معاونت دانشجویی
اداره کل بهداشت و درمان

جدول حضور پزشكان متخصص اداره کل بهداشت و درمان ()1
تلفن وقت دهی01111626-29 :
تلفن گویای پذیرش01119616 :

درمانگاه تخصصی

گوش و حلق و بینی

نام پزشك
دكتر مصطفی رضوانی
دكترمحمدعلی رئیسی
دكتر محمدمهدی شجری
دكتر مریم اسماعیلی
دكتر زینب پورسلمان

روزهای ویزیت
شنبه
صبح
شنبه
بعدازظهر
چهارشنبه
صبح
یكشنبه
صبح
بعدازظهر -صبح
یكشنبه  -سه شنبه

داخلی

دكتر محمدجواد میردامادی
دكتر عظیم میرزازاده

دوشنبه  -چهارشنبه
شنبه

ظهر
بعدازظهر

عفونی – داخلی

دكتر اعظم اسدالهی

یكشنبه

بعدازظهر

دكتر ابوالفضل جمالعباسی
دكتر عصمت السادات هاشمی
دكتر سعید مرزبان راد
آزیتا شیشه گر
دكتر بهاره نیكوكار

دوشنبه
یكشنبه
سه شنبه
شنبه
یكشنبه

بعدازظهر
بعدازظهر
بعدازظهر
ظهر
بعدازظهر

دكتر اعظم علیمردانی
دكتر ندا خدامی

دوشنبه
یكشنبه

صبح
صبح

دكتر هادی سادات امینی
دكتر فاطمه غالمعلی
دكتر حبیب حسن نژاد
دكتر هدی قریشی راد
دكتر محسن افشین منش
دكتر داریوش مهدی برزی
دكتر شیرین زمانی علویجه

سهشنبه
یكشنبه
چهارشنبه
دوشنبه
دوشنبه  -چهارشنبه
شنبه  -سه شنبه
یكشنبه

صبح
بعدازظهر
بعدازظهر
صبح
بعدازظهر
بعدازظهر
صبح

فوق تخصص داخلی كلیه

دكتر رضا افشار

چهارشنبه

بعدازظهر

متخصص مغز و اعصاب

دكتر رامین خدابندهلو
دكتر مونا حجازی دهاقانی

سه شنبه-چهارشنبه
شنبه

بعدازظهر
صبح

جراحی عمومی
ارولوژی
چشم پزشكی

پوست و مو

ارتوپدی

معاونت دانشجویی
اداره کل بهداشت و درمان

جدول حضور پزشكان متخصص اداره کل بهداشت و درمان ()9
تلفن وقت دهی01111626-29 :
تلفن گویای پذیرش01119616 :

درمانگاه تخصصی

نام پزشك

روزهای ویزیت

فوق تخصص غدد

دكتر مهرداد عدلی اردبیلی
دكتر نیوشا محمدی
دكتر جلیل فالح
دكتر جواد بهجتی اردكانی
دكتر بنفشه شاه نظری
دكتر پیمان رستگاری
دكتر گالیل اردالن
دكتر بتول نوری

یكشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه (یك هفته درمیان)
چهارشنبه
شنبه ،دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

صبح
بعدازظهر
صبح
ظهر
صبح
صبح
بعدازظهر
صبح

قلب و عروق

دكتر سیمین دخت مشار
دكترمحمدرضا سلیمان پور
دكتر قیصر غریبی
دكتر مهرنوش برومند پور
دكتر محمدعلی حاتمی زاده

زنان و زایمان

دكتر زیبا امیدوار تهرانی
دكتر فاطمه ساالری نژاد
دكتر فریبا نبئی
دكتر عفت رحمانی
دكتر نیال طبسی

دوشنبه
دوشنبه
یكشنبه
شنبه  -چهارشنبه
سه شنبه
شنبه
یكشنبه
یكشنبه  -دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

صبح
صبح
صبح
صبح
صبح
بعدازظهر
صبح
بعدازظهر
بعداظهر
بعدازظهر

جراح مغز و اعصاب

دكتر ناهید مسعودی

دوشنبه

بعدازظهر

فوق تخصص گوارش

دكتر سیدمحمود اسحاق حسینی

سه شنبه

ظهر

كارشناس و مشاوره تغذیه
كارشناس شنوایی سنجی
كلینیك پستان

آقای محمد طاهری
حسن حدادزاده
دكتر عصمت السادات هاشمی

یكشنبه ،دوشنبه
شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه
یكشنبه

بعدازظهر
بعدازظهر
بعدازظهر

كلینیك چاقیهای موضعی ،میكرودرم
كلینیك گفتار درمانی
كلینیك ارتوپدی فنی
كلینیك روماتولوژی

دكتر معصومه رئوفی
زهره جفاكش
زینب كاظمی
دكتر نجمه نیك انجام

چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه-چهارشنبه
چهارشنبه

صبح
صبح
بعدازظهر
ظهر

روانپزشك

كودكان و نوزادان
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ساختمان شماره دو

درمانگاه بزرگمهر دانشگاه تهران
نشانی :خیابان انقالب ،خیابان وصال شیرازی ،خیابان بزرگمهر شرقی پالك 55
تلفن 44621466-8 :و 44666465 -4

● كلینیكهای عمومی و تخصصی دندانپزشكی:
 درمان بیماریهای لثه و جراحی لثه
 جراحی فك و صورت
 ترمیمی روت كانال (درمان ریشه) ،جرمگیری
 پروتزهای ثابت و متحرك
● فیزیوتراپی :
 شماره تماس 46646665266 – 44644246
● آندوسكوپی -كلونوسكوپی:


شماره تماس 44684864

● مركز جراحی محدود:
 شماره تماس 44621464 – 44646656

معاونت دانشجویی
اداره کل بهداشت و درمان

اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران

نشانی :خیابان انقالب ،خیابان  24آذر ،اداره كل بهداشت و درمان
درمانگاه

زمان پذیرش بیمار

تلفن تماس

( 42226464-61تلفن وقت دهی)
پذیرش

 8الی 28

-42226164-42226146
( 42221868تلفن پذیرش)
42221646

مامایی

 8الی 26

-

آزمایشگاه

 8الی 26

42221861-44646654

رادیولوژی -سونوگرافی

 8الی 26

42226661-44646166

تست ورزش -اكو -نوارقلب

 8الی 26

42221646-44646656

داروخانه

 6/64الی 28

44646651

اورژانس

 6/64الی 28

42221458-44646656

شنوایی سنجی (بعدازظهر)

 26الی ( 25روزهای زوج)

واكسیناسیون

شنبه -دوشنبه -چهارشنبه (صبح)

42226114

طرح پایش كاركنان و اعضاءهیئت علمی شنبه تا چهارشنبه  8صبح لغایت 25:64

44682428

شنبه تا چهارشنبه  8صبح لغایت 25:64

42221665

بیمه دانشجویان

