
پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

-- دکتر قربانی یا دکتر زمانی دکتر مرادی یا دکتر زمانی دکتر قربانی دکتر مرادی --

دکتر آرمان پور دکتر مشاری دکتر نبی پور

یا

دکتر پور سلطانی

دکتر فرناز شریفی دکتر نرگس حسینی دکتر فرناز شریفی دکتر نرگس حسینی دکتر فرناز شریفی دکتر نرگس حسینی

-- دکتر میرثانی دکتر عجم دکتر میرثانی دکتر عجم دکتر میرثانی

-- دکتر امانی دکتر امانی -- دکتر  محمدزاده دکتر محمدزاده

دکتر کرکه آبادی دکتر قهرمانی دکتر جاویدی دکتر قهرمانی دکتر جاویدی دکتر کرکه آبادی

دکتر محسن زاده دکتر محسن زاده

دکتر کاخکی دکتر کاخکی

دکتر نصیری دکتر گلستانی دکتر گلستانی دکتر  نصیری

دکتر محمودی دکتر رضوی دکتر ضعیف خراسانی دکتر  محمدی دکتر مرادزاده دکتر بختیاری

دکتر سلطانی دکتر سلطانی دکتر سلطانی دکتر سلطانی دکتر سلطانی دکتر سلطانی داخلی

دکتر سلطانی دکتر سلطانی دکتر سلطانی دکتر سلطانی دکتر سلطانی دکتر سلطانی

دکتر محمودیان دکتر راستین دکتر اکبری لر دکتر بهشتیان دکتر محمودیان صبح

عصر

دکتر محرابی دکتر متقی دکتر محرابی دکتر صلواتی دکتر متقی دکتر صلواتی صبح

-- دکتر متقی دکتر متقی دکتر متقی دکتر متقی دکتر متقی عصر

دکتر احراری دکتر احراری دکتر فرنوش شریفی دکتر فرنوش شریفی

-- دکتر علیمردانی دکتر  علیمردانی ---- -- دکتر سلطانخواه

دکتر برکچیان دکتر برکچیان دکتر  برکچیان هرماه15تا 1 مغزو

دکتر سبحانی دکتر  سبحانی هرماه30تا16 اعصاب

-- دکتر علیرضا حسینی دکتر علیرضا حسینی دکتر علیرضا حسینی

پزشک کشیک پزشک کشیک صبح

عصر

دکتر محمد زاده مقدم دکتر محمد زاده مقدم دکتر محمدزاده مقدم دکتر محمدزاده مقدم دکتر محمدزاده مقدم

نوارعصب نوارعصب

دکتر سلطانی

-- جراحی مغزو اعصاب

زنان

.دکتر طباطبایی دکتر شفقی و دکتر پهلوانی هر کدام به صورت هفتگی در کلینیک حضور دارند

بيهوشی

تغذيه

-- دکتر سلطانی دکتر سلطانی

گوش و حلق بينی

 عصر

فوق گوارش

طب سنتی ايرانی

روماتولوژی

عفونی

نوارعصب

قلب

--

چشم

صبح

اعصاب و روان

اورولوژی

پوست

دکتر کاخکی --

جراحی عمومی

دکتر سلطانیدکتر سلطانی
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. صبح روز قبل فعال می شود10گیری ساعت 

ايام هفته/ درمانگاه 

ارتوپدی

دکتر صادقی نسب دکتر خزاعی یا اکرامی یا ابراهیمی
دکتر خزاعی یا اکرامی یا 

ابراهیمی اطفال


