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  اسم الدکتور تخصص

مقتدایی مهدی دکتر  الرکبة  استشاری اخصائی جراحه العظام و المفاصل و  

 العظام

حصاری کیاحمید دکتر  اخصائی العظام و عمود الفقری   

بهرامیامیر دکتر  اخصائی جراحة العظام و عمود الفقری   

 دکتر بصام پور اخصائی جراحه العظام

 دکتر حمید زنگنه اخصائی جراحه العظام

 اخصائی جراحه العظام
دکتر محتشم الماسی 

 زاده

اخصائی جراحه العظام و المفاصل و استشاری جراحه الکتف 
 و الکوع  

 
 دکتر علیرضا فرهمندی

 و استشاری ورم اخصائی جراحه العظام
سید حمیدرضا  دکتر

 مدرس نژاد
 

 ترمیمی و التجمیلی  فرزاد پرویزیان دکتر استشاری فی جراحة التجمیل و بالستیک

رضا وقردوستدکتر استشاری فی جراحة التجمیل و بالستیک  

 

 دکتر مجید کاظمی الوجه والفكین ترمیمی و تجمیل  استشاری

کامران اسعدیدکتر  الوجه والفكین جراحة التجمیلیه  استشاری  

 دکترحامد باطنی و حرق استشاری فی جراحة التجمیل و بالستیک

 دکتر میرمحمدمهدی  استشاری فی جراحة التجمیل و بالستیک

 دکتر نیال طبسی اخصائی  جراحة  النساء و الوالده  

 النساء و الوالده

 دکتر کیانا صرام اخصائی  جراحة  النساء و الوالده و العقم  

 دکتر خدیجه ابراهیم نژاد اخصائی  جراحة  النساء و الوالده و العقم  

 دکتر طاهره موحدی اخصائی  جراحة  النساء و الوالده  

 دکتر راضیه علیزاده اخصائی  جراحة النساء و الوالده  
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 دکتر مریم انصاف گو اخصائی  جراحة النساء و الوالده و العقم  

 دکتر لیال محمدی اخصائی جراحة  النساء و الوالده و العقم  

 جمله عصبیه  دکتر عبدالحمید سهرابی اخصائی جمله العصبیة

 دکتر مازیار اذر اخصائی جراحة المخ و االعصاب و عمود الفقری

 جراحة االعصاب
 دکتر بابک علیجانی اخصائی جراحة المخ و االعصاب و عمود الفقری

 دکتر مزدک عالیخانی جراحة المخ و االعصاب و عمود الفقریاخصائی 

 دکتر علی باباشاهی اخصائی جراحة المخ و االعصاب و  تخصص عمود الفقری

  دکتر نوید گلچین اخصائی جراحة المخ و االعصاب و عمود الفقری

 دکتر شهاب حسینی اخصائی جراحه عام 

 جراحة عام 

 اخصائی جراحه عام
عباس  دکتر امیر
 منوچهری

 دکتر حسین یوسف فام و استشاری جراحه القولون و المستقیم اخصائی جراحه عام 

 دکتر عبدالسعید ظفرمند اخصائی جراحة انف و اذن و حنجره 

انف و اذن و 
 حنجره 

 دکتر محسن پازوکی اخصائی جراحة انف و اذن و حنجره

 دکتر پرهام حلیمی  اخصائی الکلی و مجاری البولیة

الکلی و المسالک 
 البولیة

 دکتر اسماعیل عظیمی زراعة الکلی  استشاری اخصائی الکلی و مجاری البولیه و 
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