
 

 ( ءوذكره شفا ء) يامن اسمه دوا

 8931سال در  پزشكان متخصص پلي كلينيك مركزي هفتگي برنامه
 

 چهارشنبه هـشنب سه هـدوشنب هـيكشنب هـشنب نام پزشك تلفن تخصص طبقه

8 E.N.T 821 91/1 ــ دكترمعتمدي  91/1 ــ ــ 

 ــ 11/3 ــ ــ 11/3 دكتر لقماني 829 اطفال 8

 91/89 ــ 91/89 ــ 91/89 دكتر وثوقي 823 داخلي 8

 91/89 ــ 91/89 ــ 11/89 دكتر كيــا 821 و عروق قلب 8

 ــ 11/1 ــ اكووتست11/1 ــ شريف دكتر 821 و عروق قلب 8

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  8

 ــ ــ 91/89 ــ  محمودياندكتر  828 ارتوپدي 8

  11/89 ــ 11/89 ــ دهقاني دكتر 828 ارتوپدي 8

 91/1 ــ  ــ ــ دكتر كريميان 828 ارتوپدي 8

 ــ ــ 91/81 ــ ــ دكتر فريدمعير 821 جراح اعصاب 8

 ــ ــ ــ ــ 91/3 دكتر امامـي 828 جراح اعصاب 8

 91/81 ــ ــ ــ ــ كريميدكتر 828 جراح اعصاب 8

 ــ 91/1  ــ عصب 11/1 دكترسنبلستان 829 داخلي اعصاب 8

 ــ ــ 91/89 ــ ــ دكتر اشتري 891 داخلي اعصاب 8

 91/82 ــ ــ ــ ــ دكتر خرمي 828 ارولوژي 8

 ــ 11/3 ــ  ــ دكتر قرائتي 829 ارولوژي 8

 ــ ــ ــ ــ 11/88 دكتر صفائي 821 جراح عمومي 8

 ــ ــ 11/82 ــ ــ دكتر توحيدي 891 جراح عمومي 8

 ــ 11/1 11/1 11/1 ــ دكترخليفه سلطاني 881 پزشكي چشم 8

 11/1 ــ ــ ــ 11/1 دكتر رياضي 881 پزشكي چشم 8

 ــ ــ ــ 11/89 ــ دكتر مردانيان 892 زايمانوزنان  8

 11/3 ــ 11/3 ــ 11/3 دكتركاوياني 892 و زايمان زنان 8

 ــ 91/88 ــ 11/81 ــ رجايي دكتر 828 روانپزشك 8

 ــ 11/81 ــ 11/81 ــ خانم مظاهري 821 اپتومتري 8

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پوست 8

 91/3 ــ ــ ــ ــ دكتر رئيس زاده 821 پوست 8

 ــ 11/3 ــ 11/3 ــ دكتر سقراطي 821 پوست 8

 11/81 ــ ــ ــ ــ دكتر مهسا 829 گوارش 8

 ــ ــ ــ 11/88 ــ دكتر فهيم 829 گوارش 8

 ــ ــ 91/88 ــ ــ دكتر اشجع  عفونيداخلي  8

 ــ ــ 91/82 ــ ــ دكتر سجاديه 829 نفرولوژي )كليه( 8

 ــ ــ ــ 11/1 دو هفته يكي جانيخانم  822 تغذيه 8

 81-83 81-83 81-83 81-83 81-83 روانشناس 811 مركز مشاوره 8

 91/1 -88 91/1 -88 91/1 -88 91/1 -88 91/1 -88 دكتر ارشدي 288 ارتودنسي 2

 81 -28 ــ ــ ــ ــ دكتر نورالهيان 288 ارتودنسي 2

 ــ 91/89 – 81 91/89 -81 91/89 -81 ــ دكتر رياضي 288 ارتودنسي 2

 91/1-82 91/1-82 91/1-82 91/1-82 91/1-82 دكتر غزنوي 813 راديولوژيست همكف
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