
 مهران شریفیدکتر                          فیروزه کاوسی                                            

  مرکز رئیس                     مسئول درمانگاه         

 1401در سال  برنامه پزشکان درمانگاه خون و انکولوژي بزرگساالن

روزهاي 

 هفته
 درمانگاه تخصصی درمانگاه فوق تخصص درمانگاه  فلوشیپ

 شنبه
 آقاي دکتر مهدي محمودزاده

 فوق تخصص خون و انکولوژي بزرگساالن
 8 –13ساعت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 درخشنده علی آقاي دکتر
تخصص خون و انکولوژي فوق 

 بزرگساالن
 10-12ساعت 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 آقاي دکتر محمدمسعود مرندي

 متخصص داخلی 
 10-13ساعت 

 یکشنبه

 مرکز با حضور فلوشیپ
 آقاي دکتر صادقی 

 فوق تخصص خون و انکولوژي بزرگساالن
 10:30-13ساعت 

 درمانگاه پیوند 
 دکتر صادقی

 11-12ساعت 

 دکتر مریم میرپوریان 
 10-12ساعت 

محمدصالح پیکرآقاي دکتر   
فوق تخصص خون و انکولوژي 

 بزرگساالن
10-41ساعت   

 آقاي دکتر محمدمسعود مرندي
 متخصص داخلی 

 10-13ساعت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ دوشنبه

 آقاي دکتر مهدي محمودزاده
فوق تخصص خون و انکولوژي 

 بزرگساالن
 8 – 13ساعت 

 فوق تخصص آقاي دکتر آرش رئیسی
 خون و انکولوژي بزرگساالن

 10 – 12ساعت 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 آقاي دکتر محمدمسعود مرندي
 متخصص داخلی 

 10-13ساعت 

 سه شنبه

 فلوشیپ  مرکز با حضور
 فیشریآقاي دکتر  – درخشندهدکتر  آقاي

 فوق تخصص خون و انکولوژي بزرگساالن
 9-13 ساعت 

محدثه پورپونهدکتر  خانم  
فوق تخصص خون و انکولوژي 

 بزرگساالن
 11-13ساعت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
 آقاي دکتر محمدمسعود مرندي

 متخصص داخلی 
 10-13ساعت 

 چهارشنبه
 دکتر مریم میرپوریان 

 10-12ساعت 

 آقاي دکتر مهدي محمودزاده
تخصص خون و انکولوژي فوق 

 بزرگساالن
 8 – 13ساعت 

 فوق تخصص آقاي دکتر آرش رئیسی
 خون و انکولوژي بزرگساالن

 10 – 12ساعت 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 آقاي دکتر محمدمسعود مرندي
 متخصص داخلی 

 10-13ساعت 

 شنبهپنج 

 فوق تخصص آقاي دکتر جمشیدیان ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
 خون و انکولوژي بزرگساالن

 10 – 12ساعت 
 

 آقاي دکتر محمدمسعود مرندي
 متخصص داخلی 

 10-13ساعت 



  مهران شریفیدکتر                                      فیروزه کاوسی                         

  مرکز      رئیس               مسئول درمانگاه                            

 1401سال  برنامه پزشکان درمانگاه کودکان
 بیمارستان سیدالشهداء ( ع )

 روزهاي هفته
 درمانگاه تخصصی

 خون و انکولوژي

 درمانگاه تخصصی

 خون و انکولوژي

 درمانگاه تخصصی

 خون و انکولوژي

 گوارشتخصصی فوق درمانگاه 

 ــــــــــــــــــــــــــــ شنبه
 احمد محمديآقاي دکتر 

 9 - 12ساعت 
 آقاي دکتر مجید قنوات

 9 - 12ساعت 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 یکشنبه
 خانم دکتر ناهید رئیسی

 10 – 13ساعت 
 احمد محمديآقاي دکتر 

 9 - 12ساعت 
 آقاي دکتر مجید قنوات

 9 - 12ساعت 
 خانم دکتر لیال خلیلیان

 11 - 13ساعت 

 دوشنبه
 معافیآقاي دکتر علیرضا 

 8 – 12ساعت 
 احمد محمديآقاي دکتر 

 9 - 12ساعت 
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ سه شنبه
 احمد محمديآقاي دکتر 

 9 - 12ساعت 
 آقاي دکتر مجید قنوات

 9 - 12ساعت 
 خانم دکتر لیال خلیلیان

 11 - 13ساعت 

 ــــــــــــــــــــــــــــ چهارشنبه
 احمد محمديآقاي دکتر 

 9 - 12ساعت 
 آقاي دکتر مجید قنوات

 9 - 12ساعت 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ پنج شنبه
 آقاي دکتر مجید قنوات

 9 - 12ساعت 
 خانم دکتر لیال خلیلیان

 11 - 13ساعت 



   

 مهران شریفیدکتر                   فیروزه کاوسی                          آقاي دکتر ابطحی   

  رکزم رئیس          مسئول درمانگاه                             جراحیدرمانگاه مسئول 

 1401سال  برنامه پزشکان درمانگاه جراحی
 بیمارستان سیدالشهداء ( ع )

روزهاي 

 هفته

 جراحی پالستیک  و زیبایی 2درمانگاه شماره  1درمانگاه شماره 

 8- 12ساعت  10 - 12ساعت  9 - 11ساعت  10 - 12ساعت  8 - 10ساعت 

 ـــــــــــ ـــــــــــ شنبه
 خانم دکتر فرشته باغبانی

 جراح و متخصص زنان و زایمان
 ــــــــــ ـــــــــــ

 یکشنبه
معصومه صفاییسیده خانم دکتر  

 متخصص جراحی

 خانم دکتر مریم طباطبائیان
 خانم دکتر فرشته باغبانی جراحی پستان

 جراح و متخصص زنان و زایمان
 ــــــــــ ـــــــــــ

 فعالً مرخصی می باشند

 ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ دوشنبه

 سه شنبه
 ابطحی محمدآقاي دکتر

 جراحی عمومی
 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ

 چهارشنبه
سیده معصومه صفاییخانم دکتر  

 متخصص جراحی
 ـــــــــــ

 خانم دکتر فرشته باغبانی
 جراح و متخصص زنان و زایمان

 ــــــــــ ــــــــــ

 پنج شنبه
 آقاي دکتر حمید کالنتر
 فوق تخصص گوارش

 هپاتیتبررسی 
 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ



 مهران شریفیدکتر                فیروزه کاوسی                                 

  مرکز رئیس       مسئول درمانگاه                   

 1401سال  داخلیبرنامه پزشکان درمانگاه 
 بیمارستان سیدالشهداء ( ع )

 روزهاي هفته
 فوق تخصص گوارش

 کارشناس مامایی غدد روانپزشکی پوست
 تغذیه

 9-10ساعت  

 ــــــــــ ــــــــــ شنبه
آقاي دکتر محمدرضا 

 شعربافچی زاده
9– 12ساعت   

دکتر نژال خانم 
 ابریشمچیان

 فوق تتخصص غدد

 حکیمه میرزایی
8-13 ساعت  

 ــــــــــ

 ــــــــــ یکشنبه
آقاي دکتر ابوالفضل 

 جویا
 11:30 – 13ساعت 

 ــــــــــ ــــــــــ
 حکیمه میرزایی

8-13ساعت   
 ــــــــــ

 دوشنبه
آقاي دکتر علیرضا 

 10-12سعادتمند ساعت 
 ــــــــــ

آقاي دکتر محمدرضا 
 شعربافچی زاده

9– 12ساعت   

 ــــــــــ
 حکیمه میرزایی

8-13ساعت   
 ــــــــــ

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ سه شنبه
 حکیمه میرزایی

8-13ساعت   
 ــــــــــ

 چهارشنبه
آقاي دکتر علیرضا 

10-12سعادتمند ساعت   

آقاي دکتر ابوالفضل 
 جویا

 11:30 – 13ساعت 
 ــــــــــ

دکتر نژال خانم 
 ابریشمچیان

 فوق تتخصص غدد

میرزاییحکیمه   
8-13ساعت   

 ــــــــــ

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ پنج شنبه
دکتر نژال خانم 

 ابریشمچیان
 فوق تتخصص غدد

 حکیمه میرزایی
8-13ساعت   

 ــــــــــ



 مهران شریفیدکتر                        فیروزه کاوسی                          

 مرکز رئیس        مسئول درمانگاه                             

 

 1401سال  برنامه پزشکان کلینیک ویژه عصر

 بیمارستان سیدالشهداء ( ع )

روزهاي 

 هفته
 1شماره درمانگاه  1شماره درمانگاه   1شماره درمانگاه  

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ شنبه

 ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ یکشنبه

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ دوشنبه

 سه شنبه
فوق تخصص خون و انکولوژي   -خانم دکتر مریم میرپوریان 

 بزرگساالن
 16-18ساعت 

 ـــــــــ  ــــــــــ

 چهارشنبه
فوق تخصص خون و انکولوژي   -آقاي دکتر نورالدین جمشیدیان 

 بزرگساالن
 15-17ساعت 

 ـــــــــ ـــــــــ

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ شنبهپنج 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 مهران شریفیدکتر                         مسئول درمانگاه                      

 رئیس مرکز                                              فیروزه کاوسی                                                                                                                                                                                                                 

 

 1401سال  رادیوتراپی و انکولوژيبرنامه پزشکان درمانگاه 

 بیمارستان سیدالشهداء (ع )

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه روزهاي هفته

ان
شک

پز
 

 ــــــــــــــــ
 دکتر مینا تجویدي

 ( ویزیت )
 دکتر مینا تجویدي

 ( ویزیت )
 دکتر مینا تجویدي

 ( ویزیت )
 دکتر مینا تجویدي

 ( ویزیت )

 دکتر سیمین همتی
 ( ویزیت ) 

 ــــــــــــــــ
 دکتر سیمین همتی 

 ) TPSطرح درمان ( 
  دکتر سیمین همتی

 ــــــــــــــــ ( ویزیت )

  دکتر مهناز رعایائی
 ( ویزیت )

 دکتر مهناز رعایایی 
 ) TPSطرح درمان ( 

 دکتر مهناز رعایائی
 ( ویزیت ) 

 مقاره عابد رضادکتر
 ــــــــــــــــ ( ویزیت ) 

 دکتر علی اخوان 
 ) TPSطرح درمان ( 

 دکتر علی اخوان 
 ) ( ویزیت

 دکتر علی اخوان
 ( ویزیت ) 

 دکتر علی اخوان
 ( ویزیت ) 

  دکتر علی اخوان
 ( ویزیت )

 دکتر نادیا نجفی زاده
 ( ویزیت )

 دکتر نادیا نجفی زاده
 ( ویزیت ) 

 دکتر نادیا نجفی زاده
 ( ویزیت ) 

دکتر نادیا نجفی زاده 
 ــــــــــــــــ ) TPSطرح درمان ( 

 دکتر محمد طاهري
 ( ویزیت ) 

 دکتر محمد طاهري
 ( ویزیت ) 

  دکتر محمد طاهري
 ( ویزیت )

  دکتر محمد طاهري
 ( ویزیت )

 دکتر محمد طاهري
 ( ویزیت ) 

 دکتر  حمیرا حاج احمدیان
 ) TPSطرح درمان ( 

 دکتر  حمیرا حاج احمدیان
 ( ویزیت ) 

 مهسا کیانی نیادکتر  
 ( ویزیت )

 مهسا کیانی نیادکتر  
 ویزیت )( 

 مقاره عابد رضادکتر
 )TPS( 

 
 مهسا کیانی نیادکتر  

 ( ویزیت )
 مقاره عابد رضادکتر
 ( ویزیت ) 

 مهسا کیانی نیادکتر   ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
 ) TPSطرح درمان ( 
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 رئیس مرکز           فیروزه کاوسی                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 1401فلوشیپ عفونی،آلرژي،پیوند وسرطان برنامه پزشکان کلینیک

روزهاي 

 هفته
 1شماره درمانگاه   1شماره درمانگاه  

    شنبه

  یکشنبه

 

 
 

    دوشنبه

  سه شنبه
 

 
 

 عفونی،آلرژي،پیوند وسرطالنفلوشیپ   -خانم دکتر نصري  چهارشنبه
 14-16ساعت 
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 رئیس مرکز        فیروزه کاوسی                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 1401قلب ( اکو و تست ورزش ) سال  مشاورهبرنامه پزشکان 
 بیمارستان سیدالشهداء ( ع )

 تست ورزش )  -اکو( مشاوره بیماران مرکز  روزهاي هفته

 شنبه
 متخصص قلب و عروق -سیداحمدرضا خیام نکویی دکتر 

12-10 

 یکشنبه
 و عروق وکاردیوآنکولوژيفوق تخصص قلب  -شکرچی زادهمسعود دکتر 

12-10 

 دوشنبه
 متخصص قلب و عروق -سیداحمدرضا خیام نکویی دکتر 

12-10 

 سه شنبه
 متخصص قلب و عروق -سیداحمدرضا خیام نکویی دکتر 

12-10 

 چهارشنبه
 فوق تخصص قلب و عروق وکاردیوآنکولوژي -دکتر شکرچی زاده

21-19 

 ------------- شنبهپنج 


