
  

 

  49 آباندر برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان شهیذ نورانی تالش
 

 پنجشنبه چهار شنبه  سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه تخصص

 صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح

 دکتر محمذ زاده  متخصص داخلی

 عصر 9

 دکتر محمذ زاده

 صبح01 

 دکتر محمذ زاده

 عصر 9

 دکتر نصیری

 صبح 03:1

 )دیابت(

 دکتر محمذ زاده 

 عصر9

 دکتر محمذ زاده  

 عصر9

 اسماعیلدکترآل 

 صبح 4

 

 زاده دکتر محمذ

 عصر9 

 

 دکتر نوروزی  متخصص اطفال

 صبح01

 دکتر نوروزی 

 عصر 9

 دکتر نوروزی  

 عصر 9

 محمذیدکتر 

 صبح 01

 دکتر نوروزی

 عصر 9

 دکتر نوروزی 

 صبح01

 دکتر نوروزی 

 عصر 9

 دکتر نوروزی  

 عصر 9

 دکتر نوروزی 

 صبح01

 دکتر عسیسی متخصص گوش،حلق و بینی

 صبح03:1

          

  متخصص قلب

 

 دکتر پیران     

 صبح 01

 دکتر هاشمی   

 صبح 03:1

 دکتر قطبی راد  متخصص بیهوشی

 عصر 5

 دکتر قطبی راد 

 عصر 5

 دکتر قطبی راد 

 عصر 5

 دکتر قطبی راد 

 عصر 5

 دکتر قطبی راد 

 عصر 5

 

            :ًکات سیز بِ دقت هطالعِ گزددلطفا  

            

  

.ًَبت دّی الشاهی هی  ّوچٌیي ّوزاُ داشتي دفتزچِ بیوِ بزای بیوِ شذگاى  بِ هٌظَر ارائِ جْت  ًَبت دّی بِ صَرت حضَری هی باشذ ٍ ًَبت دّی تلفٌی هقذٍر ًیست

 باشذ.

 14ًفز هی باشذ. ّوچٌیي در ًَبت عصز ًَبت دّی اس      ساعت  32تا سقف  صبح ٍ 9هتخصص هحتزم اطفال  اس ساعت دکتز ًَرٍسی ًَبت دّی در ًَبت صبح  جْت ٍیشیت 

ًفز تکویل گزدیذ در ساعات باقی هاًذُ پذیزش صَرت ًخَاّذ گزفت ٍ ًگْباًی هَظف بِ  48ًفز هی باشذ.بذیي هعٌا اگز در ّواى ساعت اٍل تعذاد  48ٍ تا سقف   20الی 

 صی پس اس تکویل ظزفیت خَاّذ بَد.جلَگیزی اس ٍرٍد هزاجعیي بِ درهاًگاُ تخص

 14ٍ در ًَبت عصز اس ساعت  9ّز هاُ در بیوارستاى حضَر دارًذ ٍ ًَبي دّی جْت ٍیشیت ایشاى در ًَبت صبح  اس ساعت  خاًن دکتز هحوذ سادُ اس شاًشدّن تا بیست ٍ ًْن     

 باشذ. هی

 هی باشذ. 14اس ساعت  در ًَبت عصزٍ  7:30ًَبت دّی سایز پششکاى در ًَبت صبح اس ساعت 

 

 در ًَبت صبح جْت جْت ٍیشیت  ًَبت دّی         


