
 سمه تعالیب

   
 

 اداره طب ایرانینام واحد: 

 
 شماره تماس ساعت کاری روز کاری پزشک متخصص نام بیمارستان تعداد فعالیت

طب   های تخصصی درمانگاه

در بیمارستان ها ایرانی  

15  

 

 بیمارستان مسیح

 11-9 سه شنبه  دکتر عبداللهی نیا

11191122 
 دکتر دانشفرد

 11-9 یکشنبه 

 12:11-11:11 چهارشنبه

 دکتر فتعلی بیمارستان مهدیه

 9:11-8 شنبه  و سه شنبه 

55115211 
12-12 

 12-12 چهارشنبه

 11-9 پنج شنبه

 01211111 11-8 سه شنبه دکتر میرابوطالبی بیمارستان امام حسین)ع(

 بیمارستان بقیه اهلل

 12-12 سه شنبه -یکشنبه یدکترشریف

81121 

 12-8 سه شنبه  دکتر نایبی

 11-8 همه روز به جزء دوشنبه دکتر صفارشاهرودی

 12-12 دوشنبه  دکتر همت

 11-8 پنج شنبه  بعیری

 00108800 11-9 سه شنبه  دکتر یزدیان بیمارستان الغدیر

مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان 

 شهدا

 12-9 سه شنبه ویهشیر-فالح-پوردکتررضایی 
11052102 

 12-9 پنج شنبه نیک نفس-دکتر گرجی

 00510511 11-9 یکشنبه  دکتر همت بیمارستان خانواده

 11911125 11-11 یکشنبه  دکتر یزدیان بیمارستان چمران

 11529111 11-8 دوشنبه  دکتر شریفان بیمارستان گلستان

 02119081 12-11 شنبه تا سه شنبه  دکتر نیک نفس شعبان دماوندبیمارستان سوم 

 02118280 10-12 یک شنبه و سه شنبه  دکتر نیک نفس بیمارستان حضرت فاطمه)س( دماوند

 11829220 12-8 همه روزه  دکتر زارعی بیمارستان رسالت

 11110111 12-8 همه روزه  دکتر مطهری فرد بیمارستان مفید



  88882121 10-15 دوشنبه دکتر کمالی بیمارستان خاتم االنبیا

 11-12228211 11-8 یکشنبه دکتر فیروزی بیمارستان شهدای پاکدشت  

شماره تماس ساعت کاری روز کاری پزشک متخصص نام بیمارستان تعداد فعالیت

های دارای مشاوره  بیمارستان

طب  ایرانیتخصصی   
2 

 55115211 - صبح و عصر دکتر فتعلی بیمارستان مهدیه

 81121 - صبح و عصر یدکتر شریف بیمارستان بقیه اهلل

 00510511 - صبح و عصر دکتر همت بیمارستان خانواده

 11191122 - صبح و عصر دکتر عبدالهی نیا بیمارستان مسیح

طب  ایرانی مراکز مشاوره تلفنی  1 
 88115180 -  صبح شریعت پناهی سالمتکده

 11191122 - عصر مسیح دانشوری بیمارستان دولتی

های فعال سالمتکده  2 

 88115180 - صبح شریعت پناهی دولتی

 88811912 - صبح وعصر راه سبز سالمت خصوصی

 19115189118 - صبح الرضای ورامیننور خصوصی

 0525 - صبح وعصر کیمیا خصوصی

 1 درمانگاه دارای بخش طب سنتی

 00919111 - وعصرصبح  درمانگاه اسراء خصوصی

 00111828 - صبح وعصر درمانگاه چهارده معصوم)ع( خصوصی

 سپاه-دولتی
 1حضرت فاطمه)س( شماره 

 کوثر

 - صبح
11201882 

 

 


