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                      91/76/11   تاریخ:                 7996/11:   شماره  رشت           -بیمارستان آریا 9911ال ماه سآبان لیست آنکالی 

 

 ، آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده)فوق تخصص جراحی توراکس( ، خانم دکتر الهام بیدآبادی)فوق تخصص نورولوژی کودکان(* 

 در تمام ماه آنکال می باشند. )متخصص روانپزشکی(،دکترپویا آذریآقای 

  
 

 

 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 

 وبينـــــی

 جراحـــی      

 مغز و اعصاب
 ارتوپدی

جـــــراحی 
 عمــــومی

 روز تاريخ

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 خورگامی

 دکتررنجکش

 دکترشفارودی
 دکتردادخواه دکترنعیم آسا دکترصیحانی دکتر مهیار دکترآقاجانی

 دکترنیک پوری

 دکتر نصیری

 دکتر

 رشیدشمالی
یدکتر رجب  

 دکترهدایتی

 دکتر

 زارع شریفی

 دکترشاهسار

 دکتراکبری
1  پنجشنبه

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 رحیم زاده
 دکتردادخواه دکترنعیم آسا دکترصیحانی دکترآهکی دکتررمضانی دکترکدیور

 دکتر

 صابری فرد

 دکتر

 رشیدشمالی
یدکتر رجب  دکترگنجه ای 

 دکترواثقی

تنهاییدکتر  
 ◄جمعه 2

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 خورگامی

 دکترخراسانی

 دکتربردبار
 دکترمقرب لو

 دکتر

 دوست حق
 دکترنصیری دکترصادقی دکترغنی زاده دکتر رفیعی

 دکتر

 رشیدشمالی
یدکتر رجب  

 دکتر

زارع شریفی   

 دکترمجیدیان

 دکتراکبری
3  شنبه

 دکتر فائز دکترمتوسلی
 دکتر

 رحیم زاده

 دکترنقوی

 دکتر

 قربان علیزاده

 دکترآقاجانی
 دکتر

 عبدالعلیان

 دکتر

 صائمی فرد
 دکترگودرزی دکترصادقی دکتراسداله پور

 دکتر

 رشیدشمالی
یدکتر رجب  دکترعلوی 

 دکترآشوبی

 دکتر

 سامی دوست

4  يکشنبه

 دکترادهم

 دکترطالب زاده
- 

 دکتر

 خورگامی
 دکتراخوان آذری دکترصادقی دکترخسروپناه دکترساالری دکترپیروزی دکتررمضانی دکترقویدل

 دکتر

 رشیدشمالی
انیدکتر شا  دکترصیانتی 

 دکتر

 محله یوسفی
5  دوشنبه

 دکترادهم

 دکترطالب زاده

دکتر 

 یوردخانی

 دکتر

 خورگامی

 دکتر

 اسدی نژاد
انیدکتر شا - دکترحدادزاده دکترصادقی دکتراسداله پور دکترساعد دکترارغیده دکترجانشین  

 دکتر

زارع شریفی   

 دکترآصف پور

 دکترجاللی
6  سه شنبه

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 رحیم زاده

 دکتررنجکش

 دکترشفارودی
انیدکتر شا دکترکوشا دکترزبردست دکترصادقی دکترفتح الهی دکتررضائی دکترپیروزی دکترمقرب لو  

 دکتر

 وطن دوست

 دکتر

 نوروزی فر

 دکترجاللی

7  چهارشنبه

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی

 دکتر

 قربان علیزاده

 دکتررمضانی
 دکتر

 عبدالعلیان

 دکتر

 ایرانیدوست
 دکترصادقی دکترغنی زاده

 دکترظهیری

 دکتراخوان آذری
انیدکتر شا -  دکترعلوی 

 دکترنیک قدم

 دکترجاللی
8  پنجشنبه

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 رحیم زاده

 دکترخراسانی

 دکتربردبار
 دکترمقرب لو

 دکتر

 عبدالعلیان

 دکتر

 ایرانیدوست
انیدکتر شا - دکترصراف زاده دکترصادقی دکترصالحی  

 دکترمیرباقری

 دکتر

 مسعودکریمی

9 دکتربابااحمدی  ◄جمعه

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 خورگامی
یدکتر آزاد دکترعمیدی دکترنعیم آسا دکتردادخواه دکترفتح الهی دکتر رفیعی دکترارغیده دکترآقاجانی دکترکدیور  دکترعزتی 

 دکترصابر

 دکتراکبری
11  شنبه

 دکتر فائز دکترمتوسلی
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی

 دکتر

 قربان علیزاده

 دکتردادخواه دکتراسداله پور دکتررضائی دکترآذرپیرا دکتررمضانی
 دکترشادمانی

 دکترنصیری
یدکتر رجب -  

 دکتر

 علی کریمی
11 دکترفهیم نیا  يکشنبه

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 رحیم زاده

 دکتر

 اسدی نژاد
انیدکتر شا - دکترترابی دکتردادخواه دکترخسروپناه دکترساالری دکترآهکی دکترمقرب لو  

 دکترهدایتی

 دکتر

 زارع شریفی

 دکترخبازپیشه

 دکتر

 محله یوسفی

 دوشنبه 21

 دکترادهم

 دکترطالب زاده

دکتر 

 یوردخانی

 دکتر

 خورگامی
 دکتررمضانی دکترقویدل

 دکتر

 عبدالعلیان
یدکتر آزاد - دکترشیرینکام دکتردادخواه دکترفتح الهی دکترساعد  دکترگنجه ای 

 دکترصفرپور

 دکتراکبری
13  سه شنبه

 دکترادهم

 دکترطالب زاده
- 

 دکتر

 رحیم زاده

 دکترشرفی

 دکتر

 اصغرزاده

 دکتر مهیار دکتررمضانی
 دکتر

 ایرانیدوست
 دکتردادخواه دکتراسداله پور

 دکترفکری

 دکترزبردست
 دکتر مشعوف دکترنعمتی

 دکترعطائی

 دکتر

 میرعمارتی

شیادکترداد  14  چهارشنبه

 دکترادهم

 دکترطالب زاده
- 

 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی

 دکتر

 قربان علیزاده

 دکتردادخواه دکتراسداله پور دکترساالری دکترآهکی دکترمقرب لو
 دکترحسین زاده

 دکترصراف زاده
 دکتر مشعوف -

 دکتر

زارع شریفی   
15 دکترقدیری  پنجشنبه

 دکترادهم

 دکترطالب زاده
- 

 دکتر

 خورگامی

 دکترخراسانی

 دکتربردبار
 دکتر مشعوف - دکترمهدیه فالح دکتردادخواه دکترغنی زاده دکترساالری دکترارغیده دکترآقاجانی

 دکتروحید

 دکترسلیمانها

 دکترسعیدی

 دکتر

 محله یوسفی

16  ◄جمعه

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 رحیم زاده

 دکتررنجکش

 دکترشفارودی
 دکترصادقی دکتراسداله پور دکتر رفیعی دکتر مهیار دکتررمضانی

 دکترصدری

 دکترگلریزان

 دکتر

 احمدی نژاد
 دکتر مشعوف

 دکترچایبخش

 دکتر

قربانعلی زاده   

 دکتررحیمیان

 دکترجاللی
17  شنبه

 دکتر فائز دکترسیگارودی
 دکتر

 خورگامی

 دکتر

 اسدی نژاد
 دکترپیروزی دکترمقرب لو

 دکتر

 صائمی فرد
 دکترصادقی دکترصالحی

 دکترستاری نژاد

 دکترنصیری
 دکتر مشعوف -

 دکترمیرباقری

 دکتر

 مسعودکریمی

 دکترقسمتی

 دکترجاللی
18  يکشنبه

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 خورگامی

 دکترشرفی

 دکتر

 اصغرزاده

 دکترصادقی دکترخسروپناه دکتررضائی دکترارغیده دکتررمضانی
 دکتراسماعیل پور

 دکتراخوان آذری
انیدکتر شا دکتررحمانی  

 دکترچایبخش

 دکترنیرثابتی

 دکترعلویون

 دکترجاللی
19  دوشنبه

 دکترادهم

 دکترطالب زاده

دکتر 

 یوردخانی

 دکتر

 رحیم زاده

 دکترنقوی

 دکتر

 قربان علیزاده

 دکترساعد دکترپیروزی دکترمقرب لو
 دکترمینا

 دکترهوسمی
انیدکتر شا - دکترروح بخش دکترصادقی  

 دکترهدایتی

 دکتر

 زارع شریفی

 دکترگلباغی

 دکترجاللی
21  سه شنبه

 دکترادهم

 دکترطالب زاده
- 

 دکتر

 خورگامی

 دکترخراسانی

 دکتربردبار
 دکتر مهیار دکترآقاجانی

 دکتر

 ایرانیدوست
 دکترصادقی دکتر فرزان

 دکتر ش اصغرنیا

 دکتر

کاسب قانع   

انیدکتر شا دکتررمضانی  

 دکترمیرباقری

 دکتر

 مسعودکریمی

 دکتر

 حسین زاده
21  چهارشنبه

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 رحیم زاده
 دکترصادقی دکترفتح الهی دکترصیحانی دکترآهکی دکتررمضانی دکترقویدل

 دکتررضائی فر

 دکترزبردست
یدکتر آزاد -  

 دکترهدایتی

 دکتر

 زارع شریفی

 دکترصادقی

 دکتراکبری
22  پنجشنبه

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 خورگامی

 دکترنقوی

 دکتر

 قربان علیزاده

 دکترارغیده دکترمقرب لو
 دکتر

 صائمی فرد

 دکترمینا

 دکترهوسمی
 دکترصادقی

 دکترتقوی

 دکترگلریزان
یدکتر آزاد -  

 دکتراسدی

 دکتر

 ساالریه

23 دکترجاللی  ◄جمعه

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 رحیم زاده
انیدکتر شا دکترقاسمی دکتروفا دکتردادخواه دکتراسداله پور دکتر رفیعی دکتر مهیار دکتررمضانی دکترکدیور  دکترعزتی 

 دکتررحمتی

 دکتر

 حسین زاده

24  شنبه

 دکتر فائز دکترمتوسلی
 دکتر

 خورگامی

 دکترخراسانی

 دکتربردبار
 دکترآذرپیرا دکترمقرب لو

 دکتر

 صائمی فرد
 دکتردادخواه دکترغنی زاده

 دکترنوروزی

 دکترنصیری
انیدکتر شا -  

 دکتروحید

 دکترسلیمانها

 دکترشارمی

 دکترجاللی
25  يکشنبه

 - دکترمتوسلی
 دکتر

 رحیم زاده

 دکترنقوی

 دکتر

 قربان علیزاده

 دکتررمضانی
 دکتر

 دوست حق
 دکتردادخواه دکتر فرزان دکتررضائی

 دکتررضی زاده

 دکترنعیم آسا
انیدکتر شا -  

 دکترچایبخش

 دکتر

قربانعلی زاده   

 دکترعلیزاده

 دکتر

 محله یوسفی

26  دوشنبه

 دکترسیگارودی
دکتر 

 یوردخانی

 دکتر

 خورگامی

 دکتر

 اسدی نژاد
 دکترصیحانی دکترپیروزی دکترجانشین

 دکترمینا

 دکترهوسمی
 دکتردادخواه

 دکترمحمدتبار

 دکترصراف زاده
انیدکتر شا -  

 دکترهدایتی

 دکتر

 زارع شریفی

 دکتراخوان

 دکترجاللی
27  سه شنبه

 - دکترسیگارودی
 دکتر

 خورگامی
 دکترارغیده دکتررمضانی دکترکدیور

 دکتر

 ایرانیدوست
 دکتردادخواه دکترصالحی

 دکترفالح قاسمی

 دکتر اخوان آذری
یدکتر آزاد دکترجاللی  

 دکترچایبخش

 دکترنیرثابتی

 دکترطلوعی

 دکترجاللی
28  چهارشنبه

 دکترادهم

 دکترطالب زاده
- 

 دکتر

 رحیم زاده

 دکترخراسانی

 دکتربردبار
 دکترآقاجانی

 دکتر

 عبدالعلیان
 دکتردادخواه دکترنعیم آسا دکترساعد

 دکترمیالنی

 دکترشیرینکام
انیدکتر شا -  

 دکترشریفیان

 دکترعلوی

ردلشاددکت  

 دکتر

 سامی دوست

 پنجشنبه 29

 دکترادهم

 دکترطالب زاده
- 

 دکتر

 خورگامی

 دکترشرفی

 دکتر

 اصغرزاده

 دکترمقرب لو
 دکتر

 عبدالعلیان
 دکتردادخواه دکترنعیم آسا دکترساعد

 

انیدکتر شا - دکتر نویری  

 دکترعطائی

 دکتر

 میرعمارتی

 دکترمحمدی

 نیکویی
 ◄جمعه 31

http://www.aryahospital.ir/
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 آقای دکتر منوچهر آقاجانزاده)فوق تخصص جراحی توراکس( ، خانم دکتر الهام بیدآبادی)فوق تخصص نورولوژی کودکان(، * 

 باشند.آذری)متخصص روانپزشکی(، در تمام ماه آنکال می دکتر پویا آقای

 
 

 

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

 روز تاريخ رادیولوژی ریه نفرولوژی اینترونشن انکولوژی

1 دکتر وهابی مقدم دکتر تنگستانی نژاد دکتر رمضان زاده دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  پنجشنبه

زادهدکتر رمضان  - دکترميربلوک  ◄جمعه 2 دکتر خيابانی - 

3 دکتر وهابی مقدم دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  شنبه

4 دکتر خيابانی - دکترمنفرد - دکترميربلوک  يکشنبه

5 دکتر وهابی مقدم دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  دوشنبه

زادهدکتر رمضان  دکترپوربهادر دکترميربلوک 6 دکتر خيابانی دکتر تنگستانی نژاد   سه شنبه

7 دکتر وهابی مقدم دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  چهارشنبه

8 دکتر خيابانی دکتر تنگستانی نژاد دکتر رمضان زاده دکترپوربهادر دکترميربلوک  پنجشنبه

9 دکتر وهابی مقدم - دکتر رمضان زاده - دکترنجاتی فر  ◄جمعه

11 دکتر خيابانی دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترميربلوک  شنبه

11 دکتر وهابی مقدم دکتر تنگستانی نژاد دکتر رمضان زاده دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  يکشنبه

 دوشنبه 21 دکتر خيابانی دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترميربلوک

13 دکتر وهابی مقدم - دکترمنفرد - دکترنجاتی فر  سه شنبه

14 دکتر خيابانی دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترميربلوک  چهارشنبه

15 دکتر وهابی مقدم دکتر تنگستانی نژاد دکتر رمضان زاده دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  پنجشنبه

16 دکتر خيابانی - دکتر رمضان زاده - دکترميربلوک  ◄جمعه

17 دکتر وهابی مقدم دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  شنبه

18 دکتر خيابانی دکتر تنگستانی نژاد دکتر رمضان زاده دکترپوربهادر دکترميربلوک  يکشنبه

19 دکتر وهابی مقدم دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  دوشنبه

21 دکتر خيابانی دکتر تنگستانی نژاد دکتر رمضان زاده دکترپوربهادر دکترميربلوک  سه شنبه

21 دکتر وهابی مقدم دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  چهارشنبه

22 دکتر خيابانی دکتر تنگستانی نژاد دکتر رمضان زاده دکترپوربهادر دکترميربلوک  پنجشنبه

23 دکتر وهابی مقدم - دکترمنفرد - دکترنجاتی فر  ◄جمعه

24 دکتر خيابانی دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترميربلوک  شنبه

25 دکتر وهابی مقدم دکتر تنگستانی نژاد دکتر رمضان زاده دکترپوربهادر دکترنجاتی فر  يکشنبه

26 دکتر خيابانی دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترميربلوک  دوشنبه

رمضان زادهدکتر  دکترپوربهادر دکترنجاتی فر 27 دکتر وهابی مقدم دکتر تنگستانی نژاد   سه شنبه

28 دکتر خيابانی دکترعلوی دکترمنفرد دکترپوربهادر دکترميربلوک  چهارشنبه

 پنجشنبه 29 دکتر وهابی مقدم دکتر تنگستانی نژاد دکتر رمضان زاده دکترپوربهادر دکترنجاتی فر

خيابانیدکتر  - دکتر رمضان زاده - دکترميربلوک  ◄جمعه 31 

http://www.aryahospital.ir/

