
  بسمه تعالی
  1401سال  مرکز آموزشی درمانی پورسینا هیئت علمیپزشکان 

 

 آ م–ل ي -00/06کد : 

 جراحی عمومی ارتوپدي رادیولوژي بیهوشی نورولوژي
 مدیرگروه:

 دکترحمیدرضا حاتمیان

 مدیرگروه:
 دکتر عباس صدیقی نژاد

  مدیرگروه :
 دکتر سیما فالح ارض پیما

 مدیرگروه :
 دکترکامران اسدي

 مدیرگروه :

حسین همتیدکتر  

  هیئت علمی :
  استاد -دکترحمیدرضاحاتمیان -1
  دانشیار-دکترمظفر حسینی نژاد -2
  دانشیار-دکترامیررضا قایقران -3
  استاد-دکترعالیا صابري -4
  دانشیار—دکتربابک بخشایش اقبالی-5
  وشیپ اپی لپسی)فل(

  استادیار -دکتر یاسر مودبی -6
  ( فلوشیپ نوروواسکوالر اینترونشن)

  علمی : هیئت
  استاد-دکتربهرام نادري نبی -1

 (فلوشیپ درد)

  استادیار -دکترعلی اشرف -2
  )ICU(فلوشیپ 

  استاد -دکترمحمد حقیقی -3
  )ICU(فلوشیپ 

  دانشیار -مقدم  دکترانوش دهنادي -4
  )ICU(فلوشیپ 

  استادیار -دکترسیامک ریماز  -5
  دانشیار-* دکترولی ایمانطلب6
  دانشیار-منصوري* دکترعلی میر 7

  (فلوشیپ بیهوشی قلب)
  استاد–* دکترعباس صدیقی نژاد 8

  (فلوشیپ بیهوشی قلب)
  دانشیار-*دکترحسین خوشرنگ9

  دانشیار-* دکترعلی محمدزاده10
  (فلوشیپ بیهوشی قلب)

  دانشیار-* دکترسیروس امیرعلوي11
  (فلوشیپ درد)

  استادیار -دکتر محمدرضا حبیبی -12
 

  هیئت علمی :
  یاردانش -دکتر سیما فالح ارض پیما  -1
  استادیار -دکتر زوبین سوري -2
 استادیار -دکتر امیرضا دلیلی -3

  هیئت علمی :
  دانشیار-دکترکامران اسدي -1
  (فلوشیپ زانو) دانشیار-دکترمهران سلیمانها -2
  دانشیار-دکترمحسن مردانی کیوي-3
  دانشیار–دکتر امیر ساالري   -4

  دست و اعصاب محیطی)(فلوشیپ جراحی 
  استادیار  -دکتر آرش اریس -5

  هیئت علمی :
)دانشیار(فوق تخصص جراحی عروق-یدکتر ایرج باق -1  

  استادیار(فوق تخصص جراحی اطفال)-دکتر امیر پیروز -2
  (فلوشیپ سوختگی) یاردانش -دکتر محمدرضا مبین -3
  استادیار(فوق تخصص توراکس) -دکتررامین ابراهیمیان -4
 استادیار -دکتر حسین ترابی -5

  )فلوشیپ جراحی عروق( -استادیار -دکتر محمدتقی آشوبی -6
  فوق تخصص جراحی اطفال)( -استادیار -دکتر علی طالبی -7
  (فلوشیپ الپاراسکوپی) -استادیار -دکتر معین مقدم احمدي -8
  
  

 نوروسرجري طب اورژانس  فیزیوتراپی
شاهرخ یوسف زادهمدیرگروه: دکتر  مدیرگروه :  دکترسیدمهدي ضیاءضیابري  کامران عزتی مدیرگروه :  دکتر  

  هیئت علمی :
  دانشیار -کامران عزتی دکتر -1
 

  هیئت علمی :
  استادیار -زهره ونديبهزاد  دکتر -1
  دانشیار -دکتر پیمان اسدي-2
  دانشیار-دکترسیدمهدي ضیاءضیابري-3
  استادیار -رودسري  دکتر نازنین نوري-4

  هیئت علمی :
اعصاب  جراحی(فلوشیپ -استاد -دکترمحمدرضا امام هادي -1

  )محیطی
  استاد-دکترشاهرخ یوسف زاده -2
  (فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه)-یاردانش -دکترحمید بهزادنیا -3
  (فلوشیپ جراحی ستون فقرات )-دانشیار-دکتربابک علیجانی -4
  استادیار -ظهیر ریحانیان دکتر -5
  استادیار -دکتر سیف اله جعفري -6

  نفر 43تعداد اعضاي هیئت علمی :

 


