جدول حضور پزشكان متخصص
تلفن پذیرش03331626-29 :
درمانگاه تخصصی

نام پزشك

روزهای ویزیت

دكتر مصطفي رضواني
دكترمحمدعلی رئیسی
دكتر محمدمهدی شجری
دكتر مریم اسماعیلی
دكتر زینب پورسلمان
دكتر محمدرضا مدير
دكتر محمدجواد میردامادی
دكتر عظیم میرزازاده
دكتر اعظم اسدالهي
دكتر ابوالفضل جمالعباسی
دكتر عصمت السادات هاشمی
دكتر سعید مرزبان راد
دكتر بهاره نیكوكار
دكتر حمید ارشدی
دكتر مجید آریان
دكتر اعظم علیمردانی
دكتر ندا خدامی
دكتر نادر زرین پور
دكتر حبیب حسن نژاد
دكتر هدی قریشی راد
دكتر محسن افشین منش
دكتر داریوش مهدی برزی
دکتر شیرین زمانی علویجه
دکتر رضا افشار
دکتر سپیده سیفی
دكتر مجتبی عظیمیان
دكتر رامین خدابندهلو
دكتر مهرداد عدلي اردبیلي
دكتر نیوشا محمدی
دكتر جلیل فالح
دكتر جواد بهجتی اردكانی
دكتر زري ثابت
دكتر پیمان رستگاری
دكتر گالیل اردالن
دكتر بتول نوری
دكتر كوروش محسنی
دكترمحمدرضا سلیمان پور
دكتر قیصر غریبی
دكتر مهرنوش برومند پور
دکتر مصطفی بیات
دكتر زيبا امیدوار تهراني
دكتر فريبا نبئي
دكتر عفت رحمانی
دكتر نیال طبسي

شنبه
شنبه -چهارشنبه
دوشنبه
یكشنبه
یكشنبه  -سه شنبه
دوشنبه
دوشنبه  -چهارشنبه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
يكشنبه – سهشنبه
سه شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یكشنبه
شنبه -سهشنبه
چهارشنبه
دوشنبه
دوشنبه  -چهارشنبه
شنبه  -سه شنبه
یکشنبه
چهارشنبه
سه شنبه
یكشنبه
سه شنبه
يكشنبه -سه شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
شنبه
شنبه ،دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه -دوشنبه
دوشنبه
یكشنبه
شنبه – چهارشنبه
سه شنبه
شنبه
يكشنبه  -دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

ظهر
بعدازظهر
عصر
عصر
عصر -صبح
عصر
عصر
بعدازظهر
بعدازظهر
صبح
صبح
بعدازظهر
عصر
صبح
بعدازظهر
بعدازظهر
صبح
عصر
صبح
بعدازظهر
بعدازظهر
صبح
بعدازظهر
صبح
ظهر
صبح
صبح
بعدازظهر
صبح
بعدازظهر
صبح
صبح
صبح
صبح
عصر
عصر
بعداظهر
بعدازظهر

جراح مغز و اعصاب

دكتر ناهید مسعودي

دوشنبه

عصر

فوق تخصص گوارش

دكتر محمد پناهیان
دكتر سیدمحمود اسحاق حسینی

شنبه
سه شنبه

كارشناس و مشاوره تغذیه

آقای محمد طاهری

يكشنبه ،دوشنبه

بعدازظهر
ظهر
بعدازظهر

كارشناس شنوایی سنجی

مسعود باقريان

شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه

بعدازظهر

كلینیك پستان

دكتر عصمت السادات هاشمی

یكشنبه (عصر) – سه شنبه (صبح)

كلینیك چاقيهاي موضعي ،میكرودرم

دكتر معصومه رئوفي

چهارشنبه

صبح

كلینیك گفتار درماني

زهره جفاكش

شنبه -دوشنبه

عصر

كلینیك مشاوره ژنتیك

دكتر نازنین احمدي

يكشنبه

صبح

گوش و حلق و بینی

داخلی
عفونی – داخلی
جراحی عمومی
ارولوژی
چشم پزشكی
پوست و مو
ارتوپدی
فوق تخصص داخلی كلیه
متخصص مغز و اعصاب
روانپزشك
فوق تخصص غدد
كودكان و نوزادان

قلب و عروق

زنان و زایمان

صبح
بعدازظهر
بعدازظهر
صبح

صبح -بعدازظهر
صبح

اداره كل بهداشت و درمان

اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران
نشانی :خیابان انقالب ،خیابان  61آذر ،مركز بهداشت و درمان
درمانگاه
پذیرش

مامایی
آزمایشگاه
رادیولوژی -سونوگرافی
تست ورزش -اكو -نوارقلب
هولتر قلب و فشارخون
داروخانه
اورژانس
شنوایی سنجی (بعدازظهر)
واكسیناسیون

زمان پذیرش بیمار
 8الی 68
 8الی 61
 8الی 67
 8الی 67
 8الی 67
همه روزه
 7/16الی 68
 7/16الی 68
 61الی ( 66یكشنبه الی چهارشنبه)
شنبه -دوشنبه -چهارشنبه (صبح)

تلفن تماس

( 16661626-29تلفن گويا)
16669818
16669879-11217766
16661119-11611962
16661911-11217761
16661119-11611962
16661911-11217769
11622616-11217761
16669716
16661996

ساختمان شماره دو

دندانپزشكی
نشانی :خیابان انقالب ،خیابان وصال شیرازی ،خیابان بزرگمهر شرقی پالك 66
تلفن 11669127-8 :و 11626676 -1
كلینیكهای عمومی و تخصصی دندانپزشكی
● درمان بیماریهای لثه و جراحی لثه
● جراحی فك و صورت
● ترمیمی روت كانال (درمان ریشه) ،جرم گیری
● پروتزهای ثابت و متحرك
● فیزیوتراپی
● آندوسکوپی -کلونوسکوپی
● مرکز جراحی محدود
ویژگیها:
◄ طرف قرارداد با بیمهها (نیروهای مسلح ،خدمات درمانی ،تأمین اجتماعی)
◄ قرارداد با بیمه تکمیلی طالیی فرهنگیان
◄ دسترسی آسان

