتر عليرضا كيان پور ،دكتر معصومه اسفنديار پور،
دكتر كتايون سياح پور ،دكتر ناهيد بهمئي ،دكتر فريده سبحاني ،دكتر مينا لرزاده ،دكتر سيدعلي
حسيني دهدشتي ،دكتر رضا فاضل ،دكتر رمضان نامدارزاده ،دكتر مهرانا رونق ،دكتر ژيال حسين
زاده ،دكتر فريال اله مرادي قشفائي ،دكتر محمد مهدي آرامش ،دكتر كورش رشيدي پور ،دكتر
مهناز طبيبي ،دكتر فريبا خدري ،دكتر سيمين طاهري ،دكتر فرحناز مكارمي ،دكتر سهراب
سينافر ،دكتر علي محمد كريمي ،دكتر فرانك ارزاني بيرگاني ،دكتر داريوش مكرميان ،دكتر سيد
رضا علوي ،دكتر سيروس اميرپور ،دكتر علي همتي ،دكتر سيد محمد سجادي ،دكتر رافت حكيم
زاده ،دكتر سيد جليل طاوسي ولنداني ،دكتر فريبا اژدريان ،دكتر فريدون حسيني زاده ،دكتر
سيد محمود مجتهد موسوي ،دكتر ناهيد نادريان ،دكتر سيد رضا طباطبايي ،دكتر حسن موحدي
اصل ،دكتر حميد رضا شهرياري نوگرايي ،دكتر رسول حيدري ،دكتر عبدالعظيم فيروز زاده ،دكتر
مهكام فرهنگ زاده دكتر هدي مرمضي ،دكتر زهرا ممبيني ،دكتر اقدس پور احمدي ،دكتر زينب
هدايتي زاده ،دكتر فاطمه رضائيان ،دكتر محمد حسين معمار نژاد ،دكتر مهران زنگنه فر ،دكتر
نورا جهانمردي ،دكتر مريم خدري ،دكتر مريم عطشاني .

