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 2 متخصص اطفال و فوق تخصص گوارض اطفال  دکتر محمد رضا فریبرزی 

 3 متخصص جراحی عمومی  دکتر سارا فریفته 

 4 ص داخلی  صمتخ  بتول احمدیدکتر 
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 6 مغز و اعصاب  یجراحمتخصص  دکتر سحر بختی 
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