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 (، در تمام ماه آنکال می باشند.NICUآقای دکتر رضا شرفی)فوق تخصص و آقای دکتر مهدی میربلوک)فوق تخصص انکولوژی(  
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فک  و جراحی 
 صورت

 کـودکان عفـونی چشــــم
 نـــورو
 لـــوژی

 جراحی قلب ارولوژی قـــــلـب داخـــــلی
جراحی 
 زنــــان

گوش،حلق 
 وبينـــــی

 جراحـــی      

 مغز و اعصاب
 ارتوپدی

جـــــراحی 
 عمــــومی

 روز تاريخ

 - دکتر متوسلی
 دکتر

 سرشاد
 دکترصادقی دکترصالحی دکتر رضائی دکترپيروزی دکترآقاجانی دکترشرفی

 دکتر
 اخوان آذری

 دکترکريمی دکترمشعوف دکتررسول باقری
رحيمياندکتر  

1 دکترجاللی  دوشنبه

 دکتر متوسلی
دکتر 

 يوردخانی
 دکتر

 سرشاد

 دکتر
 اسدی نژاد

 دکترهدايتی دکترمشعوف دکتر رمضانی دکترشيرين کام دکترصادقی دکترنعيم آسا دکترشمخانی دکتر مهيار دکتررمضانی
دلشاددکتر  

 سه شنبه 2 دکترجاللی

 - دکتر متوسلی
 دکتر

 سرشاد

 دکتررنجکش
 دکترشفارودی

 دکترمهربان دکترجانشين
 دکتر

 ايرانی دوست
 دکتراسدی دکترمشعوف دکترمعصومی دکترزبردست دکترصادقی دکترنعيم آسا

 دکترقسمتی
3 دکترجاللی  چهارشنبه

 دکترادهم
 دکتر

 چينی چيان

 دکتر
 خورگامی

 دکترکديور
 دکتر

 نجف آبادی
 دکتر 

 عبدالعليان
 دکترحسينی
 دکترصيحانی

 دکترعلوی دکترمشعوف دکتراحمدی نژاد دکترظهيری دکترصادقی دکترفرزان
 دکترصابر
4 دکتراکبری  پنجشنبه

 دکترادهم
 دکتر

 چينی چيان

 دکتر
 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

 قربان عليزاده
 دکترارغيده دکترآقاجانی

 دکترحسينی
 دکترصيحانی

 دکترمشعوف دکتراحمدی نژاد دکترنعمتی دکترصادقی دکترفرزان
 دکترعطائی

 دکتر
 ميرعمارتی

5 دکترقديری  ◄جمعه

 - دکترادهم
 دکتر

 سرشاد

 دکتررنجکش
 دکترشفارودی

 دکترپيروزی دکتررمضانی
 دکترچينی کار
 دکترکوچکی

 دکتر
 محمديان روشن

 دکترعليمرادی دکتر رحمانی دکتروفا دکتر دادخواه
 دکتر وحيد
 دکتراتحاد

 دکترعلويون
6 دکترجاللی  شنبه

 دکتر فائز دکتر طالب زاده
 دکتر

 سرشاد

 دکتر
 اسدی نژاد

 دکترآل نبی دکتررسول باقری دکترنوروزی دکتر دادخواه دکترصالحی دکترآذرپيرا دکتر آهکی دکترمقرب لو
 دکترچايبخش

 نيرثابتیدکتر
7 دکترلطفی  يکشنبه

 - دکتر طالب زاده
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

 قربان عليزاده

 دکتر
 نجف آبادی

 دکتر
 دوست حق

 دکترپوربهادر
 دکترصيادنيک

8 دکترجاللی دکترکريمی دکترآل نبی دکترعميدی دکترترابی دکتر دادخواه دکترفرزان  دوشنبه

 دکتر متوسلی
دکتر 

 يوردخانی
 دکتر

 سرشاد

 دکترخراسانی
 دکتربردبار

 دکتر دادخواه دکترخسروپناه دکترشمخانی دکتر مهيار دکتررمضانی
دکتر ش 
 اصغرنيا

 دکترهدايتی دکترعليمرادی دکتراحمدی نژاد
 دکتررحمتی

 دکتر
 حسين زاده

9  سه شنبه

 - دکتر متوسلی
 دکتر

 سرشاد
 دکترارغيده دکترآقاجانی دکترقويدل

 دکتر
 ايرانی دوست

11 دکتراکبری دکترعزتی دکترعليمرادی دکترنعمتی دکترزبردست دکتر دادخواه دکتر اسداله پور  چهارشنبه

 دکتر متوسلی
 دکتر

 چينی چيان

 دکتر
 خورگامی

 دکترخراسانی
 دکتربردبار

 دکترمقرب لو
 دکتر 

 عبدالعليان
 دکتر

 ايرانی دوست
 دکتر دادخواه دکترنعيم آسا

 دکتر
 حسين زاده

 دکترآل نبی دکترعميدی
 دکتر

زارع شريفی   
11 دکترمحمدی  پنجشنبه

 دکتر متوسلی
 دکتر

 چينی چيان

 دکتر
 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

 قربان عليزاده
 دکترمهربان دکتررمضانی

 دکتر
 ايرانی دوست

 دکتر دادخواه دکترنعيم آسا
 دکتر

 اخوان آذری
 دکترآل نبی دکترعميدی

چايبخشدکتر  
 دکتر

 عباسی مقدم

 دکترصفرپور
 دکتراکبری

 ◄جمعه 21

 - دکتر سيگارودی
 دکتر

 سرشاد
 دکترقويدل

 دکتر
 نجف آبادی

 دکترپيروزی
 دکترپوربهادر
 دکترصيادنيک

 دکتر
حميدی مدنی   

 دکترعليمرادی دکتر رمضانی دکتر نصيری دکترصادقی
 دکترميرباقری

 دکتر
 مسعودکريمی

 دکترطلوعی
13 دکترجاللی  شنبه

 دکتر فائز دکتر سيگارودی
 دکتر

 سرشاد

 دکتررنجکش
 دکترشفارودی

 دکترآذرپيرا دکترمهربان دکتررمضانی
 دکتر

 محمديان روشن
 دکترنويری دکترصادقی

 دکتر
 حميدرضاباقری

 دکترهدايتی دکترآل نبی
 دکترنيک قدم
14 دکترجاللی  يکشنبه

 - دکتر سيگارودی
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

 قربان عليزاده
 دکترآقاجانی

 دکتر
 دوست حق

 دکترحدادزاده دکترصادقی دکتر اسداله پور دکتر رضائی
 دکتر

 حميدرضاباقری
 دکترصيانتی دکترآل نبی

 دکتر
15 حسين زاده  دوشنبه

 دکترادهم
دکتر 

 يوردخانی
 دکتر

 سرشاد
 دکترصادقی دکترخسروپناه دکترشمخانی دکتر مهيار دکتررمضانی دکترکديور

 دکتر
 روح بخش

 دکترعليمرادی دکترعميدی
 دکترشريفيان
 دکترعلوی

 دکترعليزاده
16 دکتربابااحمدی  سه شنبه

 - دکترادهم
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

 قربان عليزاده
 دکترعليمرادی دکترنعمتی دکترزبردست دکترصادقی دکتر غنی زاده دکتر رضائی دکترمهربان دکترمقرب لو

 دکترعطائی
 دکتر

 ميرعمارتی
17 دکترصادقی  چهارشنبه

 دکترادهم
 دکتر

 چينی چيان

 دکتر
 خورگامی

 دکتررمضانی دکترقويدل
 دکتر 

 عبدالعليان
 دکترچينی کار
 دکترکوچکی

 دکترصادقی دکتر غنی زاده
 مدکتر 

 اصغرنيا
 دکتررجبی دکترمعصومی

 دکتر
زارع شريفی   

18 دکترداداشی  پنجشنبه

 دکتر طالب زاده
 دکتر

 چينی چيان

 دکتر
 خورگامی

 دکترشرفی
 دکتر

 نجف آبادی
 دکتر آهکی

 دکترچينی کار
 دکترکوچکی

 دکتررجبی دکترمعصومی دکترنعيم آسا دکترصادقی دکتر اسداله پور
 دکتر

زارع شريفی   
19 دکترفهيم نيا  ◄جمعه

 - دکتر طالب زاده
 دکتر

 سرشاد
 دکتر مهيار دکترمقرب لو دکترکديور

 دکترچينی کار
 دکترکوچکی

 دکتر دادخواه دکتر اسداله پور
 دکتر

 نيک پوری
 دکترنصيری

 دکترگنجه ای دکتررجبی دکتر رمضانی
 دکترمحسنی

 دکتر
 حسين زاده

21  شنبه

 دکتر فائز دکتر طالب زاده
 دکتر

 سرشاد
 دکترقويدل

 دکتر
 نجف آبادی

 دکتررجبی دکتر رحمانی دکترنعمتی دکتر دادخواه دکتر گلباغی دکترآذرپيرا دکتر آهکی
 دکترچايبخش

 دکتر
 قربانعلی زاده

 دکترسعيدی
 دکتر

 محله يوسفی
21  يکشنبه

 - دکتر طالب زاده
 دکتر

 خورگامی
 دکترخراسانی
 دکتربردبار

 دکتر آهکی دکتررمضانی
 دکترپوربهادر
 دکترصيادنيک

 دکتر دادخواه دکتر گلباغی
 دکتر

 روح بخش
 دکتررجبی دکتر رحمانی

 دکترميرباقری
 دکتر

 مسعودکريمی

22 دکتربابااحمدی  دوشنبه

 دکتر سيگارودی
دکتر 

 يوردخانی
 دکتر

 سرشاد
 دکترآقاجانی دکترشرفی

 دکتر
 دوست حق

 دکترعليمرادی دکترعميدی دکترشيرين کام دکتر دادخواه دکترخسروپناه دکتر صيحانی
 دکترشريفيان
 دکترعلوی

 دکتراخوان
23 دکترجاللی  سه شنبه

 - دکتر سيگارودی
 دکتر

 خورگامی
 دکترخراسانی
 دکتربردبار

 دکترارغيده دکترجانشين
 دکتر

 ايرانی دوست
 دکترعزتی دکترعليمرادی دکتر رمضانی دکترزبردست دکتر دادخواه دکتر اسداله پور

 دکتر
 محله يوسفی

24  چهارشنبه

 دکتر سيگارودی
 دکتر

 چينی چيان

 دکتر
 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

 قربان عليزاده
 دکتررمضانی

 دکتر 
 عبدالعليان

 دکترپوربهادر
 دکترصيادنيک

 دکتر دادخواه دکتر غنی زاده
 دکتر

 حسين زاده
 دکتر

 حميدرضاباقری
 دکترعليمرادی

 دکتر
زارع شريفی   

 دکتردليلی
25 دکترجاللی  پنجشنبه

 دکتر سيگارودی
 دکتر

 چينی چيان

 دکتر
 خورگامی

 دکترخراسانی
 دکتربردبار

 دکتر
 نجف آبادی

 دکترارغيده
 دکترپوربهادر
 دکترصيادنيک

 دکتروفا دکتر دادخواه دکتر غنی زاده
 دکتر

 حميدرضاباقری
 دکترهدايتی دکترعليمرادی

 دکترخبازپيشه
 دکتر

يوسفیمحله   
26  ◄جمعه

 - دکترادهم
 دکتر

 سرشاد

 دکتر
 اسدی نژاد

 دکترمهربان دکتررمضانی
 دکترحسينی
 دکترصيحانی

 دکتر
حميدی مدنی   

 دکترصادقی
 دکتر

 اخوان آذری
 دکترعليمرادی دکترمعصومی

 دکتر وحيد
 دکتراتحاد

 دکتر
 نوروزی فر
 دکترجاللی

27  شنبه

 دکتر فائز دکترادهم
 دکتر

 خورگامی
 دکتر

 اسدی نژاد
 دکترمشعوف دکترمعصومی دکترنوروزی دکترصادقی دکتر اسداله پور دکترآذرپيرا دکترارغيده دکتررمضانی

 دکترچايبخش
 دکتر

 قربانعلی زاده

 کيهانیدکتر

28 دکترجاللی  يکشنبه

 - دکتر طالب زاده
 دکتر

 سرشاد

 دکترخراسانی
 دکتربردبار

 دکتررجبی دکتراحمدی نژاد دکترحدادزاده دکترصادقی دکترصالحی دکتر رضائی دکترپيروزی دکترآقاجانی
 دکترميرباقری

 دکتر
 مسعودکريمی

 دکترچکوسری
یدکترجالل  

 دوشنبه 12

 دکتر طالب زاده
دکتر 

 يوردخانی
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

 قربان عليزاده
 دکتررمضانی

 دکتر
 دوست حق

 دکترصادقی دکترخسروپناه دکترشمخانی
دکتر ش 
 اصغرنيا

 دکترگرامی 
 دکتر احمدی نژاد

 دکترهدايتی دکترعليمرادی
 دکترشارمی
 دکترجاللی

 سه شنبه 03

http://www.aryahospital.ir/

