
 

 

 

  20/2/99لیست اساتید درمانگاه امام رضا )ع( در تاریخ 

 کلینیک عصر کلینیک صبح تخصص

 ، آقای دکتر بابائی  - قلب و عروق بزرگسال

 

 آقای دکتر اصالنی 

 

 آقای دکتر عبدی 

 

 خانم دکتر نسرین صاکی  - پوست 

 - آقای دکتر فربود  کلینیک درد 

 - آقای دکتر بهزادی  نفرو بزرگسال 

 خانم دکتر صفری  عفونی بزرگسال

 

 - 

 ، آقای دکتر پاک طینت  - مغز و اعصاب اطفال

 

 خانم دکتر احمدلو ،  رادیوتراپی 

 آقای دکتر مصالیی 

 آقای دکتر امیدواری 

 آقای دکتر محمدیان پناه 

 آقای دکتر نصرالهی 

 آقای دکتر کدخدایی

 

 

 آقای دکتر ادراکی  - قلب اطفال 

 

 خانم دکتر ایلخانی  فال غدد اط

 

 خانم دکتر فروغ صاکی 

 آقای دکتر فرپور - توانبخشی

 

 ،  آقای دکتر موال  - روانپزشکی

 آقای دکتر رحیمی جابری  - مغز و اعصاب بزرگسال 

 ،  ایزدیآقای دکتر 

 

 خانم دکتر زارعی فر  ، آقای دکتر ذکاوت  - آنکولوژی اطفال

 آقای دکتر شهریاری

 

 

 

 خانم دکتر سنایی  - عفونی اطفال 

 آقای دکتر کدیور، آقای دکتر امانتی 

 آقای دکتر ایمانیه  - گوارش اطفال 

 - - نفرو اطفال 

 آقای دکتر نبوی زاده  - ایمونولوژی اطفال

 آقای دکتر اسماعیل زاده 

 آقای دکتر فروغی   - جراح اطفال



  21/2/99ریخ لیست اساتید درمانگاه امام رضا )ع( در تا

 کلینیک عصر کلینیک صبح تخصص

 آقای دکتر نیکو ، قلب و عروق بزرگسال

 آقای دکتر رضائیان

 

 آقای دکتر بابائی ،

 

 آقای دکتر پویان دهقانی ،

 آقای دکتر ورهرام کلینیک وارفارین 

 خانم دکتر سپاسخواه آقای دکتر قهارترس پوست 

 - - کلینیک درد 

 - آقای دکتر بهزادی زرگسال نفرو ب

 خانم دکتر صفری  ، عفونی بزرگسال 

 

- 

 خانم دکتر کتیبه ، مغز و اعصاب اطفال 

 

 آقای دکتر نعمتی

 

 آقای دکتر انصاری ، رادیوتراپی 

 آقای دکتر مصالیی

 آقای دکتر محمدیان پناه ،

 آقای دکتر امیدواری ،

 خانم دکتر خانجانی

 یآقای دکتر حامد

 

 آقای دکتر مهدی زادگان ، قلب اطفال

 

- 

 آقای دکتر رضوی نژاد ، - نوزادان 

 آقای دکتر رضایی ،

 - آقای دکتر مروج ، غدد اطفال 

 آقای دکتر فرپور ، - توانبخشی 

 خانم دکتر احمد زاده ، آقای دکتر رستگار ، روانپزشکی 

 آقای دکتر مانی ،

 خانم دکتر پورصادق فرد ، مغز و اعصاب بزرگسال 

 

 آقای دکتر رحیمی جابری ،

 

 آقای دکتر بردبار ، - آنکولوژی اطفال 

 آقای دکتر ذکاوت ، آقای دکتر شهریاری

 آقای دکتر فروتن - جراح اطفال 

 خانم دکتر حمزوی - عفونی اطفال 

 آقای دکتر کدیور ،

 - آقای دکتر هنر  ، گوارش اطفال 

 - آقای دکتر فالح زاده ، ل نفرو اطفا

 آقای دکتر اسماعیل زاده ، ایمونولوژی اطفال 

 ، خانم دکتر آل یاسینآقای دکتر نبوی زاده  

 آقای دکتر نبوی زاده

 آقای دکتر اسماعیل زاده



 

  22/2/99لیست اساتید درمانگاه امام رضا )ع( در تاریخ 

 کلینیک عصر کلینیک صبح تخصص

 آقای دکتر کسایی ، - رگسال قلب و عروق بز

 آقای دکتر عبدی ،

 آقای دکتر اصالنی ،

 

 خانم دکتر الدن دستغیب ، آقای دکتر قهارترس پوست 

 آقای دکتر اسدی ، کلینیک درد 

 

- 

 - - نفرو بزرگسال 

 - خانم دکتر صفری ، عفونی بزرگسال 

 آقای دکتر نعمتی ، - مغز و اعصاب اطفال 

 

 آقای دکتر انصاری ، یوتراپی راد

 آقای دکتر امیدواری ،

 آقای دکتر محمدیان پناه ،

 خانم دکتر احمدلو ،

 آقای دکتر حامدی

 خانم دکتر خانجانی

 آقای دکتر نصرالهی

 

 

 آقای دکتر محمدی ، آقای دکتر مهدی زادگان قلب اطفال 

 درمان : خانم پرواره ، خانم کریمیان

 - - توانبخشی 

 خانم دکتر هدایتی روانپزشکی 

 آقای دکتر رستگار

 آقای دکتر دستغیب

 

 

 آقای دکتر استوان ، مغز و اعصاب بزرگسال 

 

 آقای دکتر ایزدی ،

 

 خانم دکتر زارعی فر - آنکولوژی اطفال 

 آقای دکتر ذکاوت

 

 

  آقای دکتر مروج غدد اطفال 

 
 خانم دکتر فروغ صاکی

انم دکتر همتیخ - نوزادان   

 خانم دکتر نجیب

 

 آقای دکتر فروغی ، - جراح اطفال 

 آقای دکتر کدیور - عفونی اطفال 

عصر ( 5تا 2خانم دکتر ساالریان )  آقای دکتر هنر ، گوارش اطفال   

 - آقای دکتر فالح زاده نفرو اطفال 

زادهآقای دکتر اسماعیل  آقای دکتر نبوی زاده ایمونولوژی اطفال   



 

 

  23/2/99درمانگاه امام رضا )ع( در تاریخ  لیست اساتید

 کلینیک عصر کلینیک صبح تخصص

 آقای دکتر بابائی ،  قلب و عروق بزرگسال 

  

-  

 آقای دکتر قهارترس ،  - پوست 

 آقای دکتر اسدی ،  کلینیک درد 

 

- 

 - - نفروبزرگسال 

 خانم دکتر صفری  عفونی بزرگسال 

 

 تر صادقی آقای دک

 خانم دکتر کتیبه ،  مغز و اعصاب اطفال 

 

 آقای دکتر نعمتی ، 

 

 آقای دکتر انصاری ،  رادیوتراپی 

 آقای دکتر امیدواری ، 

 آقای دکتر مصالیی ، 

 خانم دکتر احمدلو ، 

 آقای دکتر کدخدایی

 آقای دکتر نصرالهی 

 

 آقای دکتر ادراکی ،  آقای دکتر مهدی زادگان  قلب اطفال 

 

 آقای دکتر نصیری  آقای دکتر فرپور ،  توانبخشی

 آقای دکتر دستغیب ،  آقای دکتر موال ،  روانپزشکی 

 آقای دکتر موال 

 آقای دکتر ایزدی ،  مغز و اعصاب بزرگسال 

 

 آقای دکتر استوان ، 

 

 آقای دکتر بردبار  - آنکولوژی اطفال

 آقای دکتر شهریاری 

 

 - - اطفال  غدد

 آقای دکتر رضوی نزاد ،  - نوزادان 

 آقای دکتر آژ  - جراح اطفال 

 خانم دکتر سنایی ،  - عفونی اطفال 

 آقای دکترکدیور 

 آقای دکتر ایمانیه ، منشی : خانم روان  آقای دکتر هنر ،  گوارش اطفال 

 - آقای دکتر فالح زاده ، منشی : خانم خوید  نفرو اطفال 

 آقای دکتر اسماعیل زاده  نولوژی اطفال ایمو

 خانم دکتر آل یاسین 

 آقای دکتر اسماعیل زاده ، 

 آقای دکتر نبوی زاده 



 

  24/2/99لیست اساتید درمانگاه امام رضا )ع( در تاریخ 

 کلینیک عصر کلینیک صبح تخصص

 اییانآقای دکتر نیکو ، آقای دکتر رض قلب و عروق بزرگسال 

  

  آقای دکتر بابائی ، 

 ،  آقای دکتر بذرافشان

 آقای دکتر نمازی ،  پوست 

 

 آقای دکتر هنجنی ، 

 آقای دکتر اسدی ،  - کلینیک درد 

 

 - آقای دکتر ورهرام ،   کلینیک وارفارین

 - خانم دکتر صفری ،  عفونی بزرگسال 

 دکتر نعمتی ،  ایقآ - اطفالمغز و اعصاب 

 

 آقای دکتر انصاری ،  رادیوتراپی 

 آقای دکتر مصالیی 

 خانم دکتر احمدلو ، 

 آقای دکتر محمدیان پناه ، 

 آقای دکتر حامدی ، 

 آقای دکتر مهدی زادگان ،  قلب اطفال 

 

- 

 - - توانبخشی 

 آقای دکتر مانی ،  خانم دکتر احمد زاده ،  روانپزشکی 

 آقای دکتر دستغیب ، آقای دکتر موال 

 خانم دکتر پورصادق فرد ،  عصاب بزرگسال مغز و ا

 

 آقای دکتر فداکار ، 

 

 آقای دکتر ذکاوت  - اطفال  آنکولوژی

 خانم دکتر زارعی فر 

 

 

 - - غدد اطفال 

 آقای دکتر رضایی ،  - نوزادان 

 خانم دکتر نجیب ، منشی : خانم دکتر صالحی 

 آقای دکتر فروتن ،  - جراح اطفال 

 آقای دکتر امانتی ،  - عفونی اطفال 

 آقای دکتر هنر ،  - گوارش اطفال 

 آقای دکتر ایمانیه 

 خانم دکتر ساالریان 

 - - نفرو اطفال 

 آقای دکتر اسماعیل زاده ،  ایمونولوژی اطفال 

 

 آقای دکتر نبوی زاده ، 

 

 خانم دکتر میترا امینی  -  یپزشکی اجتماع


