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ایام ُفتَ/پسضک ضٌثَ یکطٌثَ دّضٌثَ سَ ضٌثَ چِارضٌثَ پٌجطٌثَ  

 پْست دکتر هقیوی دکتر هقیوی دکتر هقیوی دکتر هقیوی دکتر هقیوی دکتر هقیوی
 دکتر خراضادی زادٍ دکتر خراضادی زادٍ  دکتر خراضادی زادٍ   دکتر خراضادی زادٍ *

 
 ارتْپذی دکتر خراضادی زادٍ 

 اعصاب ّ رّاى * * دکتر کاهراًیاى * دکتر ضگرف ًخعی *
 داخلی دکتر هْسْیاى دکتر هْسْیاى دکتر راستگْ دکتر راستگْ دکتر هْسْیاى *

 عفًْی دکتر ضکیثا دکتر ضکیثا دکتر ضکیثا دکتر ضکیثا دکتر ضکیثا دکتر ضکیثا
 قلة ّ عرّق دکتر اهیٌی * دکتر اهیٌی * * *
 تْاًثخطی دکتر عسیسی دکتر عسیسی دکتر عسیسی دکتر عسیسی دکتر عسیسی *
 جراح قلة ّ عرّق دکتر فاضلی فر دکتر قویسی * دکتر قویسی دکتر فاضلی فر *
دکتر ُاضوی فر  * دکتر تیات هختاری  دکتر ُاضوی فر دکتر ُاضوی فر  اًکْلْژی ّ  دکتر تیات هختاری 

 رادیْتراپی
 جراح هغس ّ اعصاب * * * * * *

  دکتر سِیلی دکتر راستی هتغیر
 دکتر یاریگر

 دکتر سِیلی دکتر راستی دکتر سِیلی
 دکتر یاریگر

 کْدکاى ّ ًْزاداى

 دکتر سْیسی
 هتغیر

 دکتر احوذی
 هتغیر

 دکتر احوذی
 هتغیر

 دکتر آگاٍ
 هتغیر

 دکتر احوذی
 هتغیر

 دکتر احوذی
 هتغیر

 زًاى زایواى ّ ًازایی

 فْق تخصص گْارش * * دکتر هْلْی * * دکتر هْلْی
فْق تخصص  * دکتر صالحی پْر * دکتر صالحی پْر * *

 ًْزاداى
دکتر الذاغی  دکتر الذاغی دکتر الذاغی  فْق تخصص کثذ ّ  دکتر الذاغی دکتر الذاغی 

 گْارش اطفال
فْق تخصص کلیَ  * * * دکتر کیخسرّی دکتر کیخسرّی *

 اطفال
 فْق تخصص ریَ * * دکتر کاظن زادٍ * * دکتر کاظن زادٍ

فْق تخصص کلیَ ّ  * * دکتر عوادزادٍ دکتر عوادزادٍ * *
 فطار خْى

فْق تخصص پْست  * * * * دکتر ّاُة دکتر ّاُة
ّ سْختگی ّ جراحی 

 پالستیک
هتیٌیدکتر  دکتر احساى  دکتر احساى  دکتر ًْرتخص هتخصص هغسّ  

 اعصاب
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