
    

  درمانگاههای صبح بیمارستان بانک ملی ایران 1401 مرداد برنامه پزشکان                  

 

 ایام هفته

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه تخصص نام درمانگاهها

 فوق تخصصی

 

 دکتر موسوي -دکتر بختیاري  دکتر صمدي مشاوره عمل
 8-10دکترمهريار

  دکتر توکلی
 دکتر قهرمانی نژاد دکتر اکبري -دکتر رحمانی زاده دکتر يونس پور -ادکترارد

 قلب
 دکتر سعادت -صیلی دکتر ا

 دکتر اکبري -دکتر کیا 

 8-11کاظمیدکتر  -دکتر اصیلی

 10-8دکتراردا -دکترساالري

 دکتراکبري -به بعد( 10) خطیردکتر

 10-12دکتر موسوي

 12-14دکتر عصاره

 11-9سعادتدکتر 

 9-11دکتر موسوي -دکتراکبري

 10-8دکتراردا

 دکترکیا -به بعد( 10)دکتر خطیر 

  10-8دکتر عصاره

 دکتر عصاره -به بعد( 10)دکتر خطیر

 دکتر ساالري- کاظمیدکتر 

 

 ---- دکتر آرين نیا ---- دکتر آرين نیا ---- دکتر آرين نیا روماتولوژی 

  ---- 8-10فشار خون آموزش  ---- ---- كلینیک آریتمی 8 -10دکتر مهريار 

 آقاي ترابیان )گفتاردرمان( آقاي ترابیان )گفتاردرمان( آقاي ترابیان )گفتاردرمان( آقاي ترابیان )گفتاردرمان( آقاي ترابیان )گفتاردرمان( آقاي ترابیان )گفتاردرمان( گفتار درمان

 گوارش
 گوارش

 آندوسکوپی

 11-8دکترخاموش

 دکتر غفوريان
 (12-10ويزيت) -(10-8 )آندوسکوپی

 )آندوسکوپی(اشراقیدکتر

 دکترخاموش

 دکتر غفوريان)آندوسکوپی(

 8-12دکترسبزي کاريان

 10-12زادهدکتربنا

 )آندوسکوپی( دکتر خاموش 
 12-8اشراقیدکتر

 14-10زادهدکتربنا

 9-7دکتر غفوريان

 )آندوسکوپی( اندکتر سبزي کاري

 گردشی

 زنان زنان

 8-12 دکترفصیحی

 8-10دکتراحمدي

 10 -12کترشهرياريد

 8-12قیاسیدکتر 

 8-10دکترکالنتري

 10-12دکترشهرياري

 8-10دکتر کالنتري

 10 -12دکتر قطبی

 8-12شريفیدکتر 

 8-10دکتراحمدي

 10-12دکترقطبی

 (اول ودوم سه شنبه)دکترمهرابی

 (چهارمو)سه شنبه سوم دکترنعمتی

 8-10دکترناظريان 

 10-12دکترشريفی

 8-12دکتر قیاسی

 و دوم هر ماه دكتر شهریاری  شنبه اول5

 شنبه سوم دكتر ناظریان 5

 شنبه چهارم دكتر رزاقی 5

 جراحی

 ارتوپدی

 جراحی
 8-12دکتر فروتن

 8-12دکتر جابري

 8-12خرسنددکتر 

 7:30-9:30دکتر هاديان

 7-9دکتربالغی

 8-12دکتر جابري

 ( 9-7دکترصفامنش)

 8-12خرسنددکتر 

 9:30- 12:00دکتر  ملك

 8-12 دکتر فريدونی

 8-12دکتر جابري
 8-12 فريدونیآقاي دکتر 

 ارتوپدی
 دکترکريمی

 دکتر سلیمانی

 8-10دکتروفائی

 )فوق تخصص دست(12-14دکترفالح
 11-13دکترکاظمی -دکتر سلیمانی

 8-10دکتروفائی

 کريمیدکتر 

 10-13دکترجمیلی

  8-11 کاظمیدکتر

 توابیدکتر 
 11-12(ارولوژي)درمانگاه دكترمدنی 

 زانو فوق تخصص

 )فوق تخصص دست( 8-10دکترفالح

 8-12دکترجمیلی

 دکترکريمی

 دکتر توابی

 ----- طبق برنامه روزانه طبق برنامه روزانه طبق برنامه روزانه طبق برنامه روزانه برنامه روزانه طبق  كودكان كودكان

 داخلی
 داخلی

 دکتر طباطبايی

 دکترصناعی ها -دکترنزهت

 یدکتر سلطان - دکترصناعی ها

 دکترنزهت
 دکتر پايدار-دکتر طباطبايی

 دکتر صناعی ها

 -دکتر سلطانی -نزهتدکتر

 دکترپايدار - دکترطباطبايی

 دکتر طباطبايی 

 دکترصناعی ها
 دکترطباطبايی -سلطانیدکتر 

 دکترنیك بین دکترکرمی دکتر نیك بین فرخنده مهردکتر  دکترکرمی فرخنده مهردکتر  عفونی

چشم 

 پزشکی

 کچشم پزش

 

 

 دکترهاديان

 دکتر علیزاده

 10-8     دکتر علیزاده

 9-12دکترياوري

 دکترهاديان

 9-12يدکترياور

 دکترهاديان

 دکتر علیزاده

 12-9 دکترهاديان

 8 -12دکتر اخالق پسند

 12-10دکتر اخالق پسند

 صبح8دکتر علیزاده

 --- دکتر احمدي 12-10دکتر نصیرزاده 10-12دکتر نصیرزاده 12-10دکتر نصیرزاده دکتر احمدي آنکولوژی 

 اپتومتری اپتومتریست
 خانم چراغ پور -آقاي همتی

 آقاي کريمی زاده –آقاي رجبی 

 خانم چراغ پور -آقاي همتی

 آقاي کريمی زاده –آقاي رجبی 

 خانم چراغ پور -آقاي همتی

 آقاي کريمی زاده –آقاي رجبی 

 خانم چراغ پور -آقاي همتی

 کريمی زادهآقاي  –آقاي رجبی 

 خانم چراغ پور -آقاي همتی

 آقاي کريمی زاده –آقاي رجبی 

 خانم چراغ پور -آقاي همتی

 آقاي کريمی زاده –آقاي رجبی 

 اعصاب

  دکترحبیبی  8-11دکترارم دکترحبیبی  دکترارم (10-8)دکتر حبیبی  دکترارم روانپزشك

 اعصاب

 جراحی

 دکتر باباپور

  10-8دکترکوثري

 دکترقباد

  رکوثري دکت
 دکترقباد

 دکترقباد

 دکتر باباپور

 دکترکوثري

 10- 8دکتر باباپور
--- 

 اعصاب

 داخلی

 10-12دکتررزمجو

 8-10دکتر ابوتراب 

 8-10دکترقزوينیان

 12-8دکتر حجازي

 8-10دکتر ابوتراب 

 11- 9دکتر حجازي
 

 11-9دکتر حجازي

 12- 8 دکتررزم جو

 11-8 دکتررزم جو

 10-8کترابوترابد

 7:30-9م جو دکتررز

 EMGبه بعد 9ويزيت و 

 8-12دکتر ابوتراب

 پزشکی ورزشی

 كاردرمان

 ترك سیگار
 درمان( خانم زارع)کار

 دکتر صدقی

 12-14)ترك سیگار(

 8-12(پزشکی ورزشی(دکترموسوي

 خانم زارع )کار درمان(

 خانم دکتر پايدار)تلفیق دارويی(

 دکتر صدقی

 12-14)ترك سیگار(
----- ----- 

 ----- ----- خانم دکتر نوري )کلیه( خانم دکتر نوري )کلیه( ----- خانم دکتر نوري )کلیه( ناسروانش

گوش وحلق 

 وبینی

گوش وحلق 

 وبینی

 10- 8دکترنظري

 12-10دکتر قهاري

 8-12دکترهجرتی

  10- 8دکترنظري

 8-12دکترهجرتی

 (10-12دکتر صابري)

 10- 8دکترنظري

 12-10دکتر قهاري

 8-12دکترهجرتی

 به بعد( 8تر قهاري)دک

 8-10دکترهجرتی

 8-12دکترهجرتی

 (9-12دکتر صابري)

 دکتر قهاري

 (9-12دکتر صابري)

 پوست پوست
 دکتراکبري -دکترمینو

 دکترمسیبی)اتاق عمل (
 )اتاق عمل( دکترعلوي نیا

 دکترمینو
 دکترعلوي نیا

 دکتراکبري

 دکتراکبري
 دکترمینو )اتاق عمل(

 )اتاق عمل( دکتراکبري

 8-10دکترمینو–لوي نیادکترع

 

 ادکترعلوي نی

 مجاری ادرار

 مجاری ادرار
 دکتر نیك فالح 

 10-12دکتررجائی
 9-12 دکتر حلیمی اصل 10-12دکتر هاديانی دکتر هاديانی - دکتر آريامنش

 دکتر آريامنش

 دکترهاديانی

 اول ودوم ( پنج شنبه)رجائیدكتر 

 8-10( پنج شنبه  سوم وچهارم)دكتر حلیمی

 جباريمصدق دکتر  ----- ------- ------- ----- -------- لوژینفرو

 ----- ----- ----- 9:30-7:30دکتر صمدي ----- 9:30-7:30دکتر صمدي كلینیک درد

 ----- ----- 8-12ديابت آموزش  8-10آموزش سرطان  -------- -------- آموزش

)ارولوژي(  سیف الديندکتر غدد

 8:30-11دفتري
 )ارولوژي(  الدين دکتر سیف

 8:30-11دفتري 
 10-14دکتردواتگري

 8-10)ارولوژي( دفتري دکتر سیف الدين

 10-14دکتردواتگري
 )دفتري(دکترسیف الدين 10-14دکتردواتگري

 10:30-12زانو(دکتر رمضانپور)فوق  ----- 11-12 دكترمدنی -------- -------- -------- فوق زانو

 ریه

 صدراالسالمیدکتر )دفتري(به بعد 10:30دکتربهاري 10-12دکتربهاري  صدراالسالمیدکتر -------- )دفتري(بعد به 10:30دکتربهاري ریه

 توانبخشی
   8-11دکتررحیمی 

 نوارعصب11-13دکترابوتراب
 دکتر ابوتراب دکتر خواجه پور دکتر خواجه پور

 دکتر خواجه پور

 نوار عصب 12-14دکتررزم جو
---- 

 فیسونوگرا سونوگرافی
 دكتر رضوی -دكتر طاهری

 خانم دكتر صفار
 دكترطاهری -دكتراطیابی دكتراطیابی -دكتر طاهری دكترطاهری -دكتر قدیری دكتر اطیابی –دكترطاهری  قدیریدكتر -دكترطاهری


