
عطیل همه روزه بجزروزهای ت(ع)واحدهای تخصصِی پلی کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام علی-

.فعال هستند

شب12صبح لغایت 8فعالیت پزشک عمومی همه روزه از -

شب12صبح لغایت 8فعالیت واحد تزریقات همه روزه از  -
.گرددمعاینه بیماران توسط پزشک ودانشجوانجام می(آموزشیدرشیفتهای )صبحویزیت های شیفت -

.بوده ودرپایان هرماه باتغییرات جزئی بروزرسانی میگردد1401ماِه سالآبان ذیل مختص برنامه 

***روزهای مرخصی پزشکان بصورت حضوری اعالم میگردد***
(ع)واحد روابط عمومی و فناوری اطالعات پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی: تهیه وتنظیم 



ان با روش های زیر امک( ع)نوبت دهی در پلی کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام علی

:پذیر است

0383155ونوبت دهی از طریق تلفن همراه با شماره 3155با شماره نوبت دهی ازطریق تلفن ثابت-1

 Nobat.skums.ac.irدهی از طریق آدرس اینترنتی نوبت-2

24دهی از طریق دانلود ونصب اپلیکیشن پذیرش نوبت-3

7:45شروع نوبت دهی کلیه پزشکان این مرکز از یک روز قبل ازحضور پزشک ساعت: 1یادآوری * 

.روش باال امکان پذیراست3صبح با 

و یا دفترچه بیمهوهمراه داشتن نوبت ِی ارائه کد رهگیرهنگام دریافت قبض نوبت :2یادآوری * 

.الزامی استکارت ملی 

:دانلود برنامه روز حضورپزشکان از آدرس زیرامکان پذیر است: 3یادآوری*
https://imamaliclinic.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub45/1.pdf

. در واحد های ذیل بخاطر لزوم آمادگی قبل ازانجام خدمت الزاما نوبتها حضوری هستند: 4یادآوری *

سنجی، فیزیوتراپی،آندوسکوپی،رادیولوژی،تراکم استخوان،شنوایی آزمایشگاه 

https://imamaliclinic.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub45/1.pdf


توضیحاتروزحضور بعدازظهرروز حضور صبحواحد

رادیولوژی-استخوانتراکم

آزمایشگاه
طبقه اول تاچهارشنبهشنبهتا پنجشنبهشنبه

طبقه اولیکشنبه تا چهارشنبهشنبه تاچهارشنبهیآندوسکوپی و کلونوسکوپ

طبقه اول پنجشنبهشنبه تا فیزیوتراپی

کاردرمانی
چهارشنبه -شنبه

پنجشنبه

دوشنبه-یکشنبه

سه شنبه
طبقه اول 

پاتولوژیست)گفتاردرمانی

(گفتار،زبان وبلع
طبقه اولچهارشنبهدوشنبه

طبقه دومشنبهشنبه تا پنج(شنوایی سنجی)اودیومتری

پزشک عمومی

و واحد تزریقات
همه روزه ازساعت

صبح 8
طبقه همکفشب12لغایت 



توضیحاتروزحضور بعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

متخصص رادیولوژیطاهریعبدالمجید

سونوگرافی

شنبهسه-دوشنبه

(آموزشی)
یکشنبه-شنبه

طبقه اول 

واحدرادیولوژی

محمدعلی دیانی
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
(آموزشی)شنبه

طبقه اول 

واحدرادیولوژی

امیراحمدزمانی
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی

چهارشنبه

(آموزشی)
دوشنبه

طبقه اول 

واحدرادیولوژی

مژده قیصری
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
(آموزشی)یکشنبه

یکشنبه-شنبه

سه شنبه-دوشنبه
طبقه اول 

واحدرادیولوژی

حسن کیانی
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی
چهارشنبه

طبقه اول 

واحدرادیولوژی

عصمت جعفری
متخصص رادیولوژی

سونوگرافی

پنج شنبه
شنبه تا چهارشنبه

طبقه اول 

واحدرادیولوژی



توضیحاتروزحضور بعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

نبی اله 

اسدپور

فوق تخصص

قلب اطفال ونوجوان
3طبقه (آموزشی)سه شنبه

8درمانگاه

دوشنبه-شنبهپنجشنبهفوق تخصص کلیه اطفالالهام امامی

چهارشنبه

3طبقه 

8درمانگاه

فوق  تخصص رویاچوپانی

نوزادان
سه شنبه-شنبه(آموزشی)سه شنبه

چهارشنبه

3طبقه 

8درمانگاه

فوق تخصص نسمیراسرائیا

نوزادان
(آموزشی)یکشنبه

پنجشنبه

3طبقه چهارشنبه-شنبه

8درمانگاه

علی اصغر

ربیعی

فوق تخصص 

عفونی اطفال
3طبقه چهارشنبهشنبه تا پنجشنبه

8درمانگاه

فوق تخصص پیام سامعی

غددومتابولیسم کودکان
ساختمان شنبه تاسه شنبه

1الحاقی طبقه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضور صبحتخصصنوعنام پزشک

فوق تخصص آسم جواد فدائی

وآلرژی اطفال
یکشنبه-شنبه(آموزشی)سه شنبه

چهارشنبه-دوشنبه

3طبقه 

8درمانگاه

محمدعلی زمانی
فوق تخصص آسم 

وآلرژی اطفال
طبقه سومچهارشنبه-دوشنبه

8درمانگاه

هاجرسورانی
متخصص کودکان 

ونوزادان
طبقه سومیکشنبه

8درمانگاه

علی ضامن

صالحی فرد

متخصص کودکان

ونوزادان

نبه دوش-یکشنبه-شنبه

(آموزشی)سه شنبه

پنجشنبه

یکشنبه-شنبه

شنبهسه -دوشنبه

طبقه سوم

8درمانگاه

حسن طالکش
تخصص فوق

گوارش اطفال

یکشنبه-شنبه

هچهارشنب-سه شنبه

ساختمان الحاقی

طبقه اول

آناهیتافرهزاد
فوق تخصص 

واعصاب کودکانمغز
طبقه سومچهارشنبه آموزشی

8درمانگاه



توضیحاتروزحضور بعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

2طبقه نبهچهارش-یکشنبه-شنبهمتخصص زنانزهرادیانی

4درمانگاه

2طبقه چهارشنبهمتخصص زنانجعفرزادهلعبت 

4درمانگاه

2طبقه یکشنبه-شنبهمتخصص زنانشیداشبانیان

4درمانگاه

یکشنبه-شنبه(آموزشی)سه شنبهمتخصص زنانشیرین موذن

چهارشنبه-شنبهدو

2طبقه 

4درمانگاه

عبدلی مژده 

خالدی

(آموزشی)یکشنبهمتخصص زنان

چهارشنبه-دوشنبه

2طبقه 

4درمانگاه

طبقه دومشنبهمتخصص زنانالهام کاوسیان

4درمانگاه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

ساختمان هسه شنب-دوشنبهسه شنبه-دوشنبهمتخصص قلبپدرام بابائی

همکف-الحاقی

یکشنبه-شنبه(آموزشی)شنبهمتخصص قلببهروزپورحیدر

چهارشنبه

ساختمان 

همکف-الحاقی

ساختمان یکشنبهمتخصص قلبرشیدیامیرمحسن

همکف-الحاقی

دوشنبهمتخصص قلبسمیه زمانی فرد

(آموزشی)چهارشنبه

ساختمان سه شنبه

همکف-الحاقی

ساختمان چهارشنبهیکشنبهفلوشیپ قلبعبدالطیف غزال

همکف-الحاقی

ساختمان دوشنبه-شنبهسه شنبهمتخصص قلببهاره کریمیان

همکف-الحاقی

ساختمان چهارشنبه-سه شنبهفلوشیپ قلبحنیفه گنجی

همکف-الحاقی

دوشنبه-یکشنبه-شنبهفلوشیپ قلبمرضیه نصیری

چهارشنبه

ساختمان 

همکف-الحاقی



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

یکشنبه-شنبه(آموزشی)چهارشنبهمتخصص ارتوپدیمحمدتقی بهمنی

چهارشنبه-سه شنبه

طبقه همکف

2درمانگاه 

طبقه همکفسه شنبه-شنبهمتخصص ارتوپدیمحمدانصاری

2درمانگاه 

(آموزشی)دوشنبهمتخصص ارتوپدیمرتضی دهقان

چهارشنبه

طبقه همکف

2درمانگاه 

طبقه همکف دوشنبهمتخصص ارتوپدیصفدریانبهروز

2درمانگاه 

طبقه همکف(آموزشی)شنبهمتخصص ارتوپدیبهمن صالحپور

2درمانگاه 

طبقه همکف(آموزشی)سه شنبهمتخصص ارتوپدیمسلم رفیعی

2درمانگاه 



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

دوشنبه-شنبهتخصص غددفوقلیالاشرفی

چهارشنبه

2طبقه

5درمانگاه 

یکشنبه-شنبه(آموزشی)یکشنبهتخصص غددفوقپریسا مردانی

سه شنبه

2طبقه

5درمانگاه 

2طبقههسه شنب-یکشنبه(آموزشی)سه شنبهتخصص غددفوقگلشن تقی پور

5درمانگاه 

چهارشنبهفوق تخصص غددمحبوبه تقی پور

(آموزشی)

2طبقهدوشنبه-شنبه 

5درمانگاه 

کارشناس ارشد)ورعالی پهللافتح 

(تغذیه

ساختمان هشنبه تا چهارشنب

ه الحاقی طبق

2

2طبقهشنبهمتخصص تغذیهتینا جعفری

5درمانگاه 



روز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

روزحضور 

توضیحاتبعدازظهر

فیزیکیطب بنی مهدیمحسن 

یکشنبه-شنبه

(آموزشی)دوشنبه

چهارشنبه-سه شنبه

2طبقه

5درمانگاه

مدینا سادات

جوادی

2طبقهیکشنبه-شنبه یکشنبه-شنبه طب فیزیکی

5درمانگاه

2طبقهسه شنبهچهارشنبهطب فیزیکیسولماز نادری

5درمانگاه

سه شنبههتخصص ریفوق زهراحبیبی

(آموزشی)

هسه شنب-یکشنبه

چهارشنبه 

طبقه سوم

6درمانگاه



توضیحاتروزحضور بعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

3طبقه (آموزشی)سه شنبهمتخصص عفونیرحمانیفریدون
6درمانگاه 

3طبقه سه شنبه-یکشنبه(آموزشی)چهارشنبهمتخصص عفونیمسعودحفیظی
6درمانگاه 

دوشنبهمتخصص عفونیمهدی خلیلی

(آموزشی)

دوشنبه-شنبه

چهارشنبه

3طبقه 
6درمانگاه 

3طبقه (آموزشی)شنبهمتخصص عفونیالهه صیدایی
6درمانگاه 

3طبقه دوشنبه-شنبهمتخصص عفونیزهراعلی اکبریان
6درمانگاه 

3طبقه (آموزشی)یکشنبهمتخصص عفونیمریم کیهانی
6درمانگاه 



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

پریسا 

جوادیان  

فوق تخصص کلیه و 

(نفرولوژی)فشارخون

سه شنبه

(آموزشی)

طبقه دومهچهارشنب-یکشنبه

3درمانگاه 

فوق تخصص کلیه و انیلیال محمود

(نفرولوژی)فشارخون

چهارشنبه

(آموزشی)

دوشنبه 

چهارشنبه

طبقه دوم

5درمانگاه

فوق تخصص کلیه و علی مومنی

(نفرولوژی)فشارخون

شنبه

(آموزشی)

طبقه دوم

3درمانگاه

فوق تخصص کلیه و سعیدمردانی

(نفرولوژی)فشارخون

یکشنبه

(آموزشی)

یکشنبه-شنبه

هچهارشنب-شنبهسه

طبقه دوم

3درمانگاه

نیلوفر

الهینعمت 

فوق تخصص کلیه و 

(نفرولوژی)فشارخون

دوشنبه

(آموزشی)

طبقه دومشنبهسه -شنبه

3درمانگاه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

متخصص گوش امانیسروش

وحلق وبینی

دوشنبه-شنبه

(آموزشی)چهارشنبه

-شنبهیک-شنبه

هشنبه چهارشنبسه 

طبقه سوم 

7درمانگاه

متخصص گوش افروزاسحاقیان

وحلق وبینی

فلوشیپ جراحی 

سروگردن

پنجشنبه

طبقه سوم 

7درمانگاه

متخصص گوش علی برهانی

وحلق وبینی

طبقه سوم سه شنبه

7درمانگاه

متخصص گوش کاظمیمریم

وحلق وبینی

سه شنبه/یکشنبه

(آموزشی)

دوشنبه-شنبه

چهارشنبه

طبقه سوم 

7درمانگاه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضور صبحتخصصنوعنام پزشک

طبقه دوم سه شنبه-شنبه(آموزشی)چهارشنبهپزشکمتخصص روانالهام زارعان

3درمانگاه

فوق تخصص صفویپروین

پزشک اطفالروان
طبقه سوم(آموزشی)شنبه

7درمانگاه 

طبقه سومیکشنبهمتخصص روانپزشکمنیره حقانی فر

7درمانگاه 

طبقه سومهچهارشنب-سه شنبهدوشنبهمتخصص روانپزشکالهام فرزان نژاد

7درمانگاه 

وش حوری

قادری

دوشنبه-شنبه(آموزشی)یکشنبهمتخصص روانپزشک

چهارشنبه

طبقه دوم 

3درمانگاه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضور صبحتخصصنوعنام پزشک

متخصص اعظم علی اکبریان

روانپزشک

طبقه همکفسه شنبه

2درمانگاه

شکوه سادات 

فرزانه

متخصص 

روانپزشک

3طبقهشنبه

7درمانگاه

متخصص فاطمه هلل گانی

روانپزشک

3طبقهچهارشنبه

7درمانگاه

مسعود

فرجامنیک 

متخصص 

روانپزشک

3طبقهدوشنبه

7درمانگاه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

دوشنبه/یکشنبه(آموزشی)چهارشنبهمغزواعصابمجیدجعفری

چهارشنبه

دومطبقه
5درمانگاه

طبقه دومدوشنبهمغزواعصابهادی حسین زاده

5درمانگاه 

طبقه دوم (آموزشی)یکشنبهمغزواعصابجیوادناهید
3درمانگاه

طبقه دوم(آموزشی)دوشنبهمغزواعصاباصغربیاتی
3درمانگاه

زهراالسادات 

مرتضوی

طبقه دوم (آموزشی)شنبهمغزواعصاب
3درمانگاه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

جراح حمیده دانش

مغزواعصاب
-یکشنبه-شنبه

هچهارشنب-دوشنبه

طبقه سوم

6درمانگاه

طبقه همکفهچهارشنب-یکشنبه(آموزشی)شنبهجراح مغزواعصابمحمدخاکسار
2درمانگاه

دوشنبه-یکشنبه(آموزشی)دوشنبهجراح مغزواعصابعلی مختاری

طبقه همکفشنبهسه-شنبهجراح مغزواعصابحمیدنیک زاد

2درمانگاه

فوق تخصص عنایت هللا یدالهی

جراحی پالستیک

طبقه همکفپنج شنبه

2درمانگاه

فوق تخصص رسول رحیمی

جراحی پیوند کبد
طبقه دومدوشنبه-یکشنبه

3درمانگاه 

فوق تخصص جراحی محمدموذنی

(توراکس)قفسه صدری
یکشنبه/شنبه(آموزشی)دوشنبه

هچهارشنب/شنبهسه

همکفطبقه

2درمانگاه 



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

متخصص محمدرجائی

اورولوژی

دوشنبه

(آموزشی)

یکشنبه/شنبه

هچهارشنب/شنبهسه

همکفطبقه 

2درمانگاه

همکفطبقه (آموزشی)چهارشنبهمتخصص اورولوژیمنصوررمضانی

2درمانگاه

متخصص زهرا زندی

اورولوژی

شنبه

(آموزشی)

همکفطبقه 

2درمانگاه

طبقه دومچهارشنبهکلیهفلوشیپ پیوندمجیدشیرانی

5درمانگاه

فرامرز

بیگیمحمدعلی

متخصص 

اورولوژی

یکشنبه

(آموزشی)

طبقه همکف

2درمانگاه 

متخصص سعیدعالی

اورولوژی

سه شنبه

(آموزشی)

دوشنبه-شنبه
چهارشنبه

طبقه دوم

3درمانگاه 



توضیحاتروزحضور بعدازظهرروز حضور صبحتخصصنوعنام پزشک

طبقه همکفشنبه تا چهارشنبه(آموزشی)شنبهسهعمومیمتخصص جراح علیرضاجعفری

2درمانگاه 

-متخصص جراح عمومیبرزوخالدی فر

لفوق تخصص جراحی اطفا
سه شنبه

(آموزشی)

نبه دوش-یکشنبه-شنبه

چهارشنبه

طبقه دوم

5درمانگاه 

شنبهعمومیمتخصص جراح یشریعتپرنیان

(آموزشی)

طبقه همکف

2درمانگاه 

بابک علوی

فرزانه

تخصص جراحیفوق

عروق

شنبهسه

(آموزشی)

دوشنبه-شنبه

چهارشنبه-سه شنبه

همکفطبقه

2درمانگاه 

تخصص جراحی فوقمحمد معینی

عروق
چهارشنبه

(آموزشی)
همکفطبقهدوشنبه

2درمانگاه 



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضور صبحتخصصنوعنام پزشک

تخصص فوققربانعلی رحیمیان

گوارش
طبقه دوم(آموزشی)سه شنبه

3درمانگاه 

تخصص فوقمحسن پیرپیران

گوارش
طبقه دوم(آموزشی)یکشنبه

3درمانگاه 

فوق تخصص جعفر نصیری

گوارش
طبقه دوم(آموزشی)چهارشنبه

3درمانگاه 

فوق تخصص پروانه قنبری

گوارش
طبقه دوم(آموزشی)شنبه

3درمانگاه 

فوق تخصص تهمینه فربدآرا

گوارش
2طبقه(آموزشی)چهارشنبه 

3درمانگاه 



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضور صبحتخصصنوعنام پزشک

2طبقه (آموزشی)یکشنبه-شنبهمتخصص داخلیساراحسین پور

3درمانگاه

2طبقه (آموزشی)سه شنبهمتخصص داخلیخدادوستانالهام 

3درمانگاه

2طبقه (آموزشی)چهارشنبهمتخصص داخلیشیرین شمس

3درمانگاه

2طبقه (آموزشی)شنبه متخصص داخلیمحسن کبیری

3درمانگاه

2طبقه (آموزشی)دوشنبهمتخصص داخلیفرشادیدالهی

3درمانگاه

متخصص محمدرضاقربانی

طب کار
ساختمانشنبه تا چهارشنبه

الحاقی 

2طبقه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضور صبحتخصصنوعنام پزشک

فوق تخصص محمدموسوی

روماتولوژی

2طبقه (آموزشی)شنبه

درمانگاه 

5

فوق تخصص بهزاد دوروشی

روماتولوژی

2طبقه (آموزشی)سه شنبه

درمانگاه

5

فوق تخصص مریم توکلی

روماتولوژی

2طبقه چهارشنبه(آموزشی)یکشنبه

درمانگاه

5



توضیحاتروزحضور بعدازظهرروز حضور صبحتخصصنوعنام پزشک

یکشنبه–شنبه(آموزشی)یکشنبهوآنکولوژیخونیاسرصالحی

چهارشنبه

طبقه سوم

7درمانگاه 

طبقه دوم(آموزشی)چهارشنبهوآنکولوژیخونهللا معصومی روح

3درمانگاه 

رادیوتراپیزهرا نادری

وآنکولوژی
طبقه دومهتا چهارشنبیکشنبه

3درمانگاه

رادیوتراپیقاسمیصدیقه

وآنکولوژی
طبقه دوم تا چهارشنبهشنبه

3درمانگاه

یکشنبه(آموزشی)دوشنبهپزشک قانونیپانته آ رمضان نژاد

(بانوانویژه)

همکفطبقه 

2درمانگاه

طبقه همکفیکشنبهپزشک قانونیخلیل زادهمرضیه

2درمانگاه

زین العابدین 

ملکپور

-یک شنبهپزشک قانونی

(آموزشی)دوشنبه

طبقه همکف

طبقه دوم
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3طبقه شنبهمتخصص چشمحسن اکبری

6درمانگاه

2طبقهچهارشنبه-سه شنبهمتخصص چشممصطفی حیدری

5درمانگاه

سه شنبه متخصص چشمملیحه درویشی

(اموزشی)چهارشنبه

2طبقه شنبه

5درمانگاه

2طبقه (آموزشی)شنبهفلوشیپ لیزرچشمزهراجعفرزاده

5درمانگاه

2طبقهدوشنبهمتخصص چشماحسان عزیزی

5درمانگاه

فلوشیپ گلوکوم افسانه نادری

چشم

2طبقه چهارشنبه-شنبهسه 

5درمانگاه

هللا عزت

معمارزاده

متخصص چشم

قرنیه فلوشیپ

2طبقه (آموزشی)دوشنبه

5درمانگاه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعنام پزشک

زهرا 

پوستمتخصصطالب زاده

یکشنبه

دوشنبه

3طبقه یکشنبه-شنبه

6درمانگاه 

مارال

پوستمتخصصیزدان پناه

سه شنبه-دوشنبهچهارشنبه-سه شنبه

چهارشنبه

3طبقه

6درمانگاه

مرتضی

پوستمتخصصنژادفریدون

3طبقهشنبه

6درمانگاه



توضیحاتروزحضوربعدازظهرروز حضورصبحتخصصنوعپزشکنام 

دکترای تخصصیفرشته راستی

سالمت باروری

2طبقهیکشنبه-شنبهشنبه

4درمانگاه

دکترای تخصصیزیبا رئیسی

سالمت باروری

دوشنبه-یکشنبهیکشنبه

چهارشنبه

2طبقه

4درمانگاه

دکترای تخصصیتوکلزینب

سالمت باروری

2طبقهسه شنبهسه شنبه

4درمانگاه
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