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ریه

ساعت حضور

 پوست و مو

ساعت حضور

دکتر حکمت آراء-دکتر غالمی دکتر حکمت آراء-دکتر غالمی دکتر غالمیدکتر غالمیدکتر غالمیاعصاب و روان

15:30-11 -11-15:309-1411-1111-149-12ساعت حضور

دکتر محمدزادهدکتر محمدزادهجراحی مغز و اعصاب

11-119-9ساعت حضور

دکتر قهرمانیدکتر کوکبیارتو پدی

12-109-8ساعت حضور

در گردشدکتر خالد تاجدکتر جنگجودکتر شجاعیدکتر بامدادیدکتر سید احمدیکودکان

12-1210-1210-1210-1210-1210-10ساعت حضور

بر اساس تاریخ روزبر اساس تاریخ روزبر اساس تاریخ روزبر اساس تاریخ روزبر اساس تاریخ روززنان و زایمان

 12-1210-1210-1210-9ساعت حضور

دکتر فیاضدکتر فیاضدکتر زبیریدکتر زبیری و قادریدکتر فرخداخلی

10-118-109-128-10و 10-138-11ساعت حضور

دکتر شاطریدکتر محمدیدکتر یاسر قادریگوش و حلق و بینی

10-108-138 - 11ساعت حضور

دکتر کاظمیدکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیدکتر کاظمیدکتر باقر زادهدکترباقر زادهچشم

11-119-109-108-108-108-8ساعت حضور

دکتر ولیزادهدکتر ولیزادهدکتر فرسادیدکتر اسکندریدکتر سلیمیدکتر اسکندریجراحی عمومی

11-119-119-119-139-1111-9ساعت حضور

دکتر منصور پوردکتر مستوفیدکتر مستوفیداخلی اعصاب

10-118-119-9ساعت حضور

دکتررامین قادریگوارش

   مقیم بیمارستان می باشد23 و 21 و 16 و 14 و 9 و 7 و 2   توضیح اینکه دکتر میرکی در مورخه های 11-9ساعت حضور

            دکتر شاهیدکتر عبداله پوردکتر دنیویدکتر شاهیدکتر دنیویاورولوژی

.  آبان  ماه در درمانگاه حضور ندارد25  تا 18توضیح اینکه دکتر مستوفی از 10-108-128-1010-128-10ساعت حضور

دکتر نانوائیدکتر شریفیدکتر حسنیا نیقلب

10-128-1110-9ساعت حضور

. در درمانگاه حضور نخواهد داشت17 و 16 و 3 و 2  توضیح اینکه دکتر اسکندری در مورخه های 

                  دکتر زبیریدکتر زبیریدکتر زبیریدیابت

.                                                         و مقیم بیمارستان می باشد24 و 22 و 17 و 14 و 10 و 6 و 4 و 2                                                                                                                                                                                                    توضیح اینکه دکترولیزاده در مورخه های                  10-108-108-8ساعت حضور

. در درمانگاه می باشد20     توضیح اینکه دکتر قلیزاده تا مورخه 

شیفت صبح-  لغایت 96مهاباد در جریان آبان ماه  (ره)برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام خمینی 
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دکتر دباغیاندکتر دباغیاندکتر دباغیاندکتر دباغیاندکتر دباغیانریه

20-2015-2015-2015-2015-15ساعت حضور

دکتر پاشاپوردکتر پاشاپوردکتر پاشاپوردکتر پاشاپوردکتر پاشاپورعفونی

20-2015-2015-2015-2015-15ساعت حضور

دکتر شاهیدکتر شاهیدکتر شاهیجراحی مغز و اعصاب

20-2015-2015-15ساعت حضور

دکتررامین قادریدکتررامین قادریدکتررامین قادریدکتررامین قادریدکتررامین قادریگوارش                               

20-2015-2015-2015-2015-15ساعت حضور

دکتر میرکیدکتر فیاضدکتر میرکیدکتر فیاضدکتر میرکیداخلی

20-2015-2015-2015-2015-15ساعت حضور

دکتر  ابراهیمیدکتر  ابراهیمیدکتر  ابراهیمیدکتر  ابراهیمیدکتر  ابراهیمیچشم

20-2015-2015-2015-2015-15ساعت حضور

دکتر اسکندریدکتر اسکندریدکتر اسکندری

15-2015-2015-20

دکتر جنگجودکتر جنگجودکتر جنگجوکودکان

20-2015-2015-15ساعت حضور

دکتر غالمیدکتر غالمیدکتر غالمیدکتر غالمیدکتر غالمیروان پزشک

20-2015-2015-2015-2015-15ساعت حضور

دکتر شاهیدکتر شاهیدکتر شاهیدکتر شاهیدکتر شاهیاورولوژی

20-2015-2015-2015-2015-15ساعت حضور

دکتر مستوفیدکتر مستوفیداخلی اعصاب 

20-2015-15ساعت حضور

دکتر طباطباییدکتر قلی زادهدکتر قلی زادهدکتر قلی زادهدکتر طباطباییارتوپد

20-2016:30-2015-2016:30-2015-16:30ساعت حضور

   مقیم بیمارستان می باشد23 و 21 و 16 و 14 و 9 و 7 و 2   توضیح اینکه دکتر میرکی در مورخه های 

.              مقیم بیمارستان می باشد                                                       30 و 23 و 21 و 15 و 13 و 9 و 7 و 1                                                                                                                                                                                  توضیح اینکه دکتر اسکندری  در مورخه های 

.  آبان  ماه در درمانگاه حضور ندارد25  تا 18توضیح اینکه دکتر مستوفی از 

پزشکانی که مقیم می باشند در روزهای مقیمی خود نمی توانند در درمانگاه حضور داشته باشند

 در درمانگاه حضور ندارد96/08/30 لغایت 96/08/08 توضیح اینکه دکتر احسان کاظمی از مورخه 

.  در درمانگاه حضور ندارد14 و 13 و 10    توضیح اینکه دکتر شهریار ابراهیمی در مورخه های 

. در درمانگاه حضور نخواهد داشت17 و 16 و 3 و 2  توضیح اینکه دکتر اسکندری در مورخه های 

.                                                 در مرخصی می باشند10 و 9                                                                                                                                       توضیح اینکه دکتر رامین قادری در مورخه 

.                                                         و مقیم بیمارستان می باشد24 و 22 و 17 و 14 و 10 و 6 و 4 و 2                                                                                                                                                                                                    توضیح اینکه دکترولیزاده در مورخه های 

. در درمانگاه می باشد20     توضیح اینکه دکتر قلیزاده تا مورخه 

شیفت عصر - 96مهاباد در جریان آبان ماه   (ره)برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام خمینی 

جراحی عمومی


