
تلفن هماهنگيروزهای کاری نشانيتخصصنام خانوادگينامرديف

22604083دوشنبه و چهارشنبه1پالك - کوچه سیروس- باالتر از مسجد قلهك- خیابان شريعتیداخلی و فوق کلیه و مجاری ادراریعین اللهیدکتر بهزاد1

3طبقه - 75ساختمان پزشکان - کوچه رويان - جنب بیمارستان ساسان - بلوار کشاورز  نورولوژيستافشاردکتر رضا2
-يکشنبه و سه شنبه 

19 الی 16ساعت 
889676009

7طبقه - ساختمان مديکوه - نبش بخشندگان - نرسیده به توانیر  - (عج)خیابان ولیعصر  نورولوژيسترستمیدکتر زهره3
 15- دوشنبه و چهارشنبه 

17الی 
86081635

4واحد  - 2طبقه - ساختمان ارغوان - کوچه مدائن - روبروی بیمارستان جم - خیابان مطهری مغز و اعصابعصارزادگاندکتر فرهاد4
با - شنبه تا سه شنبه 

هماهنگی تلفنی

88492511 - 

88492066

7واحد  - 1طبقه - 126پالك - نبش خیابان محسنیان - خیابان شهید کالهدوز - پاسداران مغز و اعصابقنبرياندکتر داود5
-16روزهای زوج از ساعت 

20
22546624-25

بیمارستان نجمیه- تقاطع جمهوری و حافظداخلیواحدیزهرا6
دوشنبه و - يکشنبه

چهارشنبه صبح ها
61461

تلفنی هماهنگ شودتلفنی هماهنگ شودفوق تخصص گوارش- داخلیشريفیعلیرضا7
66980870 - 

09194648474

(عج)بیمارستان بقیه اهلل روانپزشکیاديب زادهعبدالروف8
دوشنبه و سه - يکشنبه 

18 الی 16شنبه 
88600010

تلفنی هماهنگ شودکلینیك روزبه- 3واحد - 386پالك - نبش دکتر قريب- بلوار کشاورروانپزشکیامیریافشار9
66930135 - 

09194499784

تلفنی هماهنگ شود10 واحد 2طبقه  - 2پالك - نبش کوچه سرو - روبروی برج آناهیتا - باالتر از میرداماد - جردن روانپزشکیزاهدیمیالد10
88655980 -

88791861 

روانپزشکیقاسمی میمندمحمدمهدی11
-267پالك - نبش کوچه شهید اکبری- نرسیده به پمپ بنزين- بعد از فاطمی- خیابان کارگر شمالی

 به بعد18روزهای زوج ساعت 

شنبه و چهارشنبه ساعت 

 به بعد18
88953735

صصين معتمد مركز زپشكي حج و زيارت رد حج تمتع  متخ
استان تهران- 98اسامي 



تلفن هماهنگيروزهای کاری نشانيتخصصنام خانوادگينامرديف

99مجتمع پزشکی - جنب بیمارستان ساسان- کوچه رويان- بلوار کشاورزروانپزشکیکرمیغالمرضا12
- دوشنبه-يکشنبه- شنبه

20 تا 17چهارشنبه ساعت 

88958216- 

88950254

زناناحمدیمريم13
- 111پالك -  شرقی188خیابان - بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس- خیابان حجربن عدی- تهرانپارس

جنب داروخانه مینا- طبقه دوم 

 يکشنبه و سه شنبه 

18 تا 15ساعت 
77707624

99مجتمع پزشکی - کوچه رويان- جنب بیمارستان ساسان- بلوار کشاورززناناشرفیمهناز14
شنبه صبح و دوشنبه عصر 

با هماهنگی تلفنی- 
88955725

33380976صبح و عصر- سه شنبهبیمارستان حضرت صديقه- دولت آباد - شهرری زنانصديقی مقدمالهام15

77893974تلفنی هماهنگ شودطبقه سوم- ساختمان پزشکان عتیق- (سرسبز)چهارراه آيت - بزرگراه رسالتزنانعباس زادهمولود16

1488600010دوشنبه ساعت (عج)بیمارستان بقیه اهلل زنانکاشانی زادهنفیسه17

طبقه اول- ساختمان پزشکی کوثر- نرسیده به تقاطع جمالزاده- بلوار کشاورززنانکرمانیمنصوره18
 تا 16 روزهای زوج ساعت 

20
66921704

88006649 روزهای زوج عصرهاطبقه پنجم- ساختمان پزشکان جامی- کوچه شهید خسروی- باالتر از پمپ بنزين امیرآباد- کارگر شمالیزناناللويیافسانه19

7طبقه - ساختمان مديکوه - نبش بخشندگان - نرسیده به توانیر  - (عج)خیابان ولیعصر قلبخسرویآرزو20
با - يکشنبه و سه شنبه 

هماهنگی تلفنی

22894086 - 

86081635

قلبمشکانی فراهانیمريم21
- طبقه دوم- ساختمان پزشکان جم- روبروی باشگاه خبرنگاران جوان- باالتر از جام جم- خیابان ولیعصر

1واحد 
22021608 به بعد19يکشنبه ساعت 

تلفنی هماهنگ شود4پالك - خیابان شريفی - خیابان سنجابی - میدان مادر - میرداماد قلبمیرلوحیسیدمحمدرضا22
22278094-

22270599

86081635شنبه و دوشنبه7طبقه - ساختمان مديکوه - نبش بخشندگان - نرسیده به توانیر  - (عج)خیابان ولیعصر قلبفالحیفرامرز23

1449796001روزهای زوج از ساعت خیابان بهار- بلوار  شاهین شمالی - بیمارستان عرفان نیاش غرب ارتوپدريحانیاحمدرضا24


