
پنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
برقعی/ دکتر پارسایی دانشور/ دکتردیبا مهر لطیفی/ دکتراحمدی مهدوی/ دکتررضائی فیضی/ دکتربیک محمدیاحمدی/ دکتر دیبا مهر (صبح)ارتوپدی

*****( ظهر12 )دکتر حسین زاده (عصر )ارتوپدی 

(خرداد ماه 21و7)دکترحیدر نژاد  

دکتر آل رضا 

*دکتر درویشی*دکتر درویشی*دکتر سلطانی(عصر)جراحی اعصاب

گلی/ دکتر بختیاری  دکتر مرزوقی جاسم زاده/ دکتر مهاجر(صبح) 9/30فتحی/ دکتر مرزوقی گلی/دکتر جاسم زادهنامداری/ دکتر مرادی (صبح)جراحی عمومی

*دکتر بختیاری *دکتر فتحی( عصر 2 )دکتر بختیاری *(عصر)جراحی عمومی

( صبح 9/30 )علیایی/ دکتر خدابخشی ( صبح 9/30)علیایی / دکترخدابخشی9:30اوجانی/ دکترخدابخشی ( صبح 9/30 )علیایی / دکتر منصب دار (صبح)چشم پزشکی
 9/30علیائی/ دکتر منصب دار 

(صبح)
*

مالئی/ دکترامیری مالئی/ دکترامیری مالئی / دکترامیری مالئی/ دکترامیری مالئی / دکترامیری  مالئی/ دکترامیری 

( عصر1)دکتر تقیان ( عصر1)دکتر تقیان ( عصر1)دکتر تقیان ( عصر1)دکتر تقیان (عصر1)دکتر تقیان ( عصر1)دکتر تقیان 

*****دکترهالکویی  فقط به صورت ارجاع(عصر  )گوش و حلق و بینی 

دکترفردوسیرحمت/ دکترشمس دکترزرینرحمت / دکتر حشمیدکتر  فردوسی زرین/ دکترشمس (صبح)داخلی اعصاب

*خانم دکتر زندی فر( ظهر 12)دکتر زریاب خانم دکتر زندی فر(13ساعت )خانم دکتر حشمیخانم دکتر زندی فر(عصر)داخلی اعصاب 

رضوانی/ دکتر پیرویسرهنگ نژاد / دکتر پیروی پیروی/(10تا8)دکترنصیری11شایان نسب / دکتررضوانی (صبح)ارولوژی

کبیری    (صبح 8)دکتر نصیری  

شایان نسب        ( صبح 9/30)

(صبح10/30)

 (صبح ) 11رضوانی /دکتر طهموری

( صبح 10/30)شابان نسب  

*دکتر طهموریدکتر طهموریدکتر طهموریدکتر طهموریدکتر طهموری(عصر ) ارولوژی
دکتر اسدی*دکتر اسدی*دکتر اسدی*روانپزشکی

** (11:30 )دکتر شاکری * (11:30 )دکتر شاکری *رادیوتراپی-انکولوژی
*****دکتر اخیانیفوق تخصص روماتولوژی

*دکتر چوبند موالیی***دکتر چوبند موالییفوق تخصص غدد
***دکتر معینی **فوق تخصص جراحی ریه 

(ارجاع داخلی و رزرو قبلی  )خانم دکتر حمید**فوق تخصص گوارش و کبد
ارجاع داخلی و رزرو  )دکتر حمیدیان 

(قبلی 
**

*****( ظهر 12 )دکتر مازوچی 
*( عصر2)دکتر میرسلطانی ***

****(عصر 2 )دکتر دانش آموز *فوق تخصص قلب اطفال
دکتر خدیجه مقدم***دکتر کیانی *درمانگاه چاقی

*دکترخاکسار*دکتر قویمی*دکتر نوروز پور(عصر) پزشکی قانونی

26-12حاجعلی زاده  - دکترحسن زاده 

بیمارستان فوق تخصصی البرز

فوق تخصص جراحی اطفال

اداره پذیرش

دندانپزشکی

حسن زاده/ دکترگمرکی دکتر آرام نیااثنا عشری/ دکترایزدی آرام نیا- دکترسلطانی (صبح)جراحی اعصاب


