برنامه بخشها و حضور پزشکان در بیمارستان فرهنگیان باهنر
تخصص

شنبه
دکتر خسروی نژاد 8 -01

جراحی عمومی

یکشنبه
دکترکرمی 01 -01

به نام خدا

تاریخ ویرایش 97/06/11
سهشنبه

دوشنبه
دکتر خسروی نژاد 8 -01

دکتر خسروی نژاد 8 -01

دکتر سلیمی ( 00 -01فوق

دکترپارسا 9/01 -00

دکترکرمی 01 -01

تخصص الپاراسکوپی چاقی)

خ.دکترآقاعمو 00 -01

چهارشنبه
دکترشمس 9 - 00

پنجشنبه
دکتررضوی 01/01 -00/01

دکترچیت ساز 9/01 -01

دکترصادقیان 9/01 -01

دکترابدی 01/01 -01

دکترچیتساز 9/01 -01

دکترامیری 9 - 00/01

دکترفاخری 01/01 -01

ارتوپدی

دکترچیت ساز 01 -01

دکترامیری 01 -01

دکترقباد 01 -01

دکترفاخری 01/01 -01

دکترقباد 01 -01/01

دکترقباد 01 -01

دکترعزیزی 08/01 -09/01

دکترکرمانی 08 - 09/01

دکترغزاله 01/01 -08

گوش ،حلق و

دکترملیحی 01 -00/01

دکترملیحی01/01 -00/01

دکتررضایی 9/01 -00

خ.دکترزهرا امیدوار 9 -01

خ.دکترکریمی 01 -00

خ.دکترطالیی راد 01 -08

خ.دکترسام 00 -01

دکتررضایی01/01 -01/01

دکترملیحی 01 -00/01
خ.دکتراحمدی 01 -01

خ.دکترمشیری 9 -01

خ.دکترفروغیان 9 -01

خ.دکترزهرا امیدوار 01 -01

خ.دکتر یگانه 01 -01

خ.دکترعسگری 01 -01/01

خ.دکتر همتاپور 00 -01

خ.دکتراحمدی 01 -08

خ.دکترعطایی 01 -01

دکترساعدی 01 -01/01

بینی
زنان ،زایمان و

دکترملیحی 01 -00/01

دکترقانع 01 -00/01
دکترساعدی 01 -01/01

خ.دکترعزیزه امیدوار 01 -08

نازایی

خ.دکترطلوعی 08 -09
خ.دکترامیری 01 -01

دکترسرافراز 01 -00

دکترالجوردی 01 -01

دکترالجوردی 01 -01

دکترسرافراز 01 -00

داخلی و عفونی

دکترالجوردی 01 -08

دکتررحمانی 9/01 -01

دکترسرافراز 01 -00

دکتررحمانی 00 -01

دکترجعفری 08 -09

دکتررحمانی 9/01 -01

جراحی مغز و اعصاب

دکترقاسمی 01 - 00

دکترالجوردی01/01 -08/01
دکترعظیمی 01 -08

ریه
دکتر سیدی 01 -09

کلینیک آلرژی
روماتولوژی

خ .دکتر نیک انجام 00 -00
دکترزارعی (8 -9/01با وقت قبلی)

نفرولوژی
خ.دکترحدادزادگان

خ.دکترجهانفر 00 -01

01 -00/01

خ.دکترالمعفر 01/01 -09

دکتررادان 9/01 -00

اطفال

دکتررضایی 9 -00

خ.دکترجهانفر 00 -01

دکترروحانی 9/01 -01

(فوق تخصص عفونی اطفال)

دکتررضایی 01/01 -01

خ.دکترعلیزاده  01 -01با وقت

(فوق تخصص عفونی اطفال)

قبلی(فوق تخصص اعصاب اطفال)

خ.دکتر معالج 01 -08

خ.دکترقادری 08 -09
دکترمیرعرب 01/01 -01

چشم

دکترمکی01 -00

دکترمیرعارفین01/01 -01/01

دکترمیرعارفین01/01 -01/01

دکتر میرعرب 01/01 -01

دکترمیرعارفین 01 - 00

دکتررحیمی(فوق شبکیه) 9 -00

دکترمیرعارفین
01/01 -00/01

دکتر فتاحی 00 -00/1
دکترکاظمیان 00/01 -00

پوست
دکترکریمی 01/1 -01

قلب
گوارش
روانپزشک
مغز و اعصاب
ارولوژی

خ.دکترفرحات 8/1 -01

دکترطباطبایی 9/01 -01

دکترکریمی 01 -01

دکتر شاهدی 01 – 01

دکترکرمیخراط 01/01 -01

دکترچیذری 00/01 -01

دکترمهریار(فوق آریتمی)

دکتر فرحات 01/01 -08

دکترچیذری 00/01 -01

دکترمنصوری 01/01 -01

دکتررادین نیا 01 -01

دکترطهماسبیپور 01/01 -09

دکتر دنیوی 01 -08

دکترکامیاب 9/01 -00/01

دکترمدنی 00 -01/01

دکترنقدیانی 00 -01

دکترتجزیهچی 9/01 -01/01

دکترکریمی 01 -01

خ.دکترتنآرای 9 -00

00 -01
دکترنظریان 01 -08
دکترکامیاب 9/01 -00/01

دکتررادیننیا 9 -01

دکترهاشمی 01 -01
دکترطهماسبیپور 8/01 -9/01

خ.دکترموسوی 01 -01

دکترمدنی 00 -01/01

دکترکامیاب 9/01 -00/01

دکترمدنی 00 -01/01

دکترعظیمیان 00 -01
خ.دکتر عزیزجاللی 01 -00

دکترمشرفی 01 -00

دکترشاهرخ 9/01 -00/01

خ.دکترعزیزجاللی 01 -00

دکترمشرفی 01 -00

دکترشاهرخ 9/01 -00/01

دکتر پناهی 08 -11

بینایی سنج صبح ها

شنوایی شناس

شنواییشناس نوزادان و

روانشناس -دکترحسینی

متخصص تغذیه

گفتاردرمان -آقای سعیدی

مشاور -خغیاثوند

 01 -01عصرها 1 -1

00/01 -01/01

اطفال پنجشنبهها 00 - 01

چهارشنبه 00 -01

خ.دکتر مظاهرین پنجشنبه 00-01

شنبه 8 -01

پنجشنبه 01/01 -01

دکتر خیراندیش

دکترقرنیزاده(جراح فک)

خ دکتر خیراندیش

دکتر خیراندیش

دکترتقینژاد

صبح

دکتر زهرایی

دکترغفاری(متخصص لثه)

خ.دکترکبریائی

8/10 -11

دکتر تقی نژاد

د.محجوب

دکتر تمیزی

خ.دکترولیزاده

دندانپزشکی

دندانپزشکی
عصر
11/10 -18/10

دکترزهرایی

خ.دکترحاجسیدجوادی

دکتر خیراندیش

دکترقرنیزاده(جراح فک)
دکترعبدحق

خ.دکترخیراندیش

(متخصص ارتودنسی)

دکترتقینژاد

دکترتقینژاد

دکتر خیراندیش

دکترزهرایی

دکتر محجوب

خ.دکترمغزی

دکترزهرایی

دکترمهدوی(متخصص پروتز)

دکترزاهدی پور

دکترولیزاده

دکتر بیداری

دکترخانی(متخصص پروتز)

خ.دکترامامی(ترمیمی)

دکترتقینژاد

دکتربیداری

دکتربیداری

دکتر تقی نژاد

دکتریوسفیپور

خ.دکترحفیظی

دکترمهدوی(متخصص

دکترغفاری(متخصص لثه)

دکترعبدحق

خ.دکتر اسمعیلی(اندو)

خ.دکترکبریائی

خ.دکتر اسمعیلی (اندو)

پروتز)

خ.دکترولیزاده

دکترزاهدی پور

خ.دکترولیزاده

دکترتقینژاد

دکترتقی نژاد

دکترعبدحق

دکترخانی(متخصص پروتز)

د .عبد حق

دکتر محجوب

خ.دکترعتیقهچی

بخشهای بستری شامل ICU :و  ،CCUداخلی ،جراحی ،ارتوپدی ،جراحی زنان و اتاق و بلوک زایمان ،اطفال ،ارولوژی
درمانگاه اورژانس ،رادیولوژی ،داروخانه و آزمایشگاه بصورت شبانه روزی در خدمت مراجعین میباشد .فیزیوتراپی و لیزر فیزیوتراپی و مگنت همه روزه صبح و عصر

اعمال جراحی الپاراسکوپی نیز در این بیمارستان انجام میشود .آدرس :خیابان دکتر باهنر(نیاوران) تقاطع کامرانیه خیابان شهید آقاخانی (منظریه )1

لطفاً یک روز قبل از مراجعه ضمن تماس با شماره تلفن  11800811-1یا  11001111یا  11181081یا  11191110 -1از ساعت حضور پزشک مطمئن شوید.

