
   9911ماه سال مهر بیمارستان شهید بهشتي تخصص مهیئت علمي لیست 

 نوع تخصص نام خانوادگی نام ردیف
هیات 
 گروه رتبه علمی  علمی

 گــروه داخــلی

 " دانشیار   متخصص پوست طالیی دکتر رضوان  1

 گــروه طب اورژانس

 طب اورژانس استادیار   متخصص طب اورژانس اقتصادی راضیه دکتر   2

 " استادیار   متخصص طب اورژانس طباطبایی نژاد دکتر محمدرضا  3

 " استادیار   متخصص طب اورژانس بیگی حسن دکتر سکینه  4

 گــروه جراحی عمومی

دکتر اسماعیل   5
   جراحی عمومی کاشی عبدالرحیم

رسمی قطعی 
 " /استادیار

   جراحی عمومی شفق دکتر شیما  6
طرح ضریب 

/Kاستادیار " 

 جراحی دهان ، فک و صورت  سید یاحسین  ساالر دکتر امیر   7
  

سرباز هیئت 
تمام  2Kعلمی 

 وقت 
 چهارشنبه  ها

 جراحی عمومی صادقی دکتر حسین   8
  

استادیار)سرباز 
 " هیئت علمی(

 گــروه جراحی تخصصی

   متخصص ارتوپدی دیعاب دکتر علیرضا  9
)استخدام استادیار

 " پیمانی(

   متخصص ارتوپدی دهقانی داوود دکتر   11
ز سربااستادیار)

 " (هیات علمی 

 
 گــروه جراحی مغز و اعصاب

   متخصص جراحی مغز و اعصاب فخاریان عیلدکتر اسما  11
استخدام رسمی/ 

 جراحی مغزواعصاب استاد تمام

 " استادیار   متخصص جراحی مغز و اعصاب یزدان پناه دکتر حامد   12

   متخصص جراحی مغز و اعصاب امیدوار آیدیندکتر   13
استادیار)تعهدات 

 " (Kضریب 

   متخصص جراحی مغز و اعصاب حالج نژاد دکتر محمد  14
استادیار)تعهدات 

 " (Kضریب 

 گــروه اطفال

 " شیاردان   متخصص بیماریهای کودکان خیرخواه دکتر داوود  15

 میرزاده دکتر آزاده   16
 کودکان یهایماریب متخصص

 
استادیار)تعهدات  

 K)ضریب 

 NICU میمق

 متخصص بیماریهای کودکان زمانی دکتر نوشین  17
  

ات استادیار)تعهد
 K)ضریب 

 NICU میمق

 NICUمقیم        گــروه زنان و زایمان

 زنان و زایمان دانشیار   متخصص زنان وزایمان طبسی دکتر زهره  18

 " دانشیار   متخصص زنان وزایمان فروزانفرد دکتر فاطمه  19

 " دانشیار   متخصص زنان وزایمان یامصداقی ن دکتر الهه   21



 نوع تخصص نام خانوادگی نام ردیف
هیات 
 گروه رتبه علمی  علمی

  دانشیار   متخصص زنان و زایمان صمیمی دکتر منصوره   21

 گــروه عفونی

متخصص بیماریهای عفونی و  مؤمن هروی دکتر منصوره  22
 عفونی استاد   گرمسیری

متخصص بیماریهای عفونی و  افضلی دکتر حسن  23
 " استاد   گرمسیری

متخصص بیماریهای عفونی و  رزاقی دکتر رضا  24
 " دانشیار   گرمسیری

و متخصص بیماریهای عفونی  شریف دکتر علیرضا  25
 " استاد   گرمسیری

متخصص بیماریهای عفونی و  سلیمانی دکتر زهرا   26
 " دانشیار   گرمسیری

متخصص بیماریهای عفونی و  نجفی زاده دکتر مائده  27
 " دانشیار   گرمسیری

 گــروه قلب

 لب وعروق متخصص ق رایگان دکتر فریبا  28
  قلب دانشیار 

   متخصص قلب و عروق عونی هریس دکتر سعید  29
)تعهدات استادیار

 " قانونی(

 گــروه اعصاب
 اعصاب استاد   متخصص مغز واعصاب مسعود دکتر سید علی  31

 ماموریت آموزشی دانشیار   متخصص مغز واعصاب کوچکی دکتر ابراهیم  31

 " استادیار   متخصص مغز واعصاب دانشورکاخکی دکتر رضا  32

   متخصص مغز واعصاب فراشبندی دکتر شیدا  33
استادیارتعهدات 

 " قانونی

 عشرو 28/11/98 تعهدات قانونی   متخصص مغز واعصاب آفرینی بادی  دکتر مریم   34

 گــروه بیهوشی

 بیهوشی فاضل دکتر محمدرضا  35
   بیهوشی استاد 

دکتر سید   36
 بیهوشی رضوی زاده محمدرضا

  استاد یار " 

 بیهوشی حاجی جعفری دکتر محمد  37
  استادیار " 

 بیهوشی پهلوانی دکتر حامد   38
  استادیار " 

 بیهوشی  شجاعی دکتر ابوالفضل   39
  استادیار " 

 گــروه رادیولوژی
 رادیولوژی دانشیار   متخصص رادیولوژی طاالری ادکتر حمیدرض  41

سید دکتر   41
 " استادیار   متخصص رادیولوژی طباطبایی محمدحسین

   متخصص رادیولوژی مسجدی دکتر مهسا   42
استادیار)تعهدات 

 " قانونی(

   متخصص رادیولوژی آزادبخت دکتر جاوید  43
)تعهدات استادیار

 " قانونی(

 گــروه پاتولوژی

 پاتولوژی دانشیار   پاتولوژیست احترام دکتر حسن   44

 " استاد   پاتولوژیست خامه چیان دکتر طاهره  45

 " استادیار   پاتولوژیست متینی دکتر سیدامیرحسن   46

 " دانشیار   پاتولوژیست وکیلی دکتر زریچهر  47



 نوع تخصص نام خانوادگی نام ردیف
هیات 
 گروه رتبه علمی  علمی

 گروه طب فیزیکی و توانبخشی

 و یکیزیف طب گروه استادیار   متخصص طب فیزیکی و توانبخشی میانه ساز دکتر الهه   48
 یتوانبخش

 " استادیار   متخصص توانبخشی  جاللتی دکتر نیره   49

 
 


