
 تعداد ويزيت ساعت ويزيت كلينيك نام پزشك ايام هفته

 20 10:30-8:30 گوش و حلق وبینی دکتر آذرنوش

 20 12-10 روانپزشک دکتر کفائی

 10 9:45-8:45 ارولوژي دکتر فرزین

 10 10:30-8:30 قلب دکترافضل نیا

 20 11:45-10:30 ارتوپدي دکتر صانعی

 32 13-8 داخلی حمدیاندکتر ثمره م

 30 12:30-8:30 زنان دکتر راستین

 25 10:30-9:30 پوست دکتر سپهر

 شنبه

 30 11-8 چشم دکتر وظیفه شناس

 20 13-11 گو ش و حلق و بینی دکتر هنرور

 23 9:30-8:30 ارتوپدي دکتر باقري

 20 11-9 پوست دکتر توالیی

 20 13:30-11:30 داخلی مغزواعصاب دکتر یزدانی

 30 12:30- 10 داخلی دکتر آزموده

 20 12-9 چشم دکتر باقریان

 15 10-8 قلب دکتر اخوین

 32 13-8 داخلی دکتر ثمره محمدیان

 30 11:00-8:30 زنان )باهماهنگی(دکتر رستم نژاد 

 يكشنبه

        

 دوشنبه 20 10:30-8:30 گوش و حلق وبینی دکتر آذرنوش
 20 10 - 8:30 يارتوپد دکترحسینی



 20 13:30-12 پوست دکترسپهر

 10 13-11:30 قلب دکتر افضل نیا

 20 9:30-7:30 جراحی عمومی دکتر حدادي

 20 10-8:30 داخلی مغزواعصاب دکتر علی اکبرنژاد

 20 10-8 چشم دکتر وظیفه شناس

 32 13-8 داخلی دکتر ثمره محمدیان

 30 12:30-8:30 زنان دکتر راستین

        

        

 15 13-11 گوش و حلق وبینی دکتر هنرور

 23 9:30-8:20 ارتوپدي دکتر باقري

 10 12-10:30 روانپزشک دکتر کفائی

 20 10-8:30 فوق تخصص گوارش دکتر شریفیان

 20 14-12:30 داخلی مغزواعصاب دکتر یزدانی

 20 9-8:30 ارولوژي دکتر فرزین

 20 14-12:30 انکولوژي دکتر سعیدي

 30 11-8 چشم دکتر وظیفه شناس

 32 13-8 داخلی دکتر ثمره محمدیان

 20 10-8 فوق تخصص گوارش دکتر فضلی عنبران

 سه شنبه

 30 12:30-8:30 زنان )باهماهنگی(دکتر رستم نژاد 

 20 13-11:30 گوش و حلق وبینی دکتر ظریف

 20 9:20-8 ارتوپدي دکتر صانعی

 20 10-8 پوست دکتر طبیعی

 20 12-11 روانپزشک دکتر کفائی

 چهارشنبه

 20 9-7:30 ارولوژي دکتر واسعی



 

 10 11-9:30 قلب دکتر افضل نیا

 10 8:45-7:45 قلب دکتر درگاهی

 20 9:30-8 جراحی عمومی دکتر حدادي

 30 11-8 چشم دکتر وظیفه شناس

 32 13-8 داخلی دکتر ثمره محمدیان

 30 12:30-8:30 زنان دکتر راستین

        

 20 12-10 ارتوپدي دکتر حسینی

 20 10:30-9:30 قلب دکتر دادالهی

 20 10:30-8:30 داخلی مغزواعصاب دکتر عزیزي* 

 40 9:30-7:30 داخلی غدد دکتر کرباسفروشان*

 30 12-10 داخلی دکتر آزموده

 20 10-8 چشم دکتر وظیفه شناس

 10 13-11 چشم دکتر باقریان

 32 13-8 داخلی دکتر ثمره محمدیان

 15 12-10 زنان )درصورت هماهنگی( دکتر راستین

 پنج شنبه

        

   .كلينيك غدد پنجشنبه ها بصورت هفته درميان داير مي باشد        *

   .كلينيك مغز و اعصاب پنجشنبه هاي آخر هر ماه تعطيل مي باشد           *


