
  

  1395 ماه مرداد وکلینیک امام علی بیمارستان وفوق تخصصی تخصصی هاي کلینیک برنامه

  WWW.KISHHOSPITALFZ.COM                       )     44420498و  44420176-7کلینیک امام علی (ع):) (44459400-10:بیمارستان کیشتلفن تماس : (

  )31/5الی عصر 22/5.دکتر منصوري(4صبح)            22/5الی 14/5.دکتر منزوي( 4          ) 14/5الی 1/5منصوري(.دکتر 3 ) 31/5الی 1/5.دکترمحمدي (1اطفال ونوزادان بیمارستان:
  ) (عصرشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبهدکترمنزوي -وري.دکترمنص2شنبه)              یکشنبه،سه شنبه،پنج.دکترمحمدي(عصر1کلینیک امام علی:

  ) و صبح جمعه شنبهدو عصر یعل امام کینیکل()31/5الی  1/5ح کلیه ومجاري ادراري:دکترافراسیابی (1جر                                                                                                      )31/5الی 1/5دکترمحتشمی ( ارتوپدي :
           )  31/5الی  20/5سعیدي نیا (.دکتر 2)    19/5الی   5 / 1دکتر زمانیان (. 1بیهوشی:

       ) 31/5الی 28/5 (میرشکاري  .دکتر5 )  22/5 الی  20/5( رضا نونهال .دکتر4)  15/5الی  13/5( ابراهیمیوحید . دکتر 3)  8/5 الی  6/5(  پدرام مهریاندکتر . 2)  3/5الی  1/5(  میرشکاريدکتر .1:پوست
   )31/5الی  1/5( دکتر اسماعیلی .1جراح مغزواعصاب:

  )  صبح  22/5الی  16/5.دکتر علی الستی (4             ) صبح 15/5الی    9/5 (بیژن آریا  دکتر.3       ) صبح 8/5الی  2/5(  حیدر افشاردکتر  .2       )1/5( کساییاحمد رضا . دکتر1:جراحی عمومی 
  )  31/5الی   30/5.دکتر علی میرصادقی ( 6صبح )      29/5الی  23/5کسایی (  احمد رضا.دکتر5  

     )   31/5الی  18/5(  سمنانی مریم. دکتر3) 17/5الی  14/5( حسن فضلی . دکتر4) 13/5عصر الی  9/5.دکتر حمیدرضا رحمان پور (3)8/5الی  5 /2نجاتی (سودابه  .2)  1/5شهرام مظاهري (دکتر.1:قلب
  )   29/5الی   5/ 26تویسرکانی(سام دکتر.4   )  22/5 لیا  19/5( دکتر شروین سپنج.3      )   15/5الی   12/5(  احمدرضا مدیر .دکتر2      ) 8/5الی   5/5احمدي ( مهدي دکتر .1:حلق و بینیو گوشجراح 
  )  26/5الی   16/5( میرعرب  سید مرتضی کتر.د4 )    15/5الی  9/5( یفرهاد عباس دکتر.3  ) 8/5الی  5/5(  نیک بین حمید رضا. دکتر2  ) 4/5الی   5/ 2( مریم وزیري نیادکتر  .1:چشم

   ) 31/5الی  30/5.دکتر کاغذکنانی (6)  29/5الی  26/5.دکتر خلیلیان ( 5    
    شنبه )چهارشنبه ، سه شنبه ، یک(کلینیک امام علی عصر ) 31/5الی   1/5. دکترنادعلی نژاد( 2 )علی امام لینیکک هرهفته  پنجشنبه(   ) 18/5 الی  15/5 (بجز  )عصر  31/5الی  1/5 .دکترخلخالی(1داخلی:

  شنبه )دونبه ، ش عصر (کلینیک امام علی ) 31/5الی    1/5( .دکترنقیبی  3  
  )     5/ 29الی   27/5( نائینیعلیرضا رنجبر.دکتر 3    ) 22/5الی  20/5کسمایی (  حسین دالور.دکتر2      )   15/5الی  13/5کامیاب( مجتبی  .دکتر1اعصاب:    داخلی مغزو

      )     13:00الی9:30.دکترحسینی (هرروز صبح1دندانپزشکی (کلینیک امام علی):
  )  17/5عصر الی  9/5. دکتر حمیدرضا ابراهیمی ( 3 صبح )   9/5عصر الی  6/5حمید نورمندي پور ( .دکتر2      صبح)  6/5الی  1/5(حمیدرضا نوروزي. دکتر 1:بیمارستان   رادیولوژي

  )        31/5الی  30/5(مینو مجلسی دکتر .6  )   صبح  29/5الی   23/5(  ظفر معصومیدکتر .5                صبح) 22/5 الی  18/5(  احمد توکلی.دکتر 4  
  )    25/5الی  18/5.دکتر علی حسنیان ( 4)     18/5الی  9/5.دکتر مهرداد خضري 3)     8/5الی   2/5 (دکتر سمیه کریمی.2      )1/5دکتر معصومه سالمتی  ( .1کلینیک امام علی : رادیولوژي 

   ) 31/5الی  25/5. دکتر محمدرضا حمیدانی (5  
  )      29/5الی     27/5 ( .دکتر افشین طیبی4)   22/5الی   20/5( مریم بدیع زادگان .دکتر3  )   15/5الی   13/5(  ماهري.دکتر 2 )   8/5الی  6/5(  پروانه نجاتی . دکتر1روانپزشک(کلینیک امام علی):

    ) 31/5الی  25/5( : فوق تخصص نازایی دکتر  رمضان زاده  .5)  8/5الی  1/5(ق تخصص نازایی :فو پیله وري دکتر.3)  31/5الی  1/5.دکترشرفی( 2) 31/5الی   1/5.دکتردارابیان (1زایمان: زنان و
  )    ظهر 25/5الی  عصر 14/5(  محمود فرخ فر .دکتر3)    صبح  14/5الی  ظهر 7/5( امام وردي زاده .دکتر 2)   صبح  7/5الی   1/5( علیرضا فرزادپور .دکتر1طب اورژانس:

  صبح )        31/5الی  ظهر 21/5( محسن ساالري راد دکتر.6صبح  )       21/5عصر الی  5/5 ( زاده رطاه.دکتر6)       صبح 5/5الی  1/5( رامین الماسی.دکتر5)    31/5الی ظهر  5/ 25( جعفر مالمیر. دکتر 4 
                                                                         )                                                                                                                            29/5الی  27/5عفونی : دکتر بهشتی (

  علویان(صبح و عصر پنجشنبه هرهفته)                 پروفسورفوق کبد:                                                                                                                                                                                 )  8/5الی   7/5(سروقدي  فرزانه  فوق غدد:دکتر
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