
  

 برنامه هفتگي پزشكان كلينيك عصر مجتمع تخصصي و فوق تخصصي شهيد مطهري 

 

 

 چهار شنبه سه شنبه دوشنبه يك شنبه نبه

طبقه
1 

فیسونوگرا

1/4/1400 

 دکتر هوشمندی دکتر يار محمودی  دکتر مهدی قادريان دکتر يار محمودی دکتر مهدی قادريان

 دکتر اعظم عسکری دکتر اعظم عسکری دکتر اعظم عسکری عسکریدکتر اعظم  دکتر اعظم عسکری پزشك خانواده

 سنجش تراکم استخوان سنجش تراکم استخوان سنجش تراکم استخوان سنجش تراکم استخوان سنجش تراکم استخوان 

 سونوگرافی -راديولوژی-مشاوره پرستاری -اطالعات سونوگرافی -راديولوژی-مشاوره پرستاری -اطالعات سونوگرافی -راديولوژی-اوره پرستاریمش -اطالعات سونوگرافی -راديولوژی-مشاوره پرستاری -اطالعات سونوگرافی -راديولوژی-مشاوره پرستاری -اطالعات 
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  دکتر بهادر   دکتر علی بهادر جراح اطفال

 سید وحیدحسینی دکتر جراح عمومی

 دکتر شمسايی -

 دکتر زنگوری

 دکتر کورش کاظمی

دکتر قهرمانی)(محمدهادی  -

 دکتر معین وزيری-نیاکان

دکتر -دکتر سید وحیدحسینی

 -زنگوری

 دکتر آرمین امیريان

 

 دکتر شمسايی

 دکتر قهرمانی

 دکتر عبدالرحیم زاده

 

-دکتر تدين-دکتر پرويز مردانی

 دکترفرانك بهرامی

  غز و اعصابجراح م

دکتر -دکتر نیاکان-دکتر صفاريان

 مسعودی

 دکتر رخشا–دکتر محمدجمالی –

 دکتر احسان محمد حسینی

 دکتر محمدجمالی

 دکتر موسوی.دکتر نیاکان

 -دکتر امین نیاکان

 

 

 دکتر کیوان اقبال

 دکتر رخشا
  دکتر قاضی نور دکتر بهرام قاسم زاده  – جراح قلب

 دکتر دستگردی -  دکتر علی اکبر محمدی - دکتر غالمرضا معتضديان رابیمهدکتر   جراح پالستیك
 دکتر حق پناه جراح کلیه

 دکتر جهان ابادی

 دکتر داريوش ايرانی 

 دکتر زهرا جهان ابادی

 دکتر ايرانی

 دکتر اصالحی

 

 

 دکتر حامد قدوسی  قدوسیدکتر  دکتر حسین زاده  جراح عروق
 دکتر پور عباس ارتوپد

 

-دکتر  نمازی -ر مصباحیدکت

دکتر سیدعلی -دکتر دکترعرفانی

 -هاشمی

 دکتر گرامی-دکتر طحامی

 

 

 دکتر هاشمی.-دکتر کوثری -

 -دکتر مومن زاده

 

 دکتر شاهچراغی

 دکتر  حمید نمازی
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گوش و حلق و 

 بینی
 دکتر خادمی

  دکترمسعود جانی پور

 دکتر  رضا جهانگیری
 

 کاظمیدکتر طیبه 

 )تیرماه مرخصی(دکتر شیشه گر

  دکتر کامیار ايروانی

 

 دکتر خادمی  

  دکتر جانی پور

 دکتر  رضاجهانگیری

 

  دکتر  بیژن خادمی

 دکتر شیشه گر)تیرماه مرخصی(

 

 دخانیدکتر کبو  

 دکتر طیبه کاظمی

 دکتر شیشه گر)تیرماه مرخصی(

 

 -  دکتر محمدرضا عماد  - توانبخشی

 دکتر فتاحی دکتر علی نجاتی دکتر سیوند زاده              دکتر علیزاده                      دکتر ساعیان-دکتر علیزاده         اندوسکوپی

 دکتر علی نجاتی   دکتر علی نجاتی  گوارش

  -   دکتر حسین فرامرزی داخلی عفونی
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 داخلی گوارش

 دکتر علیزاده-دکتر فتاحی

 -دکتر سیوند زاده

 -دکتر علیزاده دکتر ساعیان-دکتر فتاحی

 

  سیوندزادهدکتر  -دکتر فتاحی

 داخلی کلیه
 دکتر تارا-دکتر مهسا ترابی

 )مرخصی(دکتر ثاقب-

 دکتر تارا- دکتر رسايی
  -دکتر احمد تارا–رسايی دکتر نکیسا  )مرخصی(دکتر ثاقب -دکتر مهسا ترابی

 )مرخصی(دکتر ثاقب 

 

 مريم شفیعیدکتر 

 دکتر وجدانی  –رمزیدکتر  داخلی خون

 -دکتر رضوانی

  )مرخصی(دکتر رمزی

 دکتر  رضا وجدانی  

دکتر  -)مرخصی(دکتر مانی رمزی

 رضوانی

 کريمیدکتر مجتبی  - روانبددکتر 

 دکتر وجدانی -دکتر مانی رمزی

 حقیقتدکتر شیرين 

 – )مرخصی( رمزیدکتر 

 دکتر روانبد-کريمیمجتبی دکتر 

 نامداری نسريندکتر دکتر خلفی نژاد -

 کريمیفريبادکتر  داخلی غدد

 

 

 دکترزمانی
 کريمیفريبا دکتر 

  )مرخصی(-دکتر  علی زمانی

 کريمیفريبادکتر                    

 دکتر  علی زمانی

 

 

 د روزبه مرتضوی  دکتر سعیده شنونده  د روزبه مرتضوی د روزبه مرتضوی روماتولوژی

 فالحی دکتر - عماد .ع  دکتر ريه داخلی

)از دکتر  سمراد محرابی 

 (مرخصی24/04تا19/04

.دکتر فالحی  -دکتر علی عماد

 )مرخصی(

 

  -دکتر علی عماد

 

 

 دکتر علی عماد

 دکتر  سمراد محرابی

  -فالحیدکتر 

 

 دکتر امینی پزشکی اجتماعی

 عسکرياندکتر  
 عسکرياندکتر   نعسکريادکتر   عسکرياندکتر   عسکرياندکتر  

 -دکتر داورپناه -دکتر مقدمی دکتر داورپناه -دکتر مقدمی عفونی

 دکتر ايالمی 

  دکتر مقدمی

 دکتر داورپناه -

 دکتر داورپناه -دکتر مقدمی دکتر ايالمی -فرامرزیدکتر حسین 

 دکتر ايالمی

 - -  - متخصص داخلی
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 زنان

1/04/1400 

 - - ی پستانسونوگراف - - پستانکلینیك 

  )مرخصی( نجیبدکتر 

  دکتر شیروانی 

 دکتر مرادی

 دکتر الهام عسکری

 دکتر شیروانی

 دکتر فرجی

 نجیبدکتر 
 )مرخصی(دکتر پوردست

 دکتر فرجی

 دکتر نیلوفر نمازی

دکتر نجیب                                  دکتر مرادی

 دکتر فرجی

 - دکتر شهريار ضیغمی - - - جراح کلیه

طبقه 
 چشم 6

1/4/1400 

 نجابتمحمود  دکتر

  خادمیدکتر 

 )لیزر(دکتر نامور

 دکتر  حسین جمالی

 دکتر  خسروی -دکتر محمدرضا خلیلی

 )لیزر(دکتر بوالخیر

 دکتر طالب نژاد

 دکتر احسان نامور

 دکتر نجابت

 
 دکتر جوهری

 دکتر جمالی

 دکتر طالب نژاد


