
 
                      31/03/99  تاریخ:                2402/99: شماره  رشت           -بیمارستان آریا 99الماه ستیرلیست آنکالی  

 

  ضمنا ً، آقاي دکتر منوچهر آقاجانزاده(فوق تخصص جراحی توراکس) ، خانم دکتر الهام بیدآبادي(فوق تخصص نورولوژي کودکان)و

  موسوي (متخصص اعصاب و روان) در تمام ماه آنکال می باشند. ...آقاي دکتر حشمت ا
  

  

  قابل دسترسی است.   www.aryahospital.irقابل ذکراست که برنامه حضور پزشکان بصورت ماهیانه در پایگاه اطالع رسانی بیمارستان به آدرس                   

  
  

  

 

 
فک  و جراحی 

 صورت
 کـودکان عفـونی چشــــم

 نـــورو
 لـــوژی

 جراحی زنــــان قـــــلـب جراحی ارولوژی قـــــلـب داخـــــلی
گوش،حلق 

 وبینـــــی
 جراحـــی      

 مغز و اعصاب
 ارتوپدی

جـــــراحی 
 عمــــومی

 روز تاریخ

زدکتر فائ دکترمتوسلی  
 دکتر

 خورگامی
 دکتر مھیار دکترآقاجانی دکترقویدل

 دکتر
 صائمی فرد

 دکترمشعوف - دکترنصیری دکترصادقی دکترگلباغی
 دکترچایبخش

 دکتر
 قربانعلی زاده

 دکتررحیمیان
 دکترجاللی

١  یکشنبھ

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 رحیم زاده

 دکترشرفی
 دکتر

 اصغرزاده
 دکترمشعوف دکترکوشا دکتروفا دکترصادقی دکترفتح الھی دکتررضائی دکترپیروزی دکتررمضانی

 دکتروحید
 دکتر

 قربانعلی زاده

 یدکترنوروز
 فر

 دکتر
 جاللی

 دوشنبھ ٢

 دکترمتوسلی
دکتر 

 یوردخانی
 دکتر

 خورگامی
یدکترخراسان  
 دکتربردبار

ودکترمقرب ل  
 دکتر

 دوست حق
 دکترصیانتی دکترمشعوف - دکترترابی دکترصادقی دکترنعیم آسا دکترصیحانی

 دکتررحمتی
دکترحسین 

 زاده
٣  سھ شنبھ

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 رحیم زاده
 دکتررنجکش
یدکترشفارود  

 دکتر آھکی دکتررمضانی
 دکتر

 ایرانیدوست
 دکترگودرزی دکترصادقی دکترنعیم آسا

 دکتر
 رشیدشمالی

 دکترشایان
 دکترعطایی

 دکتر
   میرعمارتی

۴ دکترداداشی  چھارشنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

- 
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

هقربان علیزاد  
 دکترآقاجانی

 دکتر
 عبدالعلیان

 دکترصادقی دکتراسدالھ پور دکترساالری
 دکترظھیری

 دکترمشعوف - دکتراخوان آذری
 دکتر

زارع شریفی   

 دکترنیک قدم
 دکتر
 جاللی

۵  پنجشنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

- 
 دکتر

 خورگامی
 دکتررمضانی دکترکدیور

 دکتر
 عبدالعلیان

 دکترصادقی دکترفتح الھی دکترساالری
 دکتر

 صابری فرد
 دکترمشعوف -

 دکترچایبخش
 دکتر

 قربانعلی زاده

 دکتراخوان
 دکترجاللی

۶  ◄جمعھ

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 رحیم زاده
 دکتر

 اسدی نژاد
ودکترمقرب ل  

 دکتر
 دوست حق

 دکتردادخواه دکترغنی زاده دکتررفیعی
 دکترمحمدتبار

 دکترصراف زاده
 دکتر

شماليرشید  
 دکترصیانتی دکترشایان

 دکترلطفی
 دکترجاللی

٧  شنبھ

زدکتر فائ دکترسیگارودی  
 دکتر

 خورگامی
یدکترخراسان  
 دکتربردبار

 دکتردادخواه دکترصالحی دکترساالری دکترپیروزی دکتررمضانی
 دکترشادمانی
 دکترنصیری

 دکترشایان -
انکترشریفید  

 دکترعلوی
ردکترآصف پو  
 دکترجاللی

٨  یکشنبھ

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 رحیم زاده

 دکترنقوی
 دکتر

هقربان علیزاد  
ودکترمقرب ل  دکتردادخواه دکترفتح الھی دکتررضائی دکتر مھیار 

 دکترصدری
 دکترگلریزان

آزادیدکتر دکترعمیدی  دکترھدایتی 
صابردکتر  

راکبریدکت  
٩  دوشنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

دکتر 
 یوردخانی

 دکتر
 خورگامی

 دکتررنجکش
یدکترشفارود  

ندکترجانشی  دکترساعد دکترپیروزی 
 دکترمینا

 دکترھوسمی
رجبیدکتر - دکترنعیم آسا دکتردادخواه  

 دکترچایبخش
یدکترنیرثابت  

کیھانیدکتر  
دکترمحلھ 

 یوسفی
١٠  سھ شنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

- 
 دکتر

 خورگامی
یدکترخراسان  
 دکتربردبار

 دکترارغیده دکترآقاجانی
 دکتر

 ایرانیدوست
 دکترمینا

 دکترھوسمی
 دکتردادخواه

 دکترفکری
 دکترزبردست

 دکترنعمتی
 

رجبیدکتر  
 دکترعطایی

 دکتر
   میرعمارتی

١١ دکتربابااحمدی  چھارشنبھ

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 رحیم زاده
 دکتر

 اسدی نژاد
 دکتررمضانی

 دکتر
 عبدالعلیان

 دکتردادخواه دکترفتح الھی دکترصیحانی
 دکترمیالنی

 دکترشیرینکام
 

 دکتر دکترشایان -
زارع شریفی   

محسنیدکتر  
 دکتراکبری

 پنجشنبھ ١٢

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

هقربان علیزاد  
ودکترمقرب ل  دکتردادخواه دکترغنی زاده دکترساعد دکتر آھکی 

 دکترمھدیھ فالح
 دکترگنجھ ای دکترشایان -

دکترحسین 
 زاده

١٣  ◄جمعھ

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 رحیم زاده
 دکتررمضانی دکترکدیور

 دکتر
 دوست حق

 دکتراخوان آذری دکترصادقی دکتراسدالھ پور دکتررفیعی
 دکتر

 احمدی نژاد
آزادیدکتر  دکترچایبخش 

یدکترنیرثابت  
چکوسریدکتر  

 دکترجاللی
١۴  شنبھ

زدکتر فائ دکترسیگارودی  
 دکتر

 خورگامی
ودکترمقرب ل دکترقویدل  دکترارغیده 

 دکتر
 صائمی فرد

 دکترصادقی دکتراسدالھ پور
 دکترستاری نژاد

 دکترنصیری
 دکترشایان -

 دکترچایبخش
 دکتر

 قربانعلی زاده

دلیلیدکتر  
 دکترجاللی

١۵  یکشنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

- 
 دکتر

 خورگامی

 دکترشرفی
 دکتر

 اصغرزاده
خسروپناهدکتر دکترساالری دکترپیروزی دکتررمضانی  دکترشایان دکترجاللی دکترروح بخش دکترصادقی 

رعلی دکت
 کریمی

مجیدیاندکتر  
 دکتراکبری

١۶  دوشنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

دکتر 
 یوردخانی

 دکتر
 رحیم زاده

یدکترخراسان  
 دکتربردبار

 دکترصادقی دکترنعیم آسا دکترساعد دکترارغیده دکترآقاجانی
 دکتررضی زاده
 دکترنعیم آسا

 دکترھدایتی دکترشایان -
محلھ دکتر

 یوسفی
١٧  سھ شنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

- 
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

هقربان علیزاد  
 دکترصادقی دکترنعیم آسا دکتررضائی دکتر مھیار دکتررمضانی

ردکتراسماعیل پو  
 دکتراخوان آذری

رجبیدکتر دکتررحمانی  
یمیرباقردکتر  
م کریمیدکتر  

رآشوبیدکت  
دکترسامی 

 دوست
١٨  چھارشنبھ

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 خورگامی
 دکتررنجکش
یدکترشفارود  

ودکترمقرب ل  دکتر آھکی 
 دکتر

 ایرانیدوست
 دکترصادقی دکترفرزان

 دکتررضایی فر
 دکترزبردست

آزادیدکتر -  دکترعلوی 
واثقیدکتر  

 دکترتنھائی
١٩  پنجشنبھ

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 رحیم زاده
 دکتر

 اسدی نژاد
 دکترارغیده دکتررمضانی

 دکتر
 ایرانیدوست

آزادیدکتر - دکترصراف زاده دکترصادقی دکتراسدالھ پور  دکترگنجھ ای 
ھخبازپیشدکتر  

دکترمحلھ 
 یوسفی

٢٠  ◄جمعھ

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی
 دکتر

هقربان علیزاد  

نجف دکتر
 آبادی

 دکتر
 دوست حق

یمیرباقردکتر دکترشایان دکتررمضانی دکترحداد زاده دکتردادخواه دکتراسدالھ پور دکتررفیعی  
م کریمیدکتر  

٢١ دکترجاللی  شنبھ

زدکتر فائ دکترمتوسلی  
 دکتر

 رحیم زاده
ودکترمقرب ل دکترقویدل  دکترپیروزی 

 دکتر
 صائمی فرد

 دکتردادخواه دکترغنی زاده
 دکترنوروزی
 دکترنصیری

رجبیدکتر - اسدیدکتر   
ح کریمیدکتر  

٢٢ دکتراکبری  یکشنبھ

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 خورگامی

 دکترشرفی
 دکتر

 اصغرزاده
 دکتردادخواه دکترصالحی دکتررضائی دکتر مھیار دکترآقاجانی

 دکترفالح قاسمی
 دکتراخوان آذری  

 دکترشایان -
وحیددکتر  

ی قربانعلدکتر
 زاده

طلوعیدکتر  
 دکترجاللی

٢٣  دوشنبھ

 دکترسیگارودی
دکتر 

 یوردخانی
 دکتر

 رحیم زاده

 دکترنقوی
 دکتر

هقربان علیزاد  
ندکترجانشی زانفردکتر دکترساعد دکترارغیده   دکترشایان - دکترشیرینکام دکتردادخواه 

 دکتر
زارع شریفی   

شاھساردکتر  
 دکتراکبری

٢۴  سھ شنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

- 
 دکتر

 خورگامی
 دکتر آھکی دکتررمضانی دکترقویدل

 دکتر
 ایرانیدوست

 دکترمینا
 دکترھوسمی

 دکترھدایتی دکترشایان - دکترزبردست دکتردادخواه
علیزادهدکتر  

دکتر محلھ 
 یوسفی

٢۵  چھارشنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

- 
 دکتر

 رحیم زاده
ودکترمقرب ل دکترکدیور  

 دکتر
 عبدالعلیان

رجبیدکتر - دکترحسین زاده دکتردادخواه دکتراسدالھ پور دکترصیحانی  
 دکتر

زارع شریفی   

دلشاددکتر  
دکترسامی 

 دوست
٢۶  پنجشنبھ

 دکترادھم
 دکترطالب زاده

- 
 دکتر

 خورگامی
یدکترخراسان  
 دکتربردبار

 دکترآقاجانی
 دکتر

 عبدالعلیان
رجبیدکتر - دکترنویری دکتردادخواه دکترغنی زاده دکترصیحانی  دکترھدایتی 

صادقیدکتر  
 دکتراکبری

٢٧  ◄جمعھ

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 خورگامی
آزادیدکتر - دکترترابی دکترصادقی دکتراسدالھ پور دکتررفیعی دکترارغیده دکتررمضانی دکترکدیور عزتیدکتر   

گلباغیدکتر  
 دکترجاللی

٢٨  شنبھ

زدکتر فائ دکترسیگارودی  
 دکتر

 رحیم زاده

 دکترنقوی
 دکتر

هقربان علیزاد  
ودکترمقرب ل  دکتر آھکی 

 دکتر
 صائمی فرد

گلباغیدکتر  دکترصادقی 
 دکترنیک پوری

 دکترنصیری
 دکترعلوی دکترشایان -

شارمیدکتر  
 دکترجاللی

 یکشنبھ ٢٩

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 خورگامی
 دکتررنجکش
یدکترشفارود  

خسروپناهدکتر دکترساالری دکتر مھیار دکتررمضانی  دکترصادقی 
ادکترش اصغرنی  
 دکترکاسب قانع

 دکترع کریمی دکترشایان دکتر قاسمی
رصفرپودکتر  

 دکتراکبری
 دوشنبھ ٣٠

 دکترمتوسلی
دکتر 

 یوردخانی
 دکتر

 خورگامی
ودکترمقرب ل دکترکدیور  

 دکتر
 عبدالعلیان

خسروپناهدکتر دکترساعد  دکترصادقی 
 دکترتقوی

 دکترگلریزان
 دکتر دکترشایان -

زارع شریفی   
دکترمحمدی 

 نیکویی
 سھ شنبھ ٣١


