
زمان حضور متخصص طب ورزش زمان حضور روانشناسی ورزشی زمان حضور
قلب /متخصص ارتوپدی

وعروق
نام پزشک

8:30صبح متخصص قلب و عروق دکتر مهدی احمد پور

9صبح   فوق تخصص ستون فقرات دکتر علیرضا بصام پور

10صبح  دکتررامین کردی صبح 10 فلوشیپ آرتروسکوپی زانو دکتر رضا توکلی

صبح 12 فوق تخصص جراحی دست خانم دکتر روشنک مرادی

صبح 12 متخصص ارتوپدی دکتر  فرهاد  غفاری

صبح 9 متخصص ارتوپدی دکتر محمد اخالق نجات

13:30عصر دکتر مهرشاد پورسعید صبح 10:30 فوق تخصص آرتروسکوپی دکتر سهیل مهدی پور

عصر 13 فلوشیپ آرتروسکوپی زانو دکتر علی ترکمان

عصر 14:30 خانم دکتر الله سامع عصر 15:15 متخصص ارتوپدی دکترحمید ضرابی

صبح 10 متخصص ارتوپدی صبح دکتر حمید پدرام

صبح 12 متخصص ارتوپدی دکتر شهرام شیروانی

عصر 14 فلوشیپ جراحی دست دکتر محمد علی اخوت پور

عصر 16 متخصص ارتوپدی دکتر حمید روشندل

صبح 10 فلوشیپ فوق تخصصی مچ پا دکتربیژن ولی الهی

صبح 11 متخصص ارتوپدی دکترکامیار عرب ورامینی

11:30صبح  فلوشیپ زانو دکتر سید فرزاد اکابری

عصر 13 فوق تخصص زانو دکتر  علی جهانسوز

عصر 13 خانم دکترعزیزه فرزین مهر عصر 14:00 فلوشیپ جراحی زانو دکتر عطا اهلل مشیر آبادی

10صبح  دکترامیرحسین براتی صبح 8:30 خانم دکتر الله سامع صبح 10 فوق تخصص زانو دکتر  مینیاتور سجادی صبح

12:30عصر  متخصص مغز و اعصاب دکتر طباطبایی

عصر 14:30 تغذیه دکتر  شهرام فرج زاده

عصر 15 فوق تخصص زانو دکتر حمیدرضا یزدی

عصر 15:30 متخصص دست دکتر  رحمت اهلل سری

(ساعت حضور پزشکان نسبی است)

:توجه

صبح

سه شنبه

عصر

چهارشنبه
عصر

. تماس حاصل فرمائید88301010:جهت نوبت دهی متخصص قلب و عروق با  شماره تلفن*

. تماس حاصل فرمائید021-88828259جهت نوبت دهی تلفنی با شماره * 

. مراجعه فرمائیدwww.ifsm.irجهت تعیین نوبت اینترنتی به سایت * 

. تماس حاصل فرمائید286 و 285 داخلی 021-83826جهت تعیین نوبت ازدرمانگاه تغذیه ورزشی با شماره * 

.  درفدراسیون حضور دارند16 الی 8پزشک عمومی همه روزه به غیر از روزهای پنجشنبه از ساعت * 
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97تقویم پزشکان درمانگاه فدراسیون سال 

روزهای هفته
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