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صبح)            22/4الی  15/4.دکتر منزوي( 4)31/4الی22/4و  15/4الی 1/4.دکتر منصوري(3) 22/4الی  14/4.دکتر قلعه گالب بهبهان ( 2)    22/4/ الی 14بجز  31/4الی 1/4.دکترمحمدي (1اطفال ونوزادان بیمارستان:
  دکترمنزوي (عصرشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه) -.دکترمنصوري2       .دکترمحمدي(عصریکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه)       1کلینیک امام علی:

  )31/4الی  1/4ح کلیه ومجاري ادراري:دکترافراسیابی (1جر                                                                                                                                                                  )31/4الی1/4دکترمحتشمی ( ارتوپدي :
  )           31/4الی  20/4.دکتر سعیدي نیا (2)   19/4الی 4/ 1. دکتر زمانیان (1بیهوشی:

  )      3/5الی 31/4.دکتر میرشکاري ( 5)            25/4الی  23/4.دکتر نصیري (4)      18/4الی  16/4. دکتر ابراهیمی( 3)    11/4الی   9/4. دکتر شهدي  (2)    4/4الی  2/4.دکتر نونهال ( 1:پوست
  صبح )  31/4عصر الی  3/4.دکتر اسماعیلی ( 2صبح)  3/4الی   27/3.دکترکاظم قائمی (1جراح مغزواعصاب:

  صبح ) 31/4عصر  الی   4/ 22.دکتر احمدرضا کسایی (4صبح )  22/4عصر الی  14/4. دکتر کمالپور ( 2 صبح ) 14/4عصر الی  31/3. دکتر محسن رئوف (1:جراحی عمومی 
  الپاراسکوپی:دکتر طوالبی( بعدا اعالم میشود )فوق 
  )     1/5عصر الی  25/4.دکتر مظاهري (5صبح )      25/4عصرالی  17/4. دکتر بهنیا ( 4صبح)     17/4الی  14/4. دکتر شمسی  (3)  13/4الی  10/4. دکتر حسن فضلی (2)  9/4الی  1/4.دکتر سودابه نجاتی (1:قلب

  )        25/4الی  19/4.دکتر سپنج (4)               18/4الی 12/4.دکتر آزاده خردمند (3)         11/4الی  5/4.دکترجمشید نشاسته ریز ( 2)       4/4الی  1/4. دکترمهدي احمدي ( 1:بینیحلق و و گوشجراح 
  )   1/5الی 30/4.دکترتویسرکانی(6                           ) 29/4الی  26/4.دکتر شهریارنظري (5                       

  )     1/5الی  29/4.دکتر نیک بین  (4)       28/4الی  19/4.دکتر کاغذکنانی (3)  18/4الی  15/4. دکتر حقی  (2)  14/4الی  1/4دکتر میرعرب ( .1:چشم
  شنبه )  4شنبه ، 3شنبه ، 1)(کلینیک امام علی عصر  31/4الی  1/4. دکترنادعلی نژاد( 2)    21/4الی  17/4)(عصرها ؛ پنجشنبه ها :کلینیک امام علی)(بجز 31/4الی  1/4.دکترخلخالی( 1داخلی:

  شنبه )2) (کلینیک امام علی شنبه ، 31/4الی   1/4.دکترنقیبی  ( 3  
  )    25/4الی  23/4( .دکتر علیرضا رنجبرنائینی3)       11/4الی  9/4.دکتر مجتبی کامیاب( 1   اعصاب: داخلی مغزو

  )   13:00الی9:30.دکترحسینی (هرروز صبح1دندانپزشکی (کلینیک امام علی):
صبح )      18/4عصر الی  13/4.دکتر حمید نورمندي پور ( 4صبح )      13/4عصر الی  9/4.دکتر محمد سبحان ( 3صبح )     9/4عصر الی 6/4.دکتر احمد توکلی ( 2صبح)   6/4الی  1/4. دکتر حمیدرضا نوروزي(1رادیولوژي:

  کلینیک امام علی )        1/5الی  30/4تی (.دکتر معصومه سالم6)     31/4عصر الی  18/4.دکترنیما دارابی( 5
  )     1/5الی    30/4.دکتر مقدسیان ( 4)  25/4الی  23/4.دکتر مریم بدیع زادگان (3)   18/4الی  16/4) و ( 11/4الی  9/4.دکتر امید یحیی زاده ( 2)   4/4الی  2/4. دکتر پروانه نجاتی  (1روانپزشک(کلینیک امام علی):

  )   1/5الی  23/4. دکتر  فاطمه رمضان زاده ( 5)     11/4الی  2/4.دکترشمیم پیله وري(3)     31/4الی  1/4.دکترشرفی( 2)       31/4الی  1/4.دکتردارابیان (1زایمان: زنان و
ظهر )   7/4ظهر الی  3/ 31. دکتر افخم موسوي( 4ظهر  )    1/5صبح الی  24/4.دکتر جعفر مالمیر ( 3  صبح )   24/4ظهر الی 6/4.دکتر دامون طاهرزاده( 2صبح)   6/4الی  1/4.دکتر علیرضا فرزادپور (1طب اورژانس:

  صبح )        31/4ظهر الی  24/4.دکتر مهدي نیک اختر (6صبح  )      24/4عصر الی  14/4.دکتر محمود فرخ فر(  6صبح )      14/4عصر الی 7/4.دکتررامین الماسی( 5
)                                                                                                                            1/5 یال 30/4( یبهشت ردکت:  یعفونبیماري هاي                                                                                                                                                                                                     ) 4/4الی  3/4ریه : دکتر سیروس شعبانی (فوق تخصص 

  ) 26/4الی عصر  24/4فوق نفرولوژي: دکتر بهزاد عین الهی (                                                                                                )                                                                                                              25/4 الی 24/4فوق روماتولوژي : دکتر سروش  (
  فوق کبد:دکترعلویان(صبح و عصر پنجشنبه هرهفته)                                                                                                           احتماال )                                                                                                                      11/4الی  10/4(  فوق غدد:دکترسروقدي
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