برنامه حضورپزشکان در پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی
بیمارستان ضیایی تا پایان تیر79
دسهاًگاُ

ًام ًٍام خاًَادگی پضشک

سٍصّای کاسی

فَق تخصص للة کَدکاى

دکتش هصطفی تْجتی

عصش :پٌجشٌثِ

فَق تخصص سٍهاتَلَطی

دکتش پَساى فشّی فشد

صثح:یکشٌثِ،دٍشٌثِ ،چْاسشٌثِ

فَق تخصص گَاسش

دکتشسٍیاسادات حسیٌی

صثح :شٌثِ،پٌجشٌثِ

فَق تخصص آًکَلَطی خَى

دکتش حسٌعلی ٍاحذیاى

فَق تخصص غذد

دکتش اعظن لاًعی

صثح:دٍشٌثِ

فَق تخصص ًفشٍلَطی

دکتش هحوذسضا دّستاًی

صثح ٍ عصش:شٌثِ

فَق تخصص سیِ

دکتش شْیي حاج لاسوعلیاى

صثح:یکشثِ ،پٌجشٌثِ

هغض ٍاعصاب

دکتشالٌاص اسذاهلل صادُ

عصش:یکشٌثِ،دٍشٌثِ

صًاى

دکتش عادلِ رتیحی

صثح:یکشٌثِ,سِ شٌثِ

دکتش آهٌِ حذاداى

صثح,:چْاسشٌثِ،پٌجشٌثِ،شٌثِ(یک ّفتِ دسهیاى)

عصش:یکشٌثِ،سِ شٌثِ
صثح:پٌجشٌثِ
(یک ّفتِ دس هیاى)

عصش:چْاسشٌثِ
دکتش تْاس هیثذی

صثح :دٍشٌثِ
عصش:شٌثِ ،دٍشٌثِ

داخلی

دکتش صّشا صاسعیاى

صثح:شٌثِ,سِ شٌثِ
عصش:شٌثِ,یکشٌثِ,سِ شٌثِ

دکتش الْام شیذا

صثح:دٍشٌثِ,پٌج شٌثِ
عصش :دٍشٌثِ

دکتش هْذی حلَاًی

صثح:یکشٌثِ,چْاسشٌثِ
عصش:شٌثِ,چْاسشٌثِ

عفًَی

دکتش الِْ الثال

صثح:شٌثِ,دٍشٌثِ ،چْاسشٌثِ

جشاح کلیِ ٍ هجاسی ادساسی

دکتش سضا صافی

صثح:دٍشٌثِ،چْاسشٌثِ

(اٍسٍلَطی)

عصش:شٌثِ،دٍشٌثِ

دکتش هحوذ سلطاى هحوذی
استَپذی

صثح:دٍشٌثِ
عصش:شٌثِ،یکشٌثِ،سِ شٌثِ چْاسشٌثِ

طة فیضیکی ٍ تَاى تخشی

دکتش هشین هلت

عصش  :دٍشٌثِ  ،پٌجشٌثِ

جشاحی عوَهی

دکتش آصادُ هٌشی صادُ

صثح:دٍشٌثِ,چْاسشٌثِ

دکتش هستَسُ هحوذی پَس

صثح:یکشٌثِ,سِ شٌثِ ،پٌجشٌثِ
عصش:یکشٌثِ,سِ شٌثِ

دکتشهحوذسضا عوَیی

صثح,:پٌجشٌثِ

دکتشسیذعلی هیشحسیٌی

عصش:شٌثِ،دٍشٌثِ،چْاسشٌثِ

گَش ٍحلك ٍ تیٌی

دکتش علی هشادی

صثح:یکشٌثِ,سِ شٌثِ ,پٌجشٌثِ

()ENT

دکتش اکثش کشتاسی

عصش:سِ شٌثِ,پٌجشٌثِ

دکتشهحوذعلی آلایی

عصش:یکشٌثِ ،چْاسشٌثِ

دکتش احوذ لطة صادُ

صثح:یکشٌثِ,پٌجشٌثِ

دکتش تْشٍص سعیذیاى

عصش:یکشٌثِ،دٍشٌثِ،سِ شٌثِ

چشن

،جْاسشٌثِ
طة سٌتی ایشاًی

دکتش علی خیَُ

عصش  :چْاسشٌثِ

اطفال

دکتش هحوَد تمی صادُ

صثح:یکشٌثِ,سِ شٌثِ ,پٌجشٌثِ
عصش:شٌثِ تا پٌجشٌثِ

للة ٍ عشٍق

سٍاًپضشکی

دکتش اهیش شیش هحوذی

صثح:شٌثِ,دٍشٌثِ,چْاسشٌثِ

دکتش حسي عاتذی

عصش:شٌثِ تا چْاسشٌثِ

دکتش الِْ سفیعی

صثح:شٌثِ,دٍشٌثِ,چْاسشٌثِ

دکتش هحوَد ًَسی

صثح:یکشٌثِ,سِ شٌثِ ,پٌجشٌثِ
عصش:شٌثِ تا چْاسشٌثِ

دکتش فاطوِ حسیٌی

صثح:شٌثِ،دٍشٌثِ،چْاسشٌثِ

دکتش هحوذ اتشاّین صادُ

عصش:پٌجشٌثِ
صثح:جوعِ(یک ّفتِ دسهیاى)

پَست
دکتش ًشگس لاًعی

صثح:پٌجشٌثِ

سایرامکانات پاراکلینیکی
پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان ضیایی اردکان
پاساکلیٌیک
کلیٌیک دیاتت

سٍصّای کاسی

ًام پضشک یا کاسشٌاس
دکتش صّشا صاسعیاى

صثح:شٌثِ,سِ شٌثِ

دکتش هْذی حلَاًی

صثح :یکشٌثِ,چْاسشٌثِ

گفتاس دسهاًی
شٌَایی سٌجی

خذیجِ صاسعی

صثح:شٌثِ تا پٌجشٌثِ

تیٌایی سٌجی

فاطوِ کاسگش

عصش:یکشٌثِ ،سِ شٌثِ

سٍاًشٌاسی تالیٌی

عباس عاصی زاده

صبح :یک شنبه ،سه شنبه ،پنج شنبه

تغزیِ ٍ سطین دسهاًی هشاٍس

آسصٍ حائشی

صثح:شٌثِ ،چْاسشٌثِ

سَءتغزیِ کَدکاى

هحوذحسیي کوالی

صثح:سِ شٌثِ

ًَاس هغض

سویِ هشٍتی

تاّواٌّگی لثلی

اسپیشٍهتشی

حویذُ شاکش،الِْ ّاتفی

صثح :شٌثِ تا پٌجشٌثِ

ًَاس عصة عضلِ

دکتش الٌاص اسذاهلل صادُ

تاّواٌّگی لثلی

دکتش هشین هلت
آًذٍسکَپی ٍ کَلًََسکَپی

دکتش سٍیا سادات حسیٌی

تاّواٌّگی لثلی

