
 

 

 پزشكان متخصص و فوق تخصص بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

 :ارتوپدي-1

دكترمريم -دكترمحسن غالمي-دكترفردين نيك بخت-دكترسياوش خيري زاده-دكتر امين بالدي مقدم

 دكتراكبر احمدي-لطفي

 :ارولوژي -2

 دكترسيدامير پرويز كسائي-دكترجعفر شهبازي -دكتراحمد درويشي 

 :اعصاب و روان -3

دكترفاطمه -دكترميترا اشرف پور-دكترمنصور مصباح-دكترعبدالرحيم اسماعيل پور-دكتربهرام دهقان 

 دكترسميه اشرفي-سعيدي نيا

 :آنكولوژي-4

 دكترجمال ناطقي-دكترعليرضا ابوعلي

 : بيماريهاي عفوني -5

 دكترعبداهلل صرامي-تراحمد آبشتندك

 :بيهوشي -6

دكترفرهاد -دكترصديقه بيگم مدرس موسوي -دكترامين مهركي زاده-دكتر احمد كشكول كشكولي 

 دكترمهران كاوش-دكترمژگان جهري-دكترمحمدمراد پروين-كالنتري

 : پاتولوژي -7

 دكترمحمدعلي افندي-دكترطاهره فاضلي

 



 

 : پوست -8

 كتراحسان اميدياند-دكترنريمان شهبا

 : جراحي عروق -9

 دكترايرج نظري

 : جراحي عمومي -11

 -دكترعلي باقرپور-دكترشاهرخ عظيمي دهدزي-دكترسيدرحيم موسوي-دكتربهرام چهرازي

 دكترفريد موسوي-دكترعلي مالكي-دكترمهين نقيب زاده

 :جراحي قلب -11

 دكتراصغر رمضاني 

 : جراحي مغز و اعصاب -12

 دكترپويان عليزاده-دكترمحسن تقوي-دكترپدرام قنواتي-حسينيدكترغالمعباس 

 : چشم پزشكي -13

دكترحسن -دكترميمنت شهبازيان-دكترمهران ويسي زاده-دكترعلي فالح زاده-دكترعباس خان نژاد

 دكترحسن فرشيدنيا-دكترسعيد گواهي-فرشيدنيا

 :داخلي-14

دكترامير -دكتراميرگيسويي-سعادتياندكترمهين -دكترمسعود بناء بهبهاني-دكترعلي جواهرفروش 

 دكترداريوش مكرميان-مهديان

 : ريه -15

 دكترمحمد كرمي-دكتر حشمت اله توكل

 



 

 : گوارش -16

 دكترسام شاهين زاده -دكترمهران بهبهانيان

 :راديولوژي-17

 دكترنسرين حسن زاده -دكترمرتضي علوي-دكترعلي ثابت اقدم 

 : روماتولوژي -18

 دهدكترعاطفه حسن زا

 :زنان و زايمان -19

دكترساره -دكترنگين قنواتي-دكترندا پورسياح-دكترميترا جاللي-دكتركيميا چناني -دكتر رزا اميرپور 

 اميرزاده

 : طب اورژانس -21

 -دكترافشين اميني-دكتركاوه نادري-دكتركامران حيدري-صيدآباديمحمددكترآرش 

 دكترعادل برارزاده صورتي-دكترمفيد حسين زاده

 : غدد -21

 دكترليال مرادي

 : طب فيزيكي-22

 دكترفاطمه ناجي

 : قلب و عروق -23

      -دكترمونا عليمرادزاده-دكترنسيم ناصحي-دكترمهرانا شريفي -دكترسينا صديقي-دكترسامان تقويان پور

 دكتر ناصر محمدهادي-دكترفرشاد كاشاني

 



 

 : كودكان -24

 دكترناديا دانايي-حسن پوردكتر-مسجديدكترمحمدرضا  -دكترعبداالمير بني طي

 : گوش و حلق و بيني -25

 دكترعليرضا بشنام-دكترمينو مددي نيا-دكترعبدالكريم مكرمي -دكترمنصور اقبال نژاد

 : نفرولوژي -26

 دكترليال ثابت نيا-دكترعلي قرباني

 : نورولوژي -27

 دكترشهرام ترحمي-زادهدكترعليرضا حسن -دكترمحمدعلي بهرامي-دكترالهام آزادمنش

 :طب كار  - 28

 دكتر سارا صفايي –دكتر علي ذبحي   -دكتر رضا شفيع زاده 

 

 اسامي پزشكان عمومي رسمي و پركيس بيمارستان بزرگ نفت 

 

آزيتا دكتر -محمدعلي مهرشاد دكتر -سيد بها فاخر دكتر -فروغ مكارمي دكتر -كوروش بهرامي دكتر

 -يوسف عظيم وند دكتر -مهدي سليماني دكتر  –احمد خوش خبر دكتر  –ويدا ارزاني دكتر  –هژبري زاده 

كيوان اشكاني دكتر -عبدالحميد علوي دكتر -عادل خاقاني دكتر -هديه عميدي دكتر  –بهمن سيستاني دكتر

محمد دكتر -پيام برون  دكتر -شيالن شيرعلي دكتر  –آرمان محمدي دكتر -كامبيز مطيع  دكتر -پور 

 –زهره صالح زاده دكتر  –عبدالكريم مبارک زاده دكتر  –معين رنجبر دكتر  –آرش ميرمهديه دكتر -ديواني 

 -سميرا خسروانيان دكتر  –حسين غالمعلي پور دكتر -محمدرضا صباغي دكتر  –زهرا جعفرزاده دكتر 

منال دكتر  –بهاره هدايت دكتر -محمد امين خسروي نسب دكتر -عليرضا شيني دكتر  -لطيف نوري دكتر

دكتر مهرداد  –دكتر مهدي مصباح زاده  –دكتر سيد محمود مجتهد موسوي  – مريم عطاييدكتر -سياحي 

دكتر  –دكتر جمشيد مرادي  –دكتر اميد جمشيدي  –دكتر احمد رشوند  –دكتر ابوالفضل اوليايي  –كاوش 

دكتر  –دكتر رضا بهادر بيرگاني  –دكتر داريوش عربي  –دكتر حميدرضا مؤذن زاده  –حسين قناد ساروي 



 

دكتر سينا   -دكتر سيد محسن ميري  –دكتر سيد محمد ميري  –دكتر سعيد جورابچي  – رضوان ذبيح الهي

دكتر فرشيد  –دكتر غالمحسين ابوالفتحي  –دكتر غالم حسن تقي زاده  –دكتر عليرضا آهني  –هوشمند نيا 

 –دكتر محسن رضايي  –دكتر مجتبي صباحي فاخر  –دكتر فريد امير عضدي  –بالي دكتر فرشيد اق –رحيمي 

دكتر  –دكتر نيما رمضاني بياني  –دكتر محمود دهقان  –دكتر محمد رسول فصيحي  –دكتر محمد صادق ظريف 

اشكان  دكتر –دكتر پريسا عالي پور  –دكر فرهاد سيد حسني  –دكتر حجت اهلل امام مقدم  –هدايت اهلل دانش 

دكتر  –دكر سعيد سعيدي مهر  –دكتر رضا بقايي  –دكتر آريان دلپسند  –دكتر بهمن سيستاني  – طالبي

دكتر فريبا   -دكتر ويدا ارزاني  –دكتر نسرين مدرس موسوي  -دكتر مهدي شمسايي  –عبدالحميد علوي 

 دكتر سيد حسن موسوي –خدري 

 


