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 دانشگاه سيسأتا تتهران از آغاز  :1پيوست

 
 

هاي وسیع آن توجه پادشاهان صفويه را به اين تهران روستايي کوچک و خارج از شهر باستاني ري بوده است. در ابتدا موقعیت استراتژيک تهران و باغ  

کشید و بدين ترتیب تهران به شهري  میالدي( شاه طهماسب در اين روستا بازاري احداث کرد و دور آن برج و بارو1553ه.ش )932شهر جلب کرد. در سال 

خان زند تصمیم گرفت شهر تهران را پايتخت اعالم کند. اما اين تصمیم در زمان قاجارها به مرحلة میالدي( کريم 1760ه.ش )1139واقعي تبديل شد. در سال

به خاطر موقعیت مرکزي آن و نزديكي به قلمرو ايل خود به هجري قمري، تهران را عمدتاً  1200گذار سلسلة قاجار در سال عمل درآمد. آقامحمدخان، بنیان

(، 1848-1834شاه )از اينكه تهران بعنوان پايتخت انتخاب شد شكوفايي خود را آغاز کرد. دومین پادشاه قاجار، فتحعليعنوان پايتخت ايران انتخاب کرد. پس

وجود آمد که بیشتر آنها هنوز نیز آباد و اي در داخل و خارج تهران بهاهاي ارزندهها و مساجد به شهر زينت بخشد. در زمان وي بنکوشید با ساختن کاخ

 مرمر.زار، کاخ نیاوران و تختاز: مسجد شاه، باغ شاه، برج نوشین، عمارت نگارستان، قصر قاجار، قصر اللهمعروف هستند، اهم بناهاي مذکور عبارتند

گرفت. فرآيند تغییرات که تمام ( صورت1275تا  1227ي در دوران حكومت طوالني ناصرالدين شاه )ها براي متحول ساختن شهر قديمنخستین کوشش 

درآمدند هاي سلطنتي آغاز گرديد. همچنین از جمله اقدامات ديگري که به دستور وي به مرحله اجراشهر را در برگرفت، به دستور امیرکبیر، از مجموعه کاخ

تپه و قصر فیروزه، تهیة نقشه براي دارالخالفه تهران، توسعة تكیة دولت براي مراسم عزاداري و اوران، بناي عمارت دوشانعبارتند از: تجديد بناي کاخ نی

 توسعة دارالخالفة تهران. 

ا و ديوارهايي با هبه تدريج تعدادي باغ و اقامتگاه مسكوني در بیرون از ديوارهاي شهر بنا شد. نقشه جديد شهر يک هشت ضلعي کامل بود که با خندق 

هاي اروپايي، يک دارالفنون، يک بیمارستان و يک ها، مغازهشد. به جز بانکدروازه در آن گشوده مي 12گرديد و بارو به شكل سر نیزه محصور مي 58

ي و جنوبي شهر سكني گزيدند به اين هاي شمالخانه احداث گرديد. در ساختار جديد شهري طبقات فوقاني و تحتاني اجتماع، جدا از يكديگر در بخشتلگراف

 رود. ترين ويژگي شهر به شمار ميترتیب فرآيند جداسازي فضايي طبقات اجتماعي آغاز گرديد که همچنان تا به امروز مهم

خود اختصاص  اي را بههجري شمسي با تأسیس دارالفنون بدستور امیرکبیر، طب بعنوان يكي از دروس اصلي آموزشي، کالس جداگانه1228درسال  

زمان دروس رشته طب به سه قسمت مجزا تقسیم در آن .گرديدگذاري ريشي پايهتتدريس دانشجويان طب به مسئولیت دکتر پوالک ا داد. در اين مدرسه

 شد که شامل طب ايراني، طب اروپايي و طبیعیات و دواسازي بود.مي

شد. اي به آن اختصاص دادهحل جداگانهجداشد و بصورت مدرسه مستقلي درآمد و رئیس و م بار رشته طب از دارالفنونه.ش، براي اولین1297در سال   

 ه.ش به عنوان ضمیمه مدرسه عالي طب تأسیس شدند.1307ه.ش و مدرسه دندانسازي در سال 1301 مدرسه داروسازي دارالفنون در سال

نظر وزارت معارف قرار داشت ولي با ايجاد سیاست تمرکز موسسات  ه.ش، امور فني، علمي و اداري موسسات آموزش عالي زير1313تا سال  

هزار مترمربع را در تهران  20عالي، مجلس شوراي ملي وقت اساسنامه تأسیس دانشگاه تهران را تصويب نمود و دولت قطعه زمیني به مساحت آموزش

هاي اصلي اندازي شد. کرسيسیاسي، علوم، ادبیات، فني، معقول و منقول( راهخريداري کرد و عمالً دانشگاه تهران با شش دانشكده )پزشكي، حقوق و علوم 

 دانشكده پزشكي شامل کرسي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي بودند.

ني ه.ش، به محل کنو1316شود سه سال بعد در سال دانشكده پزشكي که نخستین دانشكده دانشگاه از نظر انتقال به محل اصلي دانشگاه محسوب مي  

گرديد و در سال بعد تمامي پزشكي دايردانشكده  دندانسازي هجري شمسي به بعد دوره دکتري در شعب داروسازي و1328دانشگاه منتقل گرديد. از سال 

 شدند. مهبیمارستانهاي آن زمان تهران، به دانشكده پزشكي ضمی

و آموزش پزشكي در مجلس شوراي اسالمي، آموزش رشته پزشكي و ه.ش، بدنبال تصويب قانون تأسیس وزارت بهداشت، درمان 1365در سال  

هاي اههاي وابسته به آن که تا آن زمان به عهده وزارت علوم بود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار گرديد و در اين راستا، دانشگرشته

هاي وابسته به آن از دانشگاه تهران هاي پزشكي و رشتهشدن تعدادي از دانشكدهشدند و دانشگاه علوم پزشكي تهران با مجزا علوم پزشكي کشور ايجاد 

هاي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و بهداشت فعالیت خود را بصورت مستقل ادامه داد. اکنون در پرديس مرکزي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده

هاي جديد و بدلیل محدوديت فضاي ها و رشتهشوند.  بدنبال تأسیس دانشكدهميكي کشور محسوبهاي پزشترين دانشكدهاي از کهنقرار دارند که مجموعه

 مجتمع بیمارستاني امام خمیني)ره(شمیران( و دانشكده پرستاري و مامايي )در مجاورت ، دانشكده توانبخشي )در منطقه پیچفیزيكي پرديس مرکزي دانشگاه

 تقر گرديدند. در فضايي بیرون از پرديس مرکزي، مس
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 هاي دانشگاهتاریخچه تأسيس دانشکده :2پيوست

 علوم پزشکي تهران
 

 :تاریخچه دانشکدة پزشکي

 ه.ش1235 التحصیالن آن در سال، براي اولین بار کالس طب در مدرسه دارالفنون تأسیس شد و اولین دوره فارغمیالدي(1849) ه.ش1228 در سال  

 ه.ش1313، کالس طب دارالفنون بنام مدرسه طب خوانده شد. دانشگاه تهران در سالمیالدي(1918) ه.ش1297د. در سالشروع بكار نمودن میالدي(1856)

شد. سینا نامیده ميتأسیس گرديد و اولین قسمتي که از بناي دانشگاه تهران ساخته شد تاالر تشريح بود که در آن زمان دستگاه ابن میالدي(1934)

 ه.ش1316هاي اصلي تشكیل دهنده برنامه درسي دانشگاه تهران معین گرديد. در سالنشگاه تهران، طب بعنوان يكي از رشتهبراساس قانون تأسیس دا

، میالدي(1939) ه.ش1318 ، دانشكده طب به محل کنوني خود واقع در ضلع شمالي دانشگاه تهران انتقال يافت. سه سال بعد در سالمیالدي(1937)

 میالدي(1940ه.ش )1319 انشكده پزشكي شامل کرسي پزشكي، کرسي داروسازي و کرسي دندانپزشكي معین گرديد. در سالکرسیهاي اصلي استادي د

ر سال بیمارستانهاي آن زمان تهران به دانشكده پزشكي ضمیمه شدند و امكان آموزش بالیني بیماريها براي دانشجويان رشته پزشكي فراهم گرديد. د

 داد.هو دندانپزشكي از رشته پزشكي جدا گرديد و دانشكده پزشكي فعالیت مستقل خود را ادامهاي داروسازي رشته 1956

  توان به موارد زير اشاره کرد:از مهمترين نكات برجسته دانشكده پزشكي مي 

د دانشكده پزشكي در تخصصي توسط اساتیهاي تخصصي، تكمیلي تخصصي و فوقوره آموزش بالیني کارآموزان، کارورزان و دستیاران دورهد 

برداري رسیده است در حال کتابخانه دانشگاه پزشكي که همزمان با تأسیس دانشگاه تهران به بهره پذيرد.بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه صورت مي

کارورزي، ري جامع علوم پايه، پیشهاي کشوهاي ممتاز آزمونباشد. هر ساله بیشترين رتبهحاضر محل رجوع و توجه بسیاري از اساتید و دانشجويان مي

 شود.تخصصي و تكمیلي تخصصي توسط دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران کسب ميدستیاري، دکتراي تخصصي، فوق

از طريق وسائل هاي پزشكي در دانشكده پزشكي امكان آموزش و تمرين مهارتهاي ذهني و مهارتهاي علمي پزشكي با تأسیس مرکز آموزش مهارت 

ـ  بصري و کمک آموزشي براي دانشجويان مقاطع مختلف فراهم شده است. از جمله مهمترين اقدامات اين مرکز مي توان به برگزاري کارگاههاي سمعي

یمار، مهارتهاي نويسي، ارتباط پزشک و بگیري، مهارتهاي جراحي، مهارتهاي بهداشتي، مهارتهاي پرونده، مهارتهاي تزريق و نمونهcprآموزشي 

 )ويژه دانشجويان( اشاره کرد. osce)ويژه اساتید( و برگزاري امتحانات osceسمیولوژي و 

 

 :ه دانشکده دندانپزشکيتاریخچ

 ه.ش1297 اي از طب در کالس طب و پس از آن از سال، تدريس دندانپزشكي بعنوان شاخهمیالدي(1849) ه.ش1228 در زمان تأسیس دارالفنون در سال  

پیشنهاد تأسیس مدرسه دندانسازي توسط دکتر میلچارسكي و  میالدي(1921) ه.ش1300گرفت. در سالدر مدرسه طب صورت مي میالدي(1918)

شد. اين مدرسه در داده میالدي(1928) ه.ش1307اندازي مدرسه دندانسازي در سالسیاح مطرح گرديد و با تصويب مسئولین وقت دستور راه دکتر

ساله به  5يک دوره آموزشي  میالدي(1934) ه.ش1313وابسته به مدرسه عالي طب بود. با تأسیس دانشگاه تهران در سال میالدي(1931) ه.ش1310سال

شد. در نامه صرف ميسال آن صرف آموزشهاي عملي و نظري میگرديد و يک سال جهت تهیّه و تدوين پايان 4دندانپزشكي اختصاص يافت که 

هاي دانشكده دندانپزشكي از دانشكده پزشكي جدا شد و فعالیت خود را به صورت مستقل ادامه داد. پذيرش دانشجويان دوره ي(میالد1956) ه.ش1335سال

 ها شروع گرديد.در برخي از رشته میالدي(1975) ه.ش1354تخصصي از سال

 

دو بخش  پردازند.به تربیت کاردانهاي اين دو رشته ميد که وجود دارددو آموزشكده بهداشت دهان و دندان و پروتز دنداني همچنین در اين دانشكده  

هاي آموزشي جراحي دهان و فک وصورت مستقر در بیمارستان شريعتي و بیماريهاي دهان و دندان کودکان استثنايي در مرکز طبي کودکان نیز از بخش

هاي آموزشي دانشكده در قالب يک بخش آموزشيـ  درماني صورت گروهفعالیت آموزشيـ  درماني هر يک از  باشند.وابسته به دانشكده دندانپزشكي مي

ـ  فكي از بخشمي هاي آموزشي و هاي مهم دانشكده هستند که به گروهگیرد. عالوه بر اين دو بخش آموزشي تخصصي ايمپلنت و مفصل گیجگاهي

 کنند.هاي ديگر در تربیت متخصص کمک ميبخش

 

 :دانشکده داروسازي تاریخچه
، دانشكده داروسازي وابسته به مدرسه عالي طب بود. در آن زمان رشته میالدي(1934) ه.ش1313زمان تأسیس دانشگاه علوم پزشكي تهران درسالدر  

دوره  میالدي(1939) ه.ش1318گرديد. از سالساله داشت که ورود به آن با داشتن ديپلم دوره متوسطه ممكن ميداروسازي يک دوره آموزشي سه

 ه.ش1335گرديدند. در سالمي دکتراي داروسازيالتحصیالن آن موفق به اخذ درجه ساله تبديل شد که فارغ 4داروسازي به يک دوره  آموزشي

 ساله به آن اختصاص يافت. 5داروسازي از پزشكي جدا گرديد و يک دوره آموزشي  میالدي(1956)

نیز در دانشكده   هاي تخصصيبود ولي از آن سال رشته ترکتراي عمومي و پائینتحصیلي دمقاطع آموزش داروسازي محدود به.  ه.ش1365تا سال 

 اندازي شد.راه
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به منظور تهیّه و توزيع مناسب داروهاي مورد نیاز بیمارستانهاي شهر تهران زير  میالدي(1940) ه.ش1319بخش داروئي دانشكده داروسازي در سال 

رسماً در اختیار دانشكده داروسازي قرار گرفت. از جمله وظايف  ه.ش1353انپزشكي تأسیس گرديد و در سالهاي پزشكي، داروسازي و دندنظر دانشكده

توان به خريداري و تهیّه داروهاي تخصصي و مواد اولیه مورد نیاز بخش داروئي، تهیّه داروهاي ترکیبي طبق دستور فارماکوپه دانشكده و اين بخش مي

 .هاي بیمارستاني اشاره کردده بین داروخانهشپخش و توزيع داروهاي تهیّه

نیز مورد استفاده  هاي تخصصيرشتههاي عملي دانشجويان داروخانه در سطح شهر تهران است که جهت آموزش دوره 7دانشكده داروسازي داراي  

ان دارويي است که وظیفه ساماندهي و توسعه موسسه گیاه گیرد، ادارهصورت مي يكي از اقدامات مهم که توسط دانشكده داروسازي گیرند.قرار مي

شناسي و مواد خوراکي از ديدگاه شناسي و آبداروئي و سمدو گروه آموزشي شیمي دارد.هاي طبیعي کشور را برعهده صنعت داروهاي گیاهي و فرآورده

 اند.داروئي بعنوان قطب علمي تحقیقات اين علوم در کشور انتخاب شده

 

 :ستاري و مامایيدانشکده پر تاریخچه
. ساله آغاز نمود 3آموزشگاه عالي پرستاري فعالیت خود را در جهت تربیت پرستار با درجه لیسانس در دوره ه.ش  1328 نخستین بار در سال  

ه به دانشكده روزي با سیستم خاص آموزشي جهت کار و ارائه خدمت پرستاري در بیمارستانهاي وابستسال بطور شبانه 3 دانشجويان اين دانشكده

در  ، آموزشگاه عالي پرستاري به مدرسه عالي پرستاري و مامائي و ه.ش 1362شدند. پس از انقالب فرهنگي در سالپزشكي دانشگاه تهران تربیت مي

 مدرسه عالي پرستاري و مامايي به دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران تغییرنام يافت.ه.ش  1366  سال

 
 

 :ه دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتياریخچت

ـ  درماني تهران، قديمي   ترين و بزرگترين مرکز مطالعات دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 بهداشتي در سراسر کشور است.

 شناسي و بخش تجسسات علمي در سازمان نوين دانشكده پزشكي دانشگاه تهران در ساللدهي کرسي انگروند بنیانگزاري اين دانشكده با سازمان 

شناسي دانشكده پزشكي بنیانگزاري شد که در انستیتو ماالريولوژي وابسته به کرسي انگل ه.ش1331آغاز گرديد. در سال میالدي(1939) ه.ش1318

. در همان سال کرسي بهداشت عمومي هم به آنها پیوست و گروه آموزشي علوم بهداشتي نام انستیتو تحقیقات بهداشتي بر آن نهاده شد ه.ش1344سال

به تصويب رسید و از آن تاريخ دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات  ه.ش(1966) ه.ش1345دانشگاه تهران شكل گرفت. اساسنامه دانشكده بهداشت در سال

  بهداشتي فعالیت آموزشيـ  پژوهشي خود را آغاز کرد.

 باشند.هاي شناخته شده اين دانشكده ميالمللي آموزش ماالريا از دوره)گواهي عالي بهداشت عمومي( و دوره بین M.P.Hبرنامه آموزشي -

 

 : دانشکده پيراپزشکي تاریخچه

دانشگاه تهران گنجانده شدند.  هاي وابسته به علوم پزشكي در سیستم آموزشيبه صورت دوره ه.ش1329هاي مربوط به علوم پیراپزشكي از سالرشته 

تأسیس  ه.ش1370با افزايش توجه به خدمات پیراپزشكي در سطح کشور و نیاز به گسترش و انسجام بیشتر اين فعالیتها، دانشكده پیراپزشكي در سال

 گرديد.

 

 :دانشکده توانبخشي تاریخچه

گرفت و دانشكده صورت ه.ش1343هاي مختلف توانبخشي در سالدر رشتهاولین اقدام در زمینه ايجاد مرکزي جهت آموزش و تربیت افراد متخصص  

رسماً در آموزشگاه فیزيوتراپي دانشكده پزشكي واقع در  ه.ش1344دار اين وظیفه گرديد. اولین دوره دانشجويان در سالپزشكي دانشگاه تهران عهده

 ه.ش1369اندازي و به رسمیت شناخته شد. در سالید سازمان بهداشت جهاني راهبیمارستان امام خمیني)ره( شروع به تحصیل نمودند و اين مرکز با تأي

 موسسه عالي توانبخشي به دانشكده توانبخشي تغییرنام يافت و فعالیت خود را تحت اين عنوان ادامه داد. 

 

 : هاي دوره شبانهرشته تاریخچه
تفاده از امكانات آموزشي دانشگاه در ساعات بعدازظهر و عصر، دانشگاه علوم آموزش پزشكي در جهت اس  با توجه به مجوز وزارت بهداشت، درمان 

 . اندازي دوره شبانه نموداقدام به راه میالدي(1991) ه.ش1370پزشكي تهران در سال
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  آمار و خصوصيات واحدهاي بهداشتي درماني تابعه دانشگاه : 3پيوست
 

 

 1385درسال نام و نشاني بیمارستانهاي دانشگاه   -1جدول
 نمابر تلفن نشاني نشاني پست الكترونیكي نام بیمارستان

 66390330 66939001-9 انتهاي بلوار کشاورز hosp_imam@tums.ac.ir امام خمیني

 hosp_cancer@tums.ac.ir انستیتو کانسر
انتهاي بلوار کشاورز مجتمع 

 امام بیمارستاني
66931444 66428655 

 66704805 66708103-5 خ سعدي شمالي hosp_amiralam@tums.ac.ir امیراعلم

 55648189 55647372 میدان راه آهن میدان بهداري hosp_baharloo@tums.ac.ir بهارلو

 77551584 77547971 -4 آبادقاسمامیر کیاني  خدماوند خخ hosp_bahrami@tums.ac.ir بهرامي

 میدان وحدت اسالمي hosp_razi@tums.ac.ir رازي )پوست(
3-55609951 

 55630668و
55618989 

 hosp_roozbeh@tums.ac.ir روزبه
کارگر جنوبي پائین تر از خ

 راه لشكرچهار
4-55419151 55419113 

 hosp_arash@tums.ac.ir روئین تن آرش
 196فلكه سوم تهرانپارس  خ 

 شرقي نرسیده به بلوار پروين
5-77887734 77880161 

 hosp_sina@tums.ac.ir سینا
امام خمیني نرسیده به میدان  خ

 آبادحسن
9-66701041 66716545 

 hosp_shariati@tums.ac.ir دکتر شريعتي
خ کارگر شمالي  روبروي دانشكده 

 اقتصاد

5-88637091 

14_88026001 
88633039 

 hosp_ziaiyan@tums.ac.ir ضیائیان
متري ابوذر 20میدان ابوذر

 17روبروي شهرداري منطقه 
7-55725216 55738012 

 خ کارگر جنوبي  میدان قزوين hosp_farabi@tums.ac.ir فارابي
9-7-55410005 

 55414941_5و
55418080 

 hosp_tebi@tums.ac.ir مرکز طبي کودکان
دکتر محمد  انتهاي بلوار کشاورز خ

 قريب
7_66922115 66930026 

 hosp_thc@tums.ac.ir مرکز قلب تهران
خ کارگر شمالي نبش بزرگراه 

 احمدآلجالل
69 – 88029600 88029371 

 hosp_mirza@tums.ac.ir میرزا کوچک خان
خ کريمخان زند خ استاد نجات الهي 

 شمالي

88900002 

88905063 
8890417 

 hosp_valiasr@tums.ac.ir "عج"ولیعصر
انتهاي بلوار کشاورز مجتمع 

 بیمارستاني امام خمیني
61192300 66434020 
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 1385درسال  گاهدانش امكانات بیمارستانهاي  -2جدول

 بیمارستان نام

نوع 

 مالیكت

منطقه 

 شهرداري

 سال

بهره 
 برداري

 مساحت بلوک تعداد فعالیت نوع

 تعداد

 آمبوالنس

 تعداد
 تلفن خط

 تعداد
 کامپیوتر

 زير بنا زمین درماني اداري تخصصي عمومي

 78 120 11 16045 87305 2 1 - * 1313 6 ملكي امام خمیني

 20 10 2 12000 - 4 1 * - 1334 6 ً رانستیتو کانس

 17 28 5 13000 10600 4 2 - * 1319 12  ًً امیراعلم

 12 12 3 18000 11800 8 1 - * 1319 11  ًً بهارلو

 5 26 5 13225 10000 1 3 * - 1337 13  وقفيوقفي بهرامي

 16 11 4 12000 17000 3 4 * - 1312 11  ًً )پوست( رازي

 13 27 3 9000 22000 14 2 * - 1319 11  ًً روزبه

 4 3 4 2200 1200 1 1 * - 1350 4  ًً آرشروئین تن

 36 32 7 28000 16000 4 4 - * 1293 12  ًً سینا

 75 100 9 36300 55600 4 0 - * 1353 6  ملكيملكي شريعتي

 8 9 3 8315 7500 1 0 - * 1372 17  وقفيوقفي ضیائیان

 5 44 5 36102 140000 2 1 * - 1319 11  ًً فارابي

بي مرکز ط

 کودکان
 20 23 3 13000 200000 1 1 * - 1346 6  ملكيملكي

 140 300 5 70000 17000 1 1 * - 1380 6  ًً مرکز قلب تهران

 14 21 5 9930 10000 1 0 * - 1344 6  ًً میرزا کوچک خان

 49 0 0 20000 10000 1 0 - * 1354 6 ً "عج"ولیعصر

 

 

 1385در بیمارستانهاي دانشگاه درسال  ري شدگانتعداد مراجعین پذيرش شده، تخت فعال و بست  -3جدول

 تعداد تخت فعال تعداد مراجعین نام بیمارستان
تعداد بستري 

 شدگان

ولیعصر 
213962 

295 13030 

21202 501 امام خمیني 

 9860 163 102871 کودکانمرکز طبي

 9422 212 45605 کانسر

 1319 76 85114 رازي

 22897 197 262853 فارابي

 9214 98 50352 میرزاکوچک خان

 19372 345 69353 سینا

 7380 111 58418 بهرامي

 5078 42 25652 آرش

 10308 183 132264 امیراعلم

 27635 488 160333 شريعتي

 1820 176 23945 روزبه

 6614 107 196050 ضیائیان

 12355 149 127733 بهارلو

 47622 441 111499 مرکز قلب تهران

ع بیمارستاني امام خمیني شامل دو واحد آزمايشگاه مي باشد ، مجتم 

 به اين واحد ارسال نشده  85آمار واحد آزمايشگاه پلي کلینیک امام خمیني در سال 
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 1385خشها و امکانات بيمارستانهاي دانشگاه در سالبجزئيات 

 
 

 «ره»بیمارستان امام خمیني _بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها -4جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 4 12 داخلي  21 تخت عمل

 12 50 اطفال  8 اتاق عمل

 12 0 زنان و زايمان  3 اتاق گچ گیري

 12 64 جراحي عمومي  25 دستگاه بیهوشي

 6 32 جراحي مغز و اعصاب  10 انكوباتور

 6 0 جراحي قفسه صدري  6 اتاق ريكاوري

 6 26 جراحي قلب  14 تخت ريكاوري

 2 0 جراحي عروق  Roomingin 18تخت 

 6 33 جراحي کلیه و مجاري ادراري  X-RAY 6دستگاه 

 4 20 جراحي ترمیمي  1 کات نوزادان

 5 39 ارتوپدي  1 اتاق شیر

 2 0 روانپزشكي   

   I.C.U 15 6 

 5 20 داخلي اعصاب   

 7 27 گوارش   

 10 22 وققلب و عر   

 4 0 روماتولوژي   

 3 32 داخلي کلیه   

 8 54 عفوني   

 2 0 هماتولوژي   

 4 0 غدد   

 2 13 پوست   

 1 22 بخش اورژانس   
 

 

 «ره»بیمارستان امام خمیني _بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها-5جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 0 40 داخلي  5 عملتخت 

 0 109 جراحي عمومي  4 اتاق عمل

 I.C.U 7 0  7 دستگاه بیهوشي

 0 60 سرطان  1 اتاق ريكاوري

     4 تخت ريكاوري

     X-RAY  1دستگاه 
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 بیمارستان امیراعلم_بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها  -6جدول

 ک متخصصتعداد پزش متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 0 36 داخلي  9 تخت عمل

 4 48 جراحي عمومي  2 اتاق عمل

 1 0 جراحي فک و صورت  10 دستگاه بیهوشي

 12 76 جراحي گوش حلق و بیني  2 اتاق ريكاوري

 C.C.U. 14 0  8 تخت ريكاوري

 X-RAY  5  Post C.C.U 3 0دستگاه 

   I.C.U 7 0 

 1 0 داخلي اعصاب   

 3 0 گوارش   

 3 0 قلب و عروق   

 1 0 روماتولوژي   

 2 0 عفوني   

 1 0 غدد   

 2 0 سرطان   

 1 10 ديالیز   

 

 

 بیمارستان بهارلو _ ي وامكانات آنهابیمارستان بخشهاي -7جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 10 23 اطفال  4 تخت عمل

 7 34 انزنان و زايم  4 اتاق عمل

 13 51 جراحي عمومي  4 دستگاه بیهوشي

 1 0 جراحي مغز و اعصاب  13 انكوباتور

 1 0 جراحي فک و صورت  1 اتاق ريكاوري

 1 0 ارتوپدي  4 تخت ريكاوري

 Roomingin 23  C.C.U 8 4تخت 

 0 15 قلب و عروق  X-RAY  4دستگاه 

 2 12 نوزادان  6 تخت ژينكولوژي

 1 0 تپوس  1 اتاق درد

 4 13 بخش اورژانس  5 تخت اتاق درد

     1 اتاق زايمان

     3 تخت اتاق زايمان

     3 کات نوزادان

     1 اتاق شیر
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 بیمارستان بهرامي _بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها -8جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 8 20 داخلي  3 تخت عمل

 3 30 جراحي عمومي  3 اتاق عمل

 3 8 جراحي کلیه و مجاري ادراري  3 دستگاه بیهوشي

 I.C.U 4 1  8 انكوباتور

 4 12 گوارش  2 اتاق ريكاوري

 2 15 عفوني  6 تخت ريكاوري

 2 16 نوزادان  X-RAY  3دستگاه 

 1 10 بخش اورژانس  8 کات نوزادان

     1 اتاق شیر

 

 

 بیمارستان رازي _ي وامكانات آنهایمارستانب بخشهاي -9جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 2 15 جراحي عمومي  3 تخت عمل

 2 20 جراحي ترمیمي  3 اتاق عمل

 14 60 پوست  3 دستگاه بیهوشي

     1 اتاق ريكاوري

     1 تخت ريكاوري

     X-RAY  1دستگاه 

 

 

 بیمارستان روزبه _بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها -10جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد* امكانات

 0 30 اطفال  0 تخت عمل

 25 135 روانپزشكي  0 اتاق عمل

 0 10 بخش اورژانس  0 اتاق گچ گیري

     0 دستگاه بیهوشي

     0 انكوباتور

     0 اتاق ريكاوري

     0 ريكاوريتخت 

     Roomingin 0تخت 

     X-RAY  0دستگاه 

     0 تخت ژينكولوژي

     0 اتاق درد

     0 تخت اتاق درد

     0 اتاق زايمان

     0 تخت اتاق زايمان

باشد اين بیمارستان فاقد * به دلیل اينكه بیمارستان روزبه تک تخصصي در رشته روانپزشكي مي

 باشد.ساير موارد مربوطه مي وامكانات جراحي 
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 بیمارستان روئین تن آرش _ي وامكانات آنهابیمارستان بخشهاي -11جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 2 0 اطفال  3 تخت عمل

 6 29 زنان و زايمان  3 اتاق عمل

 I.C.U 1 0  3 دستگاه بیهوشي

     4 انكوباتور

     1 ق ريكاورياتا

     7 تخت ريكاوري

     Roomingin 28تخت 

     7 تخت ژينكولوژي

     1 اتاق درد

     4 تخت اتاق درد

     1 اتاق زايمان

     2 تخت اتاق زايمان

     14 کات نوزادان

 

 

 بیمارستان سینا_ بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها -12جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال خشنام  ب  تعداد امكانات

 5 38 داخلي  16 تخت عمل

 11 71 جراحي عمومي  16 اتاق عمل

 4 40 جراحي مغز و اعصاب  2 اتاق گچ گیري

 2 26 جراحي عروق  15 دستگاه بیهوشي

 8 43 جراحي کلیه و مجاري ادراري  5 اتاق ريكاوري

 1 10 جراحي ترمیمي  27 تخت ريكاوري

 3 49 ارتوپدي  X-RAY 6 دستگاه

   C.C.U 8 6 

   Post C.C.U 11 0 

   I.C.U 16 0 

 3 28 داخلي اعصاب   

 1 0 گوارش   

 6 0 قلب و عروق   

 1 0 روماتولوژي   

 2 0 داخلي کلیه   

 1 0 عفوني   

 1 0 غدد   

 0 24 بخش اورژانس   

 0 10 ديالیز   

 0 9 ساير   

 



 درماني تهران -وم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه عل  

يوست                   1385سالنامة آماري سال   هاپ

 

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605گاه، طبقه ششم، اتاق بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانش  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 

 

 بیمارستان دکتر شريعتي _ي وامكانات آنهابیمارستانهاي بخش -13جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 2 19 اطفال  14 تخت عمل

 19 57 زنان و زايمان  14 اتاق عمل

 6 50 جراحي عمومي  2 اتاق گچ گیري

 7 32 جراحي مغز و اعصاب  18 دستگاه بیهوشي

 5 33 جراحي قفسه صدري  8 انكوباتور

 5 35 جراحي قلب  2 اتاق ريكاوري

 6 17 جراحي کلیه و مجاري ادراري  9 تخت ريكاوري

 0 18 جراحي فک و صورت  Roomingin 0تخت 

 4 37 ارتوپدي  X-RAY  5دستگاه 

 C.C.U 24 6  4 تخت ژينكولوژي

 5 20 داخلي اعصاب  1 اتاق درد

 8 18 گوارش  5 تخت اتاق درد

 6 20 روماتولوژي  2 اتاق زايمان

 4 15 داخلي کلیه  2 تخت اتاق زايمان

 6 24 هماتولوژي  28 کات نوزادان

 6 13 غدد  1 اتاق شیر

 2 40 بخش اورژانس   

 7 59 ساير   

 
 

 

 

 بیمارستان ضیائیان _ي وامكانات آنهابیمارستان بخشهاي -14جدول

 تعداد پزشک متخصص فعالمتوسط تخت  نام  بخش  تعداد امكانات

 5 22 داخلي  3 تخت عمل

 3 12 اطفال  3 اتاق عمل

 7 28 زنان و زايمان  1 اتاق گچ گیري

 5 19 جراحي عمومي  3 دستگاه بیهوشي

 3 6 ارتوپدي  2 انكوباتور

 C.C.U 4 2  1 اتاق ريكاوري

 Post C.C.U 10 2  5 تخت ريكاوري

 3 5 نوزادان  X-RAY 2دستگاه 

 10 8 بخش اورژانس  5 خت ژينكولوژيت

     2 اتاق درد

     4 تخت اتاق درد

     2 اتاق زايمان

     2 تخت اتاق زايمان

     5 کات نوزادان

     1 اتاق شیر

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  

يوست                                                                                                        1385سالنامة آماري سال                                                                            هاپ

  

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق   نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 

 بیمارستان مرکز طبي کودکان _آنها امكاناتو بخشهاي بیمارستاني -15جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 2 12 داخلي  4 تخت عمل

 1 31 اطفال  4 اتاق عمل

 1 0 جراحي مغز و اعصاب  1 اتاق گچ گیري

 1 0 جراحي کلیه و مجاري ادراري  4 دستگاه بیهوشي

 1 0 جراحي گوش حلق و بیني  51 انكوباتور

 1 0 جراحي چشم  1 اتاق ريكاوري

 2 2 ارتوپدي  1 تخت ريكاوري

 Roomingin 3  I.C.U 4 2تخت 

 3 4 داخلي اعصاب  2 تخت ژينكولوژي

 4 15 گوارش  15 کات نوزادان

 3 5 قلب و عروق   

 4 8 داخلي کلیه   

 4 20 عفوني   

 3 9 هماتولوژي   

 3 6 غدد   

 2 12 نوزادان   

 2 4 بخش اورژانس   

 4 23 جراحي اطفال   

 0 22 ساير   

   Post I.C.U. 7 0 

 

 

 

 بیمارستان فارابي _آنها  امكاناتوبخشهاي بیمارستاني   -16جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 40 200 جراحي چشم  17 تخت عمل

 1 0 داخلي اعصاب  2 اتاق عمل

 1 0 قلب و عروق  17 دستگاه بیهوشي

     3 اتاق ريكاوري

     11 تخت ريكاوري

     X-RAY  1دستگاه 
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 81634070، تلفن 605گاه، طبقه ششم، اتاق بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانش  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 

 

 بیمارستان مرکز قلب تهران _ي وامكانات آنهابیمارستان بخشهاي  -17جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 11 14 زنان و زايمان  10 تخت عمل

 6 24 جراحي عمومي  10 اتاق عمل

 4 38 جراحي قفسه صدري  12 دستگاه بیهوشي

 6 27 جراحي گوش حلق و بیني  2 انكوباتور

 C.C.U 8 0  2 اتاق ريكاوري

 Post C.C.U 3 0  1 تخت ريكاوري

 X-RAY 17  I.C.U 6 0دستگاه 

 4 17 روماتولوژي   

 4 44 هماتولوژي   

 5 17 غدد   

 3 24 نوزادان   

 4 0 ريوي   

 0 38 زايشگاه   

 0 20 جراحي زنان   

 2 24 ساير   

 

 

 بیمارستان میرزا کوچک خان_وامكانات آنها يبیمارستان بخشهاي  -18جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 7 54 زنان و زايمان  6 تخت عمل

 5 32 جراحي عمومي  3 اتاق عمل

 I.C.U 4 2  7 دستگاه بیهوشي

 1 4 نوزادان  22 انكوباتور

 1 11 سرطان  5 تخت ريكاوري

 Roomingin 33  I.V.F 3 3تخت 

 4 11 ساير  X-RAY  3دستگاه 

     18 تخت ژينكولوژي

     1 اتاق درد

     12 تخت اتاق درد

     2 اتاق زايمان

     6 تخت اتاق زايمان

     39 کات نوزادان
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 «جع»بیمارستان ولیعصر  _ي وامكانات آنهابیمارستانبخشهاي  -19جدول

 تعداد پزشک متخصص متوسط تخت فعال نام  بخش  تعداد امكانات

 11 14 زنان و زايمان  11 تخت عمل

 6 24 جراحي عمومي  11 اتاق عمل

 4 38 جراحي قفسه صدري  8 دستگاه بیهوشي

 6 27 جراحي گوش حلق و بیني  15 انكوباتور

 C.C.U. 8 0  1 اتاق ريكاوري

 Post C.C.U. 3 0  9 تخت ريكاوري

 Roomingin 30  I.C.U. 6 0تخت 

 4 17 روماتولوژي  X-RAY 5دستگاه 

 4 44 هماتولوژي  4 تخت ژينكولوژي

 5 17 غدد  2 اتاق درد

 3 24 نوزادان  6 تخت اتاق درد

 4 0 ريوي  2 اتاق زايمان

 0 38 زايشگاه  3 تخت اتاق زايمان

 0 20 جراحي زنان  30 کات نوزادان

 2 24 ساير  1 اتاق شیر

 

 

 

 هاي پاتولوژي بيمارستانهاي دانشگاهمشخصات آزمایشگاه

 
 دانشگاههاي تحت پوشش بیمارستانهاي پاتولوژي -20جدول

 تلفن نشاني نام مسئول فني نام واحد رديف

 66960040_9 خ باقر خان انتهاي بلوار کشاورز آقاي دکتر جمالي "ره "بیمارستان امام خمیني  1

 66706106_9 دروازه دولت -خ سعدي آقاي دکتر مدني تان امیراعلمبیمارس 2

 66935061_9 خ دکتر محمد قريب آقاي دکتر تیره گري انستیتو کانسر 3

 77883283_8 فلكه سوم تهران پارس خانم دکتر سیف الهي)روزفرد( بیمارستان آرش 4

 55658500_4 واديهسر پل ج-میدان راه آهن خانم دکتر محمدي بیمارستان بهار لو 5

 77568801_9 خ قاسم آباد -خ دماوند -تهران نو آقاي دکتر عبدي بیمارستان بهرامي 6

 55609951_3 خ حافظ خانم دکتر نراقي بیمارستان رازي 7

 66701041_5 میدان حسن آباد -خ امام خمیني آقاي دکتر کوثري بیمارستان سینا 8

 88637091_5 خ جالل ال احمد-خ کارگر شمالي آقاي دکتر ستوده بیمارستان شريعتي 9

 55725216_7 روبروي شهرداري-خ ابوذر خانم دکترسیف اللهي)روززوج( بیمارستان ضیائیان 10

 55410005_9 میدان قزوين خانم دکتر اسدي آملي بیمارستان فارابي 11

 66930024 خمینيخ دکترقريب جنب بیمارستان امام  آقاي دکتر آشتیاني مرکز طبي کودکان 12

 88897761_4 خ کريم خان زند خ نجات الهي شمالي خانم دکترايزدي بیمارستان میرزا کوچک خان 13
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 هاي بیمارستان هاي دانشگاه مشخصات آزمايشگاه  -21جدول

 تلفن نشاني نام مسئول فني نام واحد رديف

 66960040 -9 خان انتهاي بلوار کشاورزخ باقر  خانم دکتر انساني "ره"بیمارستان امام خمیني 1

 66706106-9 دروازه دولت -خ سعدي آقاي دکتر عزيز پور بیمارستان امیر اعلم 2

 66935061-9 خ دکتر محمد قريب آقاي دکتر نهاونديان انستیتو کانسر 3

 55658500 -4 سر پل جواديه -میدان راه آهن آقاي دکتر ناروئي بیمارستان بهارلو 4

 77568801-9 خ قاسم آباد -خ دماوند -تهران نو آقاي دکتر تقي زاده مارستان بهراميبی 5

 333981220-9 جاده امین آباد -شهرري خانم دکتر مهديان رازيروانپزشكيبیمارستان 6

 55419151-4 خ کارگرجنوبي نرسیده به میدان قزوين آقاي دکتر خادمیان بیمارستان روزبه 7

 77883283-8 فلكه سوم تهران پارس الهي)روزفرد(دکترسیفخانم ن آرشبیمارستان روئی 8

 66701041-5 میدان حسن آباد -خ امام خمیني آقاي دکتر کوثري بیمارستان سینا 9

 88637091-5 خ جالل آل احمد -خ کارگر شمالي آقاي دکتر ستوده بیمارستان شريعتي 10

 55750550 روبروي شهرداري -خ ابوذر خانم دکتر سید جواد بیمارستان ضیائیان 11

 66920981-3 خ دکتر قريب جنب بیمارستان امام خمیني آقاي دکتر آشتیاني مرکز طبي کودکان 12

 55410005-9 میدان قزوين خانم دکتر اسدي آملي بیمارستان فارابي 13

 88026910-19 جنب بیمارستان شريعتيخ کارگر شمالي آقاي دکتر برومند مرکز قلب تهران 14

 88897761-4 خ نجات الهي شمالي -خ کريم خان زند آقاي دکتر مداح زاد بیمارستان میرزا کوچک خان 15

 خ باقرخان انتهاي بلوار کشاورز خانم دکتر انساني "عج"بیمارستان ولیعصر 16
9_66935061 

3_66939001 
 

 

 نام ونشاني ومشخصات داروخانه هاي تابعه دانشگاه  -22جدول

 نشاني لفنت
منطقه 

 شهرداري

 تعدادپرسنل ساعات کار
سال 

 تاسیس

نوع 

 مالكیت

نام 

 داروخانه
شبانه  رديف

 روزي
 دکتر ساير روزانه

55703470 
دوراهي قپان خ امین میدان قزوين 

 الملک داروخانه ايثار  
 1 ايثار دولتي 1361 4 21  * 17

33336046 

33782250 

خ  میدان امام حسین ابتداي

دماوندجنب بیمارستان بوعلي 

 داروخانه بوعلي 

 2 بوعلي دولتي 1360 5 24  * 13

 3 دکترامیني دولتي 1364 2 7 *  12 داروخانه دکترامیني _میدان بهارستان  22119992

15-88822371 

88849011 

میدان ولیعصر خ کريمخان زند نبش 

 خردمند شمالي داروخانه سیزده آبان 
 دولتي 1359 22 83  * 6

سیزده 

 آبان
4 

77522562 

میدان بهارستان خ سپاه جنب 

بیمارستان طرفه داروخانه شهید 

 عابديني 

 دولتي 1360 6 22  * 12
شهید 

 عابديني
5 

22230588 

خ دکتر شريعتي نرسیده به میدان 

قدس جنب درمانگاه طالقاني داروخانه 

 نمونه طالقاني  

 دولتي 1360 7 23  * 1
نمونه 

 طالقاني
6 
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 آمار و خصوصيات سایر واحدهاي بهداشتي درماني:  4پيوست

 تحت پوشش منطقه دانشگاه 
 

 

 1385تحت پوشش منطقه دانشگاه در سالبیمارستانهاي ساير نام ونشاني  -1جدول

 رديف
 نام

 بیمارستان
 نمابر تلفن نشاني

 66001221 66001126-29 خ آزادي خ میمنت آزادي 1

 55061137 55310836 رمینال جنوب خ شهید بخاراييت آيت اله کاشاني 2

 خ آذربايجان نبش خ رودکي اقبال 3
66839402  

 66868248 
66835022 

 66712322 66704051-5 خ حافظ نرسیده به خ جامي الوند 4

 خ نازي آباد خ سردارجنگل روبروي پارک سردارجنگل  امیرالمومنین 5
55346161 

55065570 
55346301 

 66701224 66706161-4 خ ولیعصر خ نوفل لوشاتو دامی 6

 66014870  66014800-2 خ آذربايجان خ کارون ابتداي خ طوس بابک 7

 66492333 66492333 خ امام خمیني خ شیخ هادي باهر 8

 55365934 55386465 خ ولیعصر بعدازمنیريه ايستگاه ولیخواه پارسا 9

 33401600   33401231-2 شهرري امین آباد رازي)روانپزشكي( 10

 0228-2221099 0228-2221999 اسالمشهر شهرک سعیديه اسالمشهرسعیديه 11

 66875036 66876023-4 خ آزادي خ آذربايجان ابتداي خ کارون شهريار 12

 66702060 66702121-5 خ جمهوري خ شیخ هادي عیوض زاده 13

 66718410و 12  66702011-5 خ حافظ تقاطع خ نوفل لوشاتو مروستي 14

 66410121 66465357-9 جنوبي(خ انقالب بعدازچهارراه ولیعصر خ مظفر)صباي مداين 15

 55327171   55311925-9 میدان بهمن خ بهمنیار مفرح 16

 66003474 66003474 خ آزادي خ میمنت میمنت 17

 66713039 66707072 خ جمهوري تقاطع خ حافظ نجمیه 18

 55052323 55309945 خ شوش میدان شهید هرندي ابتداي خ خزانه بخارايي ه(ولیعصر)خیري 19
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 1385تحت پوشش منطقه دانشگاه در سالبیمارستانهاي ساير  مشخصات  -2جدول

 نام بیمارستان رديف
 منطقه

 شهرداري
 سال بهره برداري

 نوع فعالیت
 نوع وابستگي

 درماني آموزشي

 خصوصي *  1349 10 آزادي 1

 تامین اجتماعي *  1342 16 آيت اله کاشاني 2

 خصوصي *  1346 10 اقبال 3

 " *  1346 11 الوند 4

 دانشگاه آزاداسالمي * * 1359 16 امیرالمومنین 5

 خصوصي *  1350 11 امید 6

 " *  1350 10 بابک 7

 " *  1341 11 باهر 8

 " *  1356 11 پارسا 9

 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي * * 1336 ادامین آب رازي )روانپزشكي( 10

 تامین اجتماعي *  1373 اسالمشهر سعیديه اسالمشهر 11

 خصوصي *  1350 10 شهريار 12

 " *  1336 11 عیوض زاده 13

 " *  1339 11 مروستي 14

 " *  1349 11 مداين 15

 وقفي *  1331 16 مفرح 16

 خصوصي *  1348 10 میمنت 17

 دانشگاه علوم پزشكي بقیه اله *  1306 11 هنجمی 18

 خیريه *  1363 16 ولیعصر )خیريه( 19
 اند.واقع شدهعالوه بر بیمارستانهاي فوق دو آسايشگاه بزرگ سالمندان و معلولین کهريزک و ريحانه )هاشمي نژاد سابق( در منطقه تحت پوشش دانشگاه 
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 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق   نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

  

 

 1385ر بیمارستانهاي تحت پوشش منطقه دانشگاه در سالسايبخشهاي بیمارستاني وامكانات   -3جدول

 

 

 هاي منطقه تحت پوشش دانشگاهمشخصات آزمایشگاهآمار و 

 
 

 1385منطقة تحت پوشش منطقه دانشگاه در سال هاي پاتولوژيهاي آزمايشگاه  -4جدول

 تلفن نشاني نام مسئول فني نام واحد رديف

 55346161_3 یر محمدي روبروي پارکخ شهید ش-نازي آباد خانم دکتر فرجادآزاد بیمارستان امیرالمومنین 1

 66875065 خ آذربايجان نبش کارون خانم دکتر فريدوني بیمارستان شهريار 2

 66465357_9 خ صباي جنوبي-خ انقالب قاي دکتر ستايش گرآ بیمارستان مدائن 3

 66707071_6 زيرپل حافظ -چهارراه يوسف آباد -خ حافظ خانم دکتر نظري بیمارستان نجمیه 4

 

 

 تعداد پزشک نام بیمارستان
 بیمارستانيتعداد تخت

 بخشهاي بیمارستاني
 فعالتخت ثابتتخت

 اورژانس-نوزادان-کودکان-زنان وزايمان-جراحي-ccu-Icu 110 120 151 آزادي

 135 200 63 آيت اله کاشاني
Ccu-post ccu-Icu-گوش وحلق -ارولوژي-ارتوپد-فالاط-جراحي

 اورژانس-داخلي-چشم-وبیني

 اورژانس-زنان وزايمان-جراحي-Ccu 86 75 53 اقبال

 اورژانس-جراحي-عمومي-داخلي-زنان وزايمان-ديالیز-Ccu-Icu 70 100 104 الوند

 142 255 72 امیرالمومنین
Ccu-postccu-ارتوپد-داخلي-زنان وزايمان-کودکان-جراحي-قلب-

 وش وحلق وبینيگ-چشم

 اورژانس-زنان وزايمان-جراحي-داخلي 51 50  امید

 کودکان–زنان -داخلي 47 50 35 بابک

 عمومي-گوش وحلق وبیني-جراحي-مامايي-اطفال 115 110  باهر

 عمومي-جراحي-نوزادان-Ccu-Icu 33 30  پارسا

 روان پزشكي-پوست-داخلي-نورولوژي 1094 1270 63 )روانپزشكي(رازي

 اورژانس-زايشگاه-کودکان-داخلي-زنان-جراحي-Ccu-Icu 129 122 89 اسالمشهریديهسع

 زنان وزايمان-جراحي-داخلي-Ccu-Icu 133 150 100 شهريار

 داخلي-قلب وعروق-جراحي-زنان 72 100 44 عیوض زاده

 گوش وحلق وبیني-جراحي 34 58 60 مروستي

 120 165 127 مداين
Ccu-Icuقلب -کودکان-گوش وحلق وبیني-زنان-ارتوپد-جراحي عمومي

 داخلي-ريوي-نفرولوژي-جراحي قلب-وعروق

ورژانس-زايشگاه-جراحي-اطفال-داخلي-Ccu-Icu 96 96 43 مفرح  ا

 مردان-زنان 60 60 3 میمنت

 اورژانس-جراحي زنان ومردان -زايمان-نوزادان-اطفال-جراحي عمومي 102 153 94 نجمیه

 جراحي زنان ومردان-الاطف 46 55 32 ولیعصر)خیريه(
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 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 
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 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالمشخصات آزمايشگاه -5جدول

 تلفن نشاني مالكیت نام مسئول فني نام واحد رديف

 خانم دکتر ابراهیم زاده ا..کاشانيآيتبیمارستان 1
تامین 

 اجتماعي
 55061131-5 فلكه دوم -خ خزانه بخارايي

 55061123-4 ايستگاه ورزشگاه -رجايي خ شهید " خانم دکتر نثري آبان 13درمانگاه  2

 66950823-5 خ فلسطین نبش سبزوار خ شهید حمید نظري " آقاي دکتر ازقندي درمانگاه ابوريحان 3

 0228-2229600 شهرک سعیديه -اسالمشهر -جاده ساوه " خانم دکتر نقیبي راد بیمارستان اسالمشهر 4

 55700700 قزوين دو راهي قپان ابتداي امام زاده حسنخ  " خانم دکتر آريا درمانگاه خاندان حكیم 5

 55421525-6 درمانگاه شهداي دخانیات  -خ قزوين " اقاي دکتر خادم پور درمانگاه دخانیات 6

 66401306 خ نوفل نوشاتو " خانم دکتر اسالمي درمانگاه شهید حیدري 7

 55900012 ن اسالم ايستگاه حسین آبادشهرري خ فدائیا " آقاي دکتر سرمدي درمانگاه شهید سلیماني 8

 55203474 متري 24باقر شهر جنب مخابرات ابتداي خ  " - درمانگاه شهید عباسي 9

 55248046-7 روبروي پاسگاه گل صحرا  -چهاردانگه " آقاي دکتر کريمي درمانگاه شهید مفتح 10

 55410588 راه لشگربعد از چهار -خ کارگر جنوبي " خانم دکتر صنعتي درمانگاه طوس 11

 33740046 جنب چیت ممتاز -خ فدائیان اسالم " آقاي دکتر طاهري درمانگاه فدائیان اسالم 12

 5005711 19روبروي شهرداري  -خاني آباد خیريه آقاي دکتر کاوياني درمانگاه المهدي 13

 شهرک کاروانخ خاوران مقابل پاسگاه هاشم آباد  " خانم دکتر نجات درمانگاه امام سجاد 14
33560090  

 33860333 

 33754825 بلوار قدس -خ آذر -دولت آباد " آقاي دکتر میر ناطقي درمانگاه دارالتوحید 15

 55910021 صحن حضرت عبدالعظیم -شهر ري " آقاي دکتر مظفري درمانگاه عبدا لعظیم 16

 55201616 شت زهرابعد از به -جاده قديم قم " خانم دکتر پیله ور آسايشگاه کهريزک 17

 55311925-30 خ بهمنیار -ياغچي آباد " خانم دکتر کشاورزي بیمارستان مفرح 18

 55305454 نرسیده به میدان هرندي -خ شهید بخارايي " آقاي دکتر قانبیلي بیمارستان ولیعصر 19

  میدان نماز -شهرري " آقاي دکتر گل آرا درمانگاه ولیعصر 20

 66001126-9 خ میمنت -خ آزادي خصوصي خانم دکتر شكوهي بیمارستان آزادي 21

 66832495 نبش خ رودکي -خ آذربايجان " آقاي دکتر مشیر فاطمي بیمارستان اقبال 22

 66712322 چهارراه عزيز خان -خ حافظ " خانم دکترشمس معطر بیمارستان الوند 23

 55346161-3 روبروي پارک -خ شهیدشیرمحمدي -نازي آباد " آقاي دکتر پوپک بیمارستان امیر المومنین 24

 66706161-4 خ نوفل لوشاتونرسیده به چهارراه امیر اکرم " آقاي دکتر باقري بیمارستان امید 25

 66014800 چهارراه طوس -خ کارون " آقاي دکتر صعودي بیمارستان بابک 26

 66406313 270شماره  -خ شیخ هادي " آقاي دکتر منتظمي بیمارستان باهر 27

 66875065 نبش کارون -خ آذربايجان " خانم دکتر رحمان زاده بیمارستان شهريار 28

 66702121-5 باالتر از جامي–خ شیخ هادي  " آقاي دکتر شايسته اعلم بمارستان عیوض زاده 29

 66702011-5 خ نوفل لوشاتو " خانم دکتر رقمي بیمارستان مروستي 30

 66465357-9 خ صباي جنوبي -خ انقالب " ي دکتر ستايش گرآقا بیمارستان مدائن 31

 66707071-6 زير پل حافظ -چهارراه يوسف آباد -خ حافظ " خانم دکتر نظري بیمارستان نجمیه 32

 5564080 چهارراه استخر -خ هالل احمر -میدان رازي " خانم دکتر غني زاده درمانگاه استخر 33

 66831297 تقاطع کمیل و کارون -خ کمیل " ني زادهخانم دکتر غ درمانگاه کارون 34

 33883531 روبروي اداره راهنمايي -خ کیخسرو -کیانشهر " خانم دکتر مهاجراني درمانگاه امین 35

 55902083 کوي تبلیغات اسالمي جنب فرمانداري شهرريخ قم " آقاي دکتر محق درمانگاه فرهنگیان 36

 55124058 چهارراه خاني آباد -خ شوش غربي " صادقي تبار آقاي دکتر درمانگاه راه آهن 37

 55024576 متري میعاد روبروي داروخانه 20خانیآبادنواول " خانم دکتر کشاورزي درمانگاه سینوهه 38

 اسالمشهرجاده ساوه بین قاسم آباد و مطهري " آقاي دکتر بهرامي نسب درمانگاه امام خمیني 39
30_2223020  

0228 

 17خ ابوذر خ سجاد جنوبي میدان بهاران پالک  " خانم دکتر رزم پور انگاه بهاراندرم 40
55745868 

55775533 
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 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالمشخصات آزمايشگاه -5ادامه جدول 

 تلفن نشاني مالكیت نام مسئول فني نام واحد رديف

 0221-2470100 جنب کالنتري 2شهرک امام رضا فازخاور شهر  " آقاي دکتر مصباح درمانگاه موعود 41

 0228-2224791 27کوي -اسالمشهر انتهاي خ آيت ا... کاشاني " خانم دکتر بیان درمانگاه امام رضا 42

 میدان حر خ کمالي روبروي باشگاه فرهنگیان " خانم دکتر حامدي مبرا درمانگاه ولیعصر 43
و 66953429

66953430 

 550500847 ايستگاه نان ماشیني -شهید رجاييسه راه " آقاي دکتر اثني عشري كاپلي کلینیک ات 44

 66468761 میدان حر " خانم دکتر روحي انستیتو پاستور 45

 88008722 روبروي بیمارستان شريعتي -پل گیشا " آقاي دکتر رضائیان مرکزي دانشكده بهداشت 46

 66956163-9 خ پاستور -میدان پاستور " يخانم دکتر ابراهیم درمانگاه شهید شوريده 47

 0228-3173323 خ نرگس -بلوار شهید منتظري -شهرک واون " خانم دکتر رنجبران مرکز ديالیز سوده 48

 88960880 79شماره -نبش خ شهید نادري -خ طالقاني " خانم دکتر قرباني مرکز پوست و جذام 49

 66469352 آذر 16خ  -خ انقالب " يخانم دکتر اعظم درمانگاه دانشگاه تهران 50

51 
قارچ شناسي دکتر 

 شیرون
 66166746 روبروي دانشكده دامپزشكي -خ آزادي " آقاي دکتر شیرون

 66053794 نرسیده به خ آزادي -خ شهیدان " آقاي دکتر شماس درمانگاه يادگار 52

 66468761 انستیتو پاستور -میدان حر " آقاي دکتر زينلي ژنتیک 53

  خ فیروزي -خ ابوذر " خانم دکتر جمالي 17درمانگاه شهرداري  54

 دکتر احمدي کاشاني 55
آقاي دکتر احمدي 

 کاشاني
 0228-2355478 968پ  -کوچه الله -جنب بانک سپه -خ نوري -اسالمشهر "

 558302017 12پ -خ طالقاني -بزرگراه آيت ا... سعیدي ” آقاي دکتر آقا محمدي دکتر آقا محمدي 56

 66927008-9 طبقه فوقاني بانک سپه -نبش رودکي -خ آزادي " آقاي دکتر غريب دوست آزادي 57

 55069674 ايستگاه بانک -ابتداي خ شهید رجايي -نازي آباد " آقاي دکتر امامي دکتر امامي 58

 55708246 801پ -روبروي پارک شقايق -غرب خ ابوذر " خانم دکتر رفیعي تهراني بهمن 59

 55711704 390شماره  -متري ابوذر 20 -خزانه قلعه مرغي " خانم دکتر کاوسي بهنیا 60

 66923998 درمانگاه اسفند -جنب سینما پارس -میدان انقالب " آقاي دکتر برکشلي پاسكال 61

 55052716 باالي فروشگاه هديه -نبش فلكه چهارم -خزانه بخارايي " آقاي دکتر مهدوي خزانه 62

 55900249 متريروبروي سازمان آب کوچه پیلغوش 24شهرري خ میدان " اقاي دکتر کازروني شهرري مرکزي 63

 66834173 308بین چهارراه مرتضوي و وثوق پ  -خ رودکي " آقاي دکترشفیعي ايران 64

 55413547 1048پ  -نبش عسگري -خ قزوين " خانم دکتر قريشي   کیمیا 65

 55384867 باالتر از میدان راه آهن -خ ولیعصر " تر امامي اهريخانم دک دکتر امامي اهري 66

 55672446 86پ -متري 20اول  -خ جواديه " آقاي دکتر شمس برهان جواد 67

 55650961 بین چهارراه عباسي و نواب -خ هالل اهمر " آقاي دکتر ارائي نژاد حافظ 68

 55007799 14پ 29فلكه مرکزيكوي خ خاني آباد نو  " آقاي دکتر کامیار خاني آباد نو 69

 دي 70
زاده و آقايدکترنبي

 دکترامیدوار
 55081482 174نازي آباد میدان بازار دوم اول مدائن پ "

 66463967 2خ ولیعصر ايستگاه البرز نبش کوچه میانلو مطلق پ " آقاي دکتر نیكزاد دلتا 71

 55951041 ب بیمارستان فیروز آبادي کوي محتشمشهرريجن " آقاي دکتر درويش خاتمي دکتر درويش خاتمي 72

 55658041 کوي مرتضي قلي -متري 24اول  -شهرري " آقاي دکتر رفعت زند رفعت زند 73

 55909322 1476پ  -جنب اداره پست -سه راه ورامین -شهرري " خانم دکتر وزيري پزشكي ري 74

 55382555 روبروي خ انتظامي -ان منیريهپايین تر از مید -خ ولیعصر " خانم دکتر حكیمي رايت 75

 " آقاي دکتر اخالقي زکرياي رازي 76
پمپ بنزين حسین آباد کوچه  جنبخ فدائیان اسالم

 99کش پ رياضت
55913874 

 66703132 کوي هور -چهارراه عزيز خان -خ حافظ " آقاي دکتر رحمانلو فلمینگ 77

 55706233 پايین تر از سینما -متري امیري 16 -ه راه آذريس " آقاي دکتر عوض محمدي دکتر عوض محمدي 78

 33860454 123پ  -متري صالحي 30 -میدان آقا نور -سه راه افسريه " آقاي دکتر نیكجو مشیريه 79

 66837807 نبش بوستان سعدي -خ قصر الدشت " خانم دکتر مومني نويد 80
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 1385وشش دانشگاه در سالهاي منطقه تحت پمشخصات آزمايشگاه  -5ادامه جدول 
 تلفن نشاني مالكیت نام مسئول فني نام واحد رديف

 55717893 15پ -کوي رويا -خ کانون سلمان -خ کمیل " دکتر شفائي آقاي نواب 81

 0228-2225951 نبش کوي سوم -باغ فیض -اسالمشهر " دکتر وزير پناه آقاي دکتر وزير پناه 82

 0228-2227151 روبروي شهرک مهديه -اول باغ نرده -اسالمشهر " صفادکتر خجسته  آقاي اسالمشهر 83

 66874508-9 نرسیده به قصر الدشت -اول خ آذربايجان غربي " دکتر ارجمند آقاي غرب 84

 55700707 خ امین الملک -ابتداي دوراهي قپان -خ قزوين " دکتر جعفر زاده آقاي دکتر جعفر زاده 85

 55200476 116پ -جنب پل عابر پیاده -باقر آباد " ناروئيدکتر کهت  آقاي سروش 86

 55244101 مقابل بانک ملي -چهار دانگه -اسالمشهر " دکتر پور خوشبخت آقاي مهر 87

 0292343-4488 33خ ولیعصر جنوبي پ  –قیامدشت  " خانم دکتر قاسمي قیامدشت 88

 66834538 جیحون وکارون  بین -خ هاشمي " دکتر نام آوري  آقاي دکتر نام آوري  89

 55039585 195چهارراه عباسي پ -ياغچي آباد " خانم دکتر نقي پور  قدس  90

 0228-3174050 47پ شهرک واوان میدان امام خمیني خ نقاوت " دکتر بهروان آقاي مرکزي واوان 91

 55411637 ه لشكرپايین تر از چهاررا -خ کارگر جنوبي " دکتر جلیل زاده آقاي جهاد دانشگاهي 92

 0228-2221825 اسالمشهرآيت ا... کاشاني روبروي خ امام حسن عسگري " دکتر اکبري آقاي حضرت ولیعصر 93

 55833125 221خ مهران جنب کوچه ارداني پ -شهرک شريعتي " دکتر رازجو آقاي شريعتي 94

 025-2351525 6پ -کوي اول -خ حضرت علي -موسي آباد " دکتر شاماني آقاي محققین 95

 0228-2461430 114پ  19خ  -شهرک قائمیه -اسالمشهر " خانم دکتر الهیجانیان قائم 96

 0229252-3200 خ مطهري -کهريزک " خانم دکتر اديبي فاطمیه 97

 66694329 2/1پ  -خ سي متري جي -متري امیري 16خ  " دکتر قنبري آقاي دکتر قنبري 98

 55731184 میدان جلیلي خ مطهري جنوبي چهارراه پناهي خ رسولي زاده " ديدکتر جوا آقاي دکتر جوادي 99

 55303226 کوي سلطاني -بین فلكه اول و دوم -خزانه بخارايي " دکتر میر ناطقي آقاي الزهرا 100

 66424071 178پ  -بین پیروز و گلشن -خ اذربايجان " دکتر خادمیان آقاي امیر 101

 33747537 45دولت آباد بین فلكه دوم و سوم خ حق گويان کوي  " يخانم دکتر لشكر حكمت 102

 0221247-4400 بین خ هفتم و هشتم -خاور شهر " دکتر کريمي آقاي پارسا 103

 0228-2350292 7پ -خ پنجم -متري امام خمیني 20 -اسالمشهر " خانم دکتر سید جوادين نور 104

 55655444 1پ  -کوي شهید زماني -رغيخ قلعه م " خانم دکتر شاهرخي سانترال 105

 55912016 148پ -بعد از مسجد الرضا -ابتداي خ قم -شهرري " دکتر حیدريان آقاي مفید 106

 0228-2463544 23کوچه -خ عبدي -قائمیه -اسالمشهر " خانم دکتر مهديان دکتر مهديان 107

 0228-2344294 56پ4ي نبش کو -زرافشان -اسالمشهر " خانم دکتر آقا محمدي کوثر 108

 33863391 3پ -کوي شهريورغربي-متري صالحي30 -مشیريه " خانم دکتر نقیبي راد پامچال 109

 55834132-9 روبروي پارک -ابتداي شكوفه -خ ماهان -شهرک شريعتي " نقيدکتر علي آقاي خاتم 110

 55203020 7جنب ابوذر  -بلوار امام خمیني -باقر آباد " دکتر عبدا لهي آقاي باقر شهر 111

 66923342 79پ -ضلع جنوب غربي میدان جمهوري " خانم دکتر شريفي برهان 112

 55646649 512پ  -نبش کوي هوشیار -بعد از کالنتري -متري جواديه 20 " دکتر حاج حسیني آقاي پارسیا 113

 55862416  56پ -نهادجنب داروخانه دکتر خوش  -آبادعبدل " خانم دکتر سلطان حسیني شكوفه 114

 55729860 نبش نیكو -خ هفت چنار اول حسام الدين -میدان بريانک " دکتر کرباسي زاده آقاي امین 115

 66353522 225پ -مقابل بازار روز -بعد از مالک اشتر -جیحون " خانم دکتر رنجبران جیحون 116

 66367914 748پ -ساختمان پزشكان -ارونتقاطع ک -خ امام خمیني " خانم دکتر راشدمرندي فروردين 117

 55846570 37نبش کوچه -خ نور -میدان زمزم " خانم دکتر رضايي جوانه 118

 55052075 132پ  -تقاطع بلوار دستواره و ابريشم -علي آباد " دکتر محمدي جوبني آقاي دکتر محمدي جوبني 119

 66898432 1004پ -محسننبش کوچه شهید  -خ هاشمي " خانم دکتر طاهري بینا 120

 33409208 کوچه امام حسن -کوچه مصطفي خمیني -شهرک عالئین " خانم دکتر فرح تاج دکتر فرح تاج 121

 55362867 254پ -خ مختاري -خ ولیعصر " خانم دکتر سیفي عصر نوين 122

  کوي بريان  -نعمت آباد " دکتر صنايعي آقاي نعمت آباد 123

 0228-2236380 پايین تر از میدان -مهديه -اسالمشهر " دکتر راستگو خانم دکتر راستگو 124

 66876020 جنب کوچه برادران -باالتر از خ خمسه -خ رودکي " خانم دکتر جام افزون معبود 125

 33385534 7بلوک  -8آپارتمان گروه  -بین فلكه اول و دوم -دولت آباد " آقاي دکتر خلیلي اعلم دولت آباد 126

 55535352 3خ شهید رجايي شهرک سیزده آبان خ خاوران کوچه خرداد  " خانم دکتر گندمي دکتر گندمي 127

 0292-3444517  186پ-متري40نبش-خ شهید بهشتي -قیامدشت " خانم دکتر رضوي آپادانا 128
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 1385منطقه تحت پوشش دانشگاه در سال هاي دولتينام ونشاني درمانگاه  -6جدول

 تلفن نشاني انگاهنام درم رديف

 592333 خ فدايیان اسالم بعدازکمربندي آزادگان  آزادگان 1

 547562 خ ابن سینا چهارراه خرمشهر  ابن سینا 2

 5322 روستاي شورآباد جاده قديم قم ابوالفضل العباس 3

 5707222 میدان ابوذر خ ابوذر جنب کانون فرهنگي ابوذر ابوذر 4

 6027348 شهر روستاي احمد آبادمستوفياسالم آباد مستوفياحمد 5

 5714154 10خ سینا جنب آموزش وپرورش منطقه  اکبرآباد 6

 2343614 اسالمشهر شهرک توحید خ شهیدافراسیابي الغدير 7

 5758 جنب مدرسه میثم 28اسالمشهر باغ فیض ک  باغ فیض  8

 520870 باقر شهر جعفر آباد خ جهاد  )امام صادق(1باقر آباد 9

 5203727 بهمن22باقرشهر خ  2باقر آباد  10

 554007 اتوبان بعثت خ صابونیان ضلع شرقي پارک بعثت بعثت)مرکزبهداشت( 11

 _ جاده ساوه  16اسالمشهرروستاي بهرام آبادکیلومتر  بهرام آباد )ترئینه ( 12

 5382813 خ مولوي نرسیده به خ ولیعصر ثالث 13

 5644999 خ امام ياري جواديه خ صالح نیا جواديه 14

 _ امین آباد خ مدرسه_جاده ورامین  حضرت زهرا )س( 15

 5646565 خ هالل احمر انتهاي خیابان عباس خاکي  حكیم اعتماد 16

 6239074 يافت آباد شرقي خ شهید شانديز خاکباز 17

 331680 روستاي حسن آباد خالصه خالصه  18

 2022 خاور شهر جنب شداد خاور شهر  19

 552979 49خ رجايي بلوار شهید دستواره کوچه مشكي پالک  دارالشفاء امام رضا 20

 5277133 "ره"اتوبان بهشت زهرا حرم امام خمیني  رضا(دار الشفاء )حرم امام 21

 6869 اسالمشهر شهرک سعیديه  سعیديه 22

 _ روستاي شاتره  شاتره  23

 6222533 گین کمان خ شهید رمضانيجاده ساوه جنب شهربازي رن شاه آبادي  24

 6690712 سه راه آذري خ زند جنب ايستگاه رباط کريم شجاع فرد 25

 5825151 شهرک شريعتي خ ماهان روبروي بانک شريعتي  شهید آيت 26

 3740170 شهرري جوانمرد قصاب خ شهید حنیفه زاده شهید ابوالفضل مبارکي 27

 5824030 وچه باغقلعه مرغي خ زمزم ک شهیداحمدي  28

 5647667 خ شوش غربي روبروي انتهاي وحدت اسالمي شهید امامي 29

 592603 ري ج ورامین سه راه تقي آبادابتداي جاده امین آباد شهید جمالي 30

 0229_2523686 کهريزک ج قديم قم بهشت زهرا شهیدرجايي  31

 343382 قیامدشت بلوار آزادي )امام رضا( 1شهید عراقي  32

 5248045 ج ساوه نرسیده به چهار دانگه 10کیلومتر  شهید مفتح  33

 5015508 خاني آباد خ بهمنیار خ آموزگار شهیدواحدي  34

 3744040 دولت آباد بعداز فلكه دوم شهید يغمايي  35

 551138 خزانه فلكه چهارم پشت بیمارستان کاشاني شیخ احمد کافي  36

 55004050 متري کلهر 16زهرا صالح آبادشرقي  اتوبان بهشت صالح آباد  37

 5002347 آبان ضلع شمال پارک رضازاده  13خ رجايي بلوار  عظیم آباد 38

 926671 خ آذربايجان بعدازمسجدصاحب الزمان  فرمان فرمايیان  39

 593839 روستاي اسالمشهر فیروز بهرام 40
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 1385منطقه تحت پوشش دانشگاه در سال هاي دولتينام ونشاني درمانگاه  -6جدولادامه 

 تلفن نشاني نام درمانگاه رديف

 5903839 ج ورامین روستاي فیروز آباد  فیروز آباد 41

 _ اسالمشهر شهرک قائمیه فلكه دوم  قائمیه  42

 224555 اسالمشهر ايستگاه نوري خ آيت ا... کاشاني  قاسم آباد  43

 _ ر شهداء خ تاجیک روستاي ج ورامین بلوا قلعه نو  44

 6695959 انتهاي مالک اشتر کوچه شهیدشاه محمدي  قمربني هاشم  45

 3278 روستاي کهريزک روستاي قمصر  قمصر 46

 20 ج قم روستاي قوچ حصار  قوچ حصار 47

 5290443 خمیني روستاي اسالمشهرشهرک گلدسته خ شهید مصطفي گلدسته  48

 5243268 ر دانگه ده متري اول اسالمشهر گلشهر چها گلشهر  49

 6407030 خ جمهوري بین فروردين ودانشگاه کوچه درمانگاه  محتشم 50

 2119 مرکزبهداشتي درماني حسن آباد  مرکزبهداشتي حسن آباد قم  51

 _ کیانشهر شهرک بروجردي بلوار مطهري خ قاضي زاده  مرکز بهداشتي درماني بدر 52

 5015527 يي سه راه علي آباد خ تختي فلكه دومخ شهید رجا مسجدالرضا  53

 6261 اسالمشهر موسي آباد روبروي ورزشگاه  موسي آباد 54

 5643014 راه آهن سه راه سرگردان 2قلعه مرغي بعداز خط  مهرگان 55

 5009 اسالمشهر روستاي میان آباد  میان آباد  56

 5707333 خ قزوين دوراهي قپان خ عبیدزاکاني  میثم 57

 5820208 نعمت آباد ج ساوه شهرک بخارايي  نعمت آباد 58

 5624501 خ وحدت اسالمي خ بهشت نورسعادت  59

 551109 نازي آباد بازار دوم ابتداي کوچه نیكومرام نوشش 60

 591130 شهرري سه راه ديلمان نبش مالک اشتر  نیک نژاد  61

 2463541 اسالمشهر واوان  62
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 1385منطقه تحت پوشش دانشگاه در سال نشاني درمانگاه هاي خصوصينام و  -7جدول

 تلفن نشاني نوع وابستگي نام واحد رديف

 66112838 آذر نبش خ ادوارد براون  16خ انقالب خ خصوصي )دانشگاه تهران(ر آذ16 1

 55015874 شهیدرجايي سه راه نان ماشیني " اتكاء )وزارت دفاع ( 2

 55641281 میدان رازي خ هالل احمر چهارراه استخر  " استخر )امام سجاد( 3

 9924233 ضلع جنوبي میدان انقالب  " اسفند 4

 2223030 اسالمشهر بین قاسم آباد ومطهري جنب داروخانه " امام خمیني 5

 3182455 شهرک واوان خ شهید منتظري خ شهید رجايي " امام سجاد )بنیاد .م.ج( 6

 5387953 بش خ قزوين سرپل امیربهادرخ ولیعصر ن " امیريه  7

 3883531 کیانشهر خ ش ابراهیمي روبروي راهنمايي " امین  8

 6922416 خ آزادي اول نواب صفوي " 2ايران کلینیک  9

 3897010 کیانشهر بلوار شهرزاد جنوبي شهرک مطهري " بعثت 10

 5775533 17خ ابوذر خ سجاد جنوبي میدان بهاران پالک  " بهاران  11

 630227 خ جالل آل احمد روبروي درمانگاه شهید داستاني  " بهداشت ودرمان دانشجويان  12

 09121442016 خ امام خمیني جنب بانک تجارتحسن آبادقمفشافويه " بهنود  13

 5124040 شوش شرقي نرسیده به چهارراه خاني آباد  " تختي )راه آهن( 15

 5005881 نو خ میعاد فلكه مرکزي  خاني آباد " خاني آباد نو  16

 _  1دوراهي قپان اول خ امین  الملک پ " دانیال نبي 17

 _ خ کارگر جنوبي خ پاستور  " درمانگاه مجلس 18

 50608540 خ شهید رجايي اول نازي آباد  " دکتراطمینان)نازي آباد(  19

 _ 97پ  21اسالمشهر مهديه کوچه  " دکتر زنگنه سروش  20

 3173838 38اسالمشهر شهرک واوان خ " کتر طباطباييد 21

 6224094 ج ساوه بعد ازچهارراه يافت آبادجنب بیمه ايران " دکتر فرزاد سماواتي  22

 6873274  471خ خوش باالتر از خ امام خمیني تقاطع هاشمي پ  " سجاديه نور  23

 5001279 متري میعاد باالي کفش ملي  20خاني آباد نو  " سینوهه  24

 5061755 18357خزانه بخارايي فلكه اول کد پستي  " شفابخش  25

 235694 اسالمشهر روبروي باغ فیض جنب سپاه پاسداران  " شهداي بسیج  26

 2228839 اسالمشهر انتهاي خ مهديه جنب بانک ملي " شهداي فرهنگیان  27

 5711213  میدان ابوذر روبروي پارک شهید گمنام خصوصي 17شهرداري 28

 5022400 19خاني آباد نو خ لطفي خ میثاق پالک  "  19شهرداري  29

 590485 خ فدايیان اسالم سه راه ورامین ج ورامین " 20شهرداري  30

 5902308  6متري پالک  24شهرري میدان حرم عبدالعظیم اول  " شهرري 31

 6467739 میدان پاستور خ پاستور کوچه جاويد " شهید شوريده 32

 _ متري امام حسین 35شهرري فدايیان اسالم  " شهیدنبوي)سپاه( 33

 4089438 3پالک 5اسالمشهر خ امام محمد باقر )ع( میالن  " صدرا)دکتربشردوست ( 34

 5011721 شهريور کوچه پارک17نازي آباد جنب پارک  " طاليیه  35

 5644490 هالل احمر رباط کريم تقاطع انبار نفت  " علوي  36

 6460170  خ ابوسعید جنب مسجد دارالسالم  " علوي زنجانیها 37

 6833465 خقصرالدشت بعداز مالک اشتر  " غدير خم  38

 5202646 متري امام خمیني  30ري  " فروزان  39

 5708335 خ حسام الدين بعداز مدرسه حجت تقاطع سبحاني  " فرهاد  40

 _ متري 40هشتي تقاطعشهرک قیامدشت خ شهید ب " قیامدشت 41
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 1385منطقه تحت پوشش دانشگاه در سال نام ونشاني درمانگاه هاي خصوصي  -7جدولادامه 

 تلفن نشاني نوع وابستگي نام واحد رديف

 6831297 ابتداي خ کارون تقاطع کمیل " کارون 42

 5834604 ج ساوه نعمت آباد4کیلومتر  " کاوه 43

 2856577 8ين جنب کوچه کاشي پور پالک نازي آباد خ مدا " کسري  44

 3486690 4متري صالحي نبش کوچه 30مشیريه میدان آقانور  " مرکزي مشیريه)دکترعاليي( 45

 _ 2خاورشهر شهرک امام رضا فاز  " موعود 46

 2350711 اسالمشهر باغ فیض میدان امام حسین " مهر 47

 69529 ن مقابل باشگاه  میدان حر خ کمال خ کاشا " سپاه_ولیعصر )عج( 48

 _ متري جواديه مقابل مسجد فردانش20 " هاشم  49

 6046079 خ آزادي خ شهیدان نبش کوچه دروديان  " يادگار )ياس( 50

 5538783 138مولوي نرسیده به چهارراه ولیعصر خ شهیدتشكري ش  خیريه اصحاب الحسین  51

 5005711 19ري خاني آبادنو خ درختي مقابل شهردا " المهدي 52

 2127 9پالک  27اسالمشهر انتهاي آيت ا...کاشاني کوچه  " امام رضا  53

 5738885 خ قزوين دوراهي قپان خ امین الملک  " امام زاده حسن  54

 3706090 متري امام خمیني  20شهرک کاروان  خیريه امام سجاد  55

 3419511 18738متري عاليین کدپستي 24ري انتهاي  " امیرمقدم 56

 2228480 اسالمشهر شهرک شیرودي پشت پمپ بنزين  " باقرالعلوم  57

 3441770 60میدان دولت آباد خ شهید غیوري پالک  " بستان  58

 590669 شهرري میدان نماز مسجدارشاد  " حضرت ولیعصر  59

 6416727 اسالمشهر شهرک واوان میدان امام خمیني  " خاتم االنبیاء 60

 597282 دولت آباد بلوار قدس " التوحید دار 61

 _ درب شرقي آستانه عبدالعظیم " دارالشفاء کوثر 62

 3359 شهرک واوان بلوارشهید منتظري خ نرگس " سوده  63

 592450 شهرري جاده قم جنب تبلیغات اسالمي  " شهید ابوذري )فرهنگیان( 64

 3748776 ري خ شهید احمد قمي " شهید عباس رحیمي  65

 3706121 جاده خاوران خاورشهر شهرک محمودآباد " (2شهید عراقي ) 66

 55413770 3کارگر جنوبي پايین تر از چهارراه لشكرپالک  " شهید مطهري 67

 3742030 خ ابن بابويه روبروي کارخانه گلیسیرين  " عبدالعظیم  68

 5202900  قم بعداز بهشت زهرا روستاي کهريزک " کهريزک )حكیم زاده( 69

 6867145  خ آزادي روبروي وزارت کاروامور اجتماعي تأمین اجتماعي بهمن22 70

 5064471 16شهیدرجايي ايستگاه ورزشگاه جنب شهرداري  " آبان  13 71

 6469274 خ انقالب خ فلسطین جنوبي کوچه شهید نظري  " ابوريحان)جراحي محدود( 72

 5044806 13314کدپستي خ قزوين جنب دخانیات  " دخانیات 73

 5900011 خ فدايیان اسالم نرسیده به سه راه ورامین  " شهید سلیماني 74

 5707923 دوراهي قپان اول خ امین الملک  " شهداي خاندان حكیم 75

 6400940 نوفل لوشاتو نرسیده به چهارراه امیراکرم  " شهید حیدري 76

 5203474 ب مخابراتقم جن_باقرشهر جاده تهران " شهیدعباسي 77

 54441 پايین تراز چهارراه لشكر " طوس 78

 _ خ فدايیان اسالم جنب کارخانه ممتاز " فدايیان اسالم 79
 

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  
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 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق   نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالداروخانه نام ونشاني  -8جدول

 نام واحد رديف
منطقه 

 شهرداري
 تلفن نشاني وضعیت

 روزانه 20 آذربايجان 1
 ي جاده سوم داخل آپارتمانهاي استادمطهري میدان چمنزارشهرر

 13پالک  
3883933 

 روزانه 10 آراسته 2
 متري امیري بعداز 16متري جي چهارراه هرمزان بطرف  30خیابان

 150خ معي نژاد پالک 
6692200 

 6467776 18عبدل آباد بلوار شكوفه روبروي پارک شريعتي پالک  روزانه 19 آرش 3

 روزانه 16 آرمین 4
 متري 15متري باستاني پور جنب  24علي آباد بلوار شهید دستواره 

 17فالحت نژاد پالک  
55086784 

 5385024 خیابان کارگر جنوبي چهارراه لشگر نبش منیريه  روزانه 11 آريا 5

 6053812 خیابان آزادي خیابان شهیدان درمانگاه شبانه روزي يادگار  روزانه 10 آرياسپ 6

 0228_2239777  11و  9اسالمشهر خیابان باغ نرده ضلع شرقي باغ نرده بین گلستان  روزانه اسالمشهر دکتر آريان  7

 6831753 864انتهاي خیابان مالک اشتر روبروي خیابان دستغیب پالک  روزانه 10 آريانا 8

 روزانه 10 آرين 9
رراه تیموري پالک خ قزوين خ سیدجواد سبحاني خ شهید عابدين نوري بعد ازچها

296 
5705717 

 6874380 خیابان آزادي مقابل سازمان تامین اجتماعي  روزيشبانه 10 آزادي 10

 5658359 متري میدان معلم درمانگاه شهرداري 24شهرري انتهاي  روزانه 20 محمد)ص( آل 11

 2332 14کوچه اسالمشهر خیابان بیست متري امام خمیني اول  روزانه اسالمشهر دکتر آمالي 12

 6019445 592خیابان آذربايجان خیابان کارون پالک  روزانه 10 آناهیتا 13

 روزانه 17 آيات 14
ابوذر فالح بین خ غالمي و شهید اسدي زيرزمین مسجد سیدالشهداء پالک خیابان 

365 
  

 دکتر ابراهیمي  15
حومه 

 اسالمشهر
 روزانه

 شتي نرسیده بهاسالمشهر چهاردانگه شهرک گلشهرخ شهیدبه

 27بنگاهحقوردي پ مسجدابوالفضل جنب 
 

 5242495  130شهرري خیابان ابن بابويه پالک  روزانه 20 ابن بابويه 16

 6366377 طبقه همكف 743امام خمیني بین خ جیحون و دين محمدي پالک خ روزانه 10 دکتر اجاقي 17

18 
دکتر اخوان 

 ثالث
   144ن حسام الدين پالک میدان هفت چنار خیابا روزانه 10

 ارک 19
حومه 

 شهرري
 روزيشبانه

 شهیدبهشتي متري20نبشخمینيبلوارامامدشتقیامشهرکخاورانجاده

 298پالک
90292_34220 

 5901240 شهرري میدان نماز مجتمع پزشكي جنب مسجد ارشاد روزانه 20 ارشاد مرکزي 20

21 
دکتر اسماعیل 

 نژاد

حومه 

 شهرري
 نیمه وقت

شهرري صالح آباد شهرک رسالت خ شهیدآرايشي ساختمان پزشكان جنب 

 صاحب الزمان مسجد حضرت
5033700 

 6935750 294خیابان آذربايجان چهارراه گلشن پالک  روزانه 11 دکتر اشراقي  22

 5241261 37/2557متري هیدح پالک ثبتي  18جاده ساوه چهاردانگه  روزانه چهاردانگه دکتر اشرفي  23

24 
دکتر اطمینان 

 بخش
 روزانه 16

 1/3متري شهید جعفري پالک شماره  10نازي آباد خ مدائن ايستگاه برق 
5057478 

 5382230 خیابان وحدت اسالمي جنب خیابان ارامنه  روزانه 11 اعتبار 25

 5719038 خیابان حسام الدين هفت چنار روزانه 10 اعتماد 26

 البرزشهرري 27
حومه 

 شهرري
 نهروزا

 شهرري باقرآباد جاده اصلي روبروي امام خمیني 
5203634 

   2خیابان ابوذر خیابان سجاد جنوبي روبروي بانک ملي پالک  روزانه 17 التیام 28

 6949252 اسكندري جنوبي بین ارومیه و شهید کلهر روزانه 11 دکتر ا... وردي 29

 3742850 21م حسین جنب میدان نماز پالک متري اما 35شهرري خیابان  روزانه 20 دکتر امامي  30

 



 درماني تهران -وم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه عل  

يوست                   1385سالنامة آماري سال   هاپ

 

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605گاه، طبقه ششم، اتاق بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانش  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 

 

 1385منطقه تحت پوشش دانشگاه در سال هاينام ونشاني داروخانه  -8جدولادامه 

 نام واحد رديف
منطقه 

 شهرداري
 تلفن نشاني وضعیت

 6403089 چهارراه شیخ هادي نبش جامي روزانه 11 امیرارفعي 31

 5381020 904یده به میدان منیريه روبروي خیابان فرهنگ پالک خیابان ولیعصر نرس روزانه 11 امیريه 32

 5644454 متري دوم  10متري و  20جواديه خیابان سكوي نظامي بین  روزيشبانه 16 امیدنو 33

 6838286 خیابان مالک اشتر چهارراه گلي  روزانه 10 دکتر امیدي  34

 3119993 لیشاه میدان بهارستان نبش صفي ع روزانه 12 دکتر امیني  35

 6885761 205خیابان رودکي چهارراه مرتضوي پالک  روزانه 10 دکتر امینیان  36

37 
دکتر انتظار 

 حجت
 روزانه 17

خ ابوذر خیابان سجاد شمالي نبش خ شهید گودرزي روبروي بوستان گل ناز 

 طبقه همكف
  

38 
دکتر انورنائین 

 چي 
 روزانه 19

 طبقه همكف  7احد و احساني پالک شكوفه بین خخاني آبادنو عبدل آباد بلوار 
5844646 

 5702232 652خیابان کمیل نرسیده به جیحون نبش کوچه هادي زاده پالک  روزانه 10 انوشیروان  39

 5703470 خیابان قزوين دوراهي قپان روزيشبانه 17 ايثار 40

 5415535 خیابان مخصوص اول سینا روزانه 11 ايزد 41

 روزانه اسالمشهر اراندکتر ب 42
 39اسالمشهر شهرک قائمیه بلوار قائمیه پس از فلكه سوم نبش کوچه 

 104پالک  
6492638 

 15 دکتر بازرگاني 43
شبانه 

 کیانشهر خ کیخسرو طیقه همكف درمانگاه شبانه روزي امین  روزي
3883164 

 55663300 18/1وذر پالک انتهاي قلعه مرغي خط راه آهن خیابان اب روزانه 17 دکتر باتقوا 44

   نازي آباد خیابان بهمنیار جنب راديولوژي مرکزي پارس روزانه 16 بامداد 45

 5019382  17متري شهید تختي پالک  18خیابان شهید رجايي  روزانه 16 دکتر بايگي 46

 6873174 خیابان قصرالدشت تقاطع خ دامپزشكي  روزانه 10 بدرنو 47

 روزانه 20 دکتر برازنده 48
دولت آباد میدان دولت آباد خ شهید غیوري باالتر از خط آهن نبش کوچه 

 91شهید قائمیان پ
  

 5033604 351خاني آبادنو خ میعاد میدان ابن سینا پالک  روزانه 19 بعثت 49

 3782250 خیابان دماوند جنب بیمارستان بوعلي  روزيشبانه 13 بوعلي 50

 5900403 14میدان شهرري ابتداي خ روشن پالک  زيروشبانه 20 دکتر بهروزي 51

 0229_2523330 شهرري جاده قديم قم کهريزک جنب بانک تجارت روزانه حومه شهرري بهروز 52

 6403532 خیابان انقالب تقاطع ولیعصر روزانه 11 بهرام 53

 6833345 1828خیابان رودکي چهارراه وثوق پالک  روزانه 10 بهزاد 54

 5742001 122خیابان سجاد شمالي پالک  روزانه 17 هلوليدکتر ب 55

 5847991 19خاني آبادنو سه راه شريعتي ابتداي خیابان شهید صمدي پالک  روزيشبانه 19 دکتر بیابانكي 56

 3867148 اصلي 138ازفرعي 688متري اعظم نبش دي شرقي پالک  2شهرک مشیريه  روزانه 15 دکتر بیات 57

 6832251 خیابان اسكندري تقاطع امام خمیني  روزانه 11 پارسازاد 58

 5760697 358خیابان کمیل نبش خیابان خوش پالک  روزانه 10 پامچال 59

 روزانه 20 پايتخت 60
شهرري میدان شهید غیبي خ شهید داسار جنب مسجدحضرت زينب)ص( 

 درمانگاه حضرت زينب )ص ( 
5931807 

 6401365 بي بین انقالب و جمهوري نبش شهید مهرداد روانمهر فلسطین جنوخ روزانه 11 پرتو 61

 5384045 خیابان ولیعصر ايستگاه امیريه  روزانه 11 پروين  62

63 
دکترپروين 

 عطائي 
 5075501 29/2پالک  32خیابان شهید رجايي نازي آباد خ کوشا کوچه  روزانه 16

 2225008  9کاشاني جنب کوچه شماره اسالمشهرخیابان آيت اله  روزانه اسالمشهر پوريا 64
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 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق   نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالنام ونشاني داروخانه -8جدولادامه 

 نام واحد رديف
منطقه 

 شهرداري
 تلفن نشاني وضعیت

 5725358 5خیابان قزوين خ تهمتن نبش چهارراه دانش پالک  روزيشبانه 17 پیام نور 65

 5730107 653/2ان ابوذر ضلع شمالي میدان ابوذر پالک خیاب روزانه 17 تابان 66

 روزانه 20 دکترتافتاچي 67
متري کمربندي شهرري روبروي اداره گذرنامه  45شهرري 

 طبقه همكف 75پالک 
3764241 

 0291_3438272 200شهرک قیامدشت خیابان شهید بهشتي شمالي پالک  روزانه حومه شهرري تجربه کار 68

 روزانه 11  دکتر تجملي 69
جمهوري و ولیعصر روبروي فروشگاه رفاه جنب مسجد ختقاطع 

 9جامع جمهوري پ 
6952679 

 52440628 جاده ساوه چهاردانگه  10کیلومتر  روزانه چهاردانگه تدبیري 70

 روزانه 11 تربیت  71
انتهاي خ کارگر جنوبي نرسیده به میدان راه آهن چهارراه 

 96و94و92کهاي کارگران خ استادزماني پال
5373206 

 روزانه 15 تكبیر 72
فرعي 16232و16231خ شوش شرقي خ شهرزاد جاده دولت آباد 

 اصلي 4678از 
5064806 

 روزانه 15 دکتر ثمريان 73
متري بوعلي شرقي خ 30متري صالحي خ30شهرک مشیريه خ

 شرقي 5سازمان آب کوچه 
 

 روزيشبانه حومه شهرري دکتر جعفري  74
متري  10متري تهران قم ابتداي کوچه  45قرآباد جاده شهرک با

 پیروزي 
5200329 

 6421916 خیابان آذربايجان چهارراه پیروز  روزانه 10 جاودان  75

 6876547 714خیابان آذربايجان خ قصرالدشت جنب خ شهید بهنود پالک  روزانه 10 دکتر جاويدي 76

 5061653 بعثت خیابان خزانه بخارايي بین فلكه دوم وسوم برزگراه روزانه 16 خسروي دکترجعفرزاده 77

 5666074 2426/6643متري ايستگاه نوبهار پالک  20جواديه  روزانه 16 جواديه  78

 روزانه 15 دکتر جواهري  79
صالحي بعد از چهارراه سوم نبش کوچه مشیريه سي متري

 445شرقي پالک خوزستان
3867544 

 روزانه 17 جهان تاب 80
خیابان شهید مسعود نعیمي )بلوار سازي سابق( نبش کوچه 

 226بابائي پالک 
 

81 
 نو هانج

  )دکترگودرزي(
 5703978 655پالک  12خیابان ابوذر میدان جلیلي خ مطهري نبش کوچه  روزانه 17

 روزانه 10 دکتر جهانگرد 82
خیابان آذربايجان کوچه مسجد علي پالک ثبتي شماره 

2342/301 
6877922 

 0228_2341611 85اسالمشهر شهرک توحیدا...اکبر پالک  روزانه اسالمشهر دکتر چراغي  83

 5708492 متري حسني 16خیابان ابوذر ابتداي خیابان  روزانه 17 دکتر چناري 84

 روزانه 11 حبیب 85
خ مولوي بین خ ولیعصر و وحدت اسالمي خ تشكري موحد 

 درمانگاه حسینیه اصحاب الحسین
 

 5902307 40متري رازي کوچه طرق رودي پالک  24شهرري خ  روزيشبانه 20 دکتر حبیبي  86

 5905816 شهرري میدان شهرري اول خیابان قم  روزانه 20 دکتر حجازي  87

 5200573 121متري امام خمیني پالک  30شهرري شهرک باقرآباد خیابان  روزانه شهرريحومه دکتر حمیدي  88

 5952252  256شهرري میدان غیبي خیابان شیخ اکبري پالک  روزانه 20 حكمت زرين 89

 5012256 شهريور انتهاي خ شهید گودرزي  17ياخچي آباد خیابان  روزانه 16 حكیم  90

 روزانه 17 دکتر حسن پور 91
خیابان ابوذر انتهاي خیابان شهید فتحي ساختمان پزشكان امیر 

 82پالک 
55751619 

 زانهرو 10 حسان 92
 بازارروزنبش روبروي وطوس دامپزشكي ن بین تقاطعوکار خ

 70پالک  مجللي کوچه
 

 



 درماني تهران -وم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه عل  

يوست                   1385سالنامة آماري سال   هاپ

 

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605گاه، طبقه ششم، اتاق بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانش  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 

 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالنام ونشاني داروخانه  -8جدولادامه 

 تلفن آدرس وضعیت منطقه نام واحد رديف

 5825976 40پالک  جاده ساوه پاسگاه نعمت آباد خ شكوفه خ رحمان روزانه 19 دکتر حسیني  93

 5419444 173خیابان هالل احمر خ عباسي شمالي پالک  روزانه 11 حیات  94

 روزانه 10 حقیقت 95
خ قزوين خ سیدجواد سبحاني خ شهید عابدين نوري چهارراه شهید 

 رنجبر جنب کوچه گلها
5745434 

   270متري ماهان پالک 24خاني آبادنو  روزانه 19 خاني آباد نو 96

 3747057 282شهرري دولت آباد فلكه سوم نبش میدان پالک  روزانه 20 خوشبین  97

 روزانه 19 دکتر خسروپور 98
جاده ساوه شهرک دولتخوان خ شهید برادران شكري محله پايین 

 25نرسیده به کوچه 
5841774 

 روزانه 17 خزانه  99
 2368فرعي از  4846خ خزانه قلعه مرغي میدان مقدم پالک شماره 

 اصلي
5645340 

 روزانه اسالمشهر دکتر خدائي  100
اسالمشهرشهرک واوان بلوار آيت اله منتظري روبروي مرکز درماني 

 سوده 
3177778-0228 

 5826043 59/2متري شكوفه روبروي پارک بهار پالک  35عبدل آباد  روزانه 19 دکتر خوش نهاد 101

 6469094 انمهرخیابان دانشگاه نبش رو روزانه 11 ديبا  102

 روزانه 20 دارالتوحید 103
داروخانه داخلي درمانگاه  123/8039شهرک دولت آباد پالک ثبتي 

 دارالتوحید
7-3754825 

 روزانه 10 دکتر دهپور 104
خیابان کمیل سه راه سلسبیل روبروي باغ گلستان پالک ثبتي شماره 

1695 
6838832 

 5015847 تخصصي اتكاکلینیکپليماشینينانراهز سهبعداشهیدرجائيخ روزانه 16 رضايت  105

 5389923 اصلي 239فرعي از  6الي  1ولیعصر چهارراه مختاري پالک ثبتي خ روزيشبانه 11 رفاه  106

107 
دکتر رفاهي 

 فرجادي
 3758922 اسالمشهر شهرک احمديه خیابان علي بن ابیطالب ) ع ( روزانه اسالمشهر

 88821338 شهرري روستاي امین آباد ضلع شمالي پارک پرنیان وزانهر 20 رازيانه  108

 دکتر رحیمي  109
حومه 

 شهرري
 0229-2546206 جاده قم شورآباد جنب درمانگاه بهداشت روزانه

 روزانه 15 رضويه 110
متري امام خمیني جنب درمانگاه امام 20شهرک کاروان خیابان 

 سجاد )ع(
 

 5019084 ياخچي آباد نرسیده به چهارراه عباسي نبش کوچه شهید عبیشي هروزان 16 دکتر رمضاني  111

 6238232 100انتهاي خیابان ابوذر خ شهید پیغمبري پالک  روزانه 17 دکتر زرينه 112

 5834728 556ابتداي جاده ساوه بعد از تعمت آباد پالک  روزانه 19 زمزم  113

 روزانه 10 زمان  114
خ امام خمیني و هاشمي جنب ساختمان  خیابان خوش جنوبي بین

 پزشكان خوش
6880824 

 دکتر زجاجي  115
حومه 

 شهرري
 5206538 4بهمن پالک  22متري طالقاني خ  24شهرري باقرشهرخ روزانه

 6009706 اصلي2395از  فرعي 12690جي پالک متري21بعداز طوس خ روزانه 10 سانترال 116

 3747037 د فلكه دوم دولت آبادشهرک دولت آبا روزانه 20 سبحان 117

 5728188 300خیابان سجاد جنوبي پالک  روزانه 17 سجاد 118

 2227241 اسالمشهر شهرک ايرانشهر ) باغ نرده ( روزانه اسالمشهر دکتر ستاري 119

 0228-2343366 اسالمشهر ابتداي خیابان امام خمیني روزانه اسالمشهر سروش 120

 5019755 متري میعاد تقاطع میالد و لطیفي 20ني آباد نو خا روزانه 19 سعادت 121

 3864151 2مشیريه سي متري صالحي نبش کوچه فروردين پالک  روزانه 15 سعیده 122
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 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالنام ونشاني داروخانه  -8جدولادامه 

 تلفن آدرس وضعیت منطقه نام واحد رديف

 5347047 اصلي 4731فرعي از 2009نازي آباد خیابان سرسبز پالک  روزانه 16 ادهدکتر سعید ز 123

 0228-2232 سجاد)ع(مسجدامامروبروي 5قطعه25کوچهکاشانيالهآيتشهرخاسالم روزانه اسالمشهر سالمت 124

125 
المت س

 ابوريحان
 6480876 نمرکز بیماريهاي پستا 87خ انقالب خ ابوريحان خ نظري پالک  روزانه 11

 6836578 9خ کمیل سه راه اکبرآباد مقابل خیابان خرمشهر پالک  روزانه 10 سوره 126

 15 سوگند 127
شبانه 

 روزي
 33860521 متري امام سجاد ) ع ( 20شهرک کاروان 

 646844 طبقه اول 1062خ آذربايجان بعد از بیمارستان شهريار پالک  روزانه 10 سهیل 128

 6897739 خ جیحون باالتر از چهارراه هاشمي جنب نمايشگاه اتومبیل شادي زانهرو 10 سهیال 129

 6 سیزده آبان 130
 شبانه

 روزي
 884901-15 خیابان کريمخان نبش خردمند شمالي

 6019644 10اصلي بخش 1616فرعي از 414پالکطوسجیحون بعدازچهارراه خ روزانه 10 سیما 131

 5714443 ینا نرسیده به خ خوشخیابان س روزانه 10 سیماب 132

 روزانه 15 شافع 133
متري اعظم 20خ خاوران باالتر از میدان آقانور شهرک مشیريه 

 غربي9نرسیده به چهارراه اول نبش ک 
3863757 

 5651370 98خ قزوين پل امام زاده معصوم خ شهید نعمتي بلورسازي پالک  روزانه 17 دکتر شاکري 134

 5737426 184و  182خ نواب صفوي چهارراه رضايي خ بريانک شرقي پالک  انهروز 10 شهراسبي 135

 2229106 128اسالمشهرخیابان مطهري بین کوچه هشتم و دهم پالک  روزانه اسالمشهر دکتر شريعتي 136

 5002422 اصلي 1200فرعي از  7و  5شهرري کوي سیزده آبان پالک  روزانه 20 شفا 137

 5721739 779خ ابوذر فالح بعد از شهرداري پالک  زانهرو 17 دکتر شهابي 138

 5900590 اصلي 21الي  16فرعي از  4متري پالک  24شهرري خ  روزانه 20 شهر سالم 139

 6830672 اصلي 1670فرعي از  144خ هاشمي چهارراه قصرالدشت پالک  روزانه 10 دکتر شايورد 140

 روزيشبانه 17 شفق 141
 میدانبلوارسجادجنوبيانتهايفالحمتري20نتهايابوذر)فالح(امیدان

 بهاران
5700633 

 6924383 خیابان جمهوري چهارراه باستان روزانه 11 شمالغرب 142

 5061898 اصلي 4731فرعي از  1447خ شهیدرجائي ايستگاه بانک پالک ثبتي  روزانه 16 شادباش 143

 6413001 شكي شهید شوريدهخیابان پاستور مرکز پز روزانه 11 شهیدشوريده 144

 5313000 17نازي آباد ايستگاه بازار اول خ شهید بدلي گیوي پالک  روزانه 16 تباردکترشهیدي 145

 5646372 میدان رازي خ رباط کريم جنب مسجد ابوالفضل روزانه 11 شهپر 146

 0228-2550400 ش کوچه هجرتمتري شهید رجائي نب 12اسالمشهر میان آباد  روزانه اسالمشهرحومه شعیبي 147

 روزانه 19 شباهنگ 148
متري طالقاني جنب ساختمان  20راه نعمت آباد جاده ساوه سه

 89پزشكان پالک 
5821022 

 5645939  54خیابان هالل احمر جنب خ انبار نفت پالک  روزيشبانه 11 شلمچه  149

 5062512 رامین کفشفروشگاهنبشجنوبيبوعليآبادمیدان بازاردوم نبشنازيخ روزانه 16 دکتر شمس  150

151 
 دکتر

 شیرخورشیدي
 5382144 خیابان ولیعصر چهارراه معزالسلطان روزانه 11

 دکتر صابري 152
20 

 روزانه
راهنمايي مدرسهوسوم روبرويدولت آباد بین فلكه دومشهرري

 199ولیعصر پالک 
 3758922 

 6610689 58زوين خیابان لقمان حكیم پالک خیابان ق روزانه 17 دکتر صالحي 153

 0228-2354495 اصلي  42فرعي از  621زرافشان پالک متري خ 12اسالمشهر  روزانه اسالمشهر دکتر صداقت  154
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 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالنام ونشاني داروخانه  -8جدولادامه 

 تلفن آدرس وضعیت منطقه نام واحد رديف

 5825870 شهرک شريعتي عبدل آباد خیابان بدر روزانه 19 کتر صدري د 155

 دکتر صبور  156
حومه 

 شهرري
 3402447 شهرري جاده ورامین شهرک نظامي بلوار اصلي جنب زمین فوتبال  روزانه

  اسالمشهر خیابان مهديه بعداز میدان مهديه  روزانه اسالمشهر دکتر صمدي 157

 5035885 متري تختي فلكه اول  18ابان شهیدرجايي خ ابريشم خی روزانه 16 طاهر  158

 0228-2464441 21اسالمشهر قائمیه بعد از میدان دوم نبش کوچه  روزانه اسالمشهر دکتر طالبي  159

 5826737 متري رضايي خ يعقوبي 16ماهان خ شهرک شريعتي عبدل آباد خ روزانه 19 طالقاني  160

 6929704 خیابان آزادي اسكندري جنوبي  انهروز 11 دکتر طاهري  161

 5024950 232ياخچي آباد خیابان اصلي ياخچي آباد پالک  روزانه 16 طبیبیان 162

 5001312 56/3پالک  3کوي سیزده آبان خ شهید رضازاده نبش ارديبهشت  روزانه 20 دکتر عبداله  163

 5821517 16 نعمت آباد خیابان نور پالک روزانه 19 دکتر علوي  164

 5653632 اصلي  988فرعي از  8و  7خیابان عباسي پالک شماره  روزانه 11 عباسي  165

 روزانه 20 عبدالعظیم  166
داروخانه داخلي درمانگاه  684شهرري صحن باغ طوطي پالک ثبتي 

 حضرت عبدالعظیم  
4-5910021 

 7522562 ارستان جنب بیمارستان طرفه میدان بهارستان خیابان به روزيشبانه 12 شهیدعابديني  167

 3836101 اصلي  1681فرعي از  52خ خوش چهارراه بوستان سعدي پالک  روزانه 10 عسگريان 168

 روزانه 15 دکترعسگريان 169
متري رسالت )ايستگاه  10متري نخلي ابتداي  20شهرک کاروان 

 پل( بین کارگاه آهنگري وخشكشويي 
3874449 

 روزيشبانه اسالمشهر دهدکتر علیزا 170
زيردرمانگاه  10و 8کوچهبینحسینبلوارامامفیضاسالمشهرباغ

 889مهرپالک
2354948 

171 
 دکتر 

 عیسي زاده

حومه 

 شهرري
 روزانه

کلنیک جنببعدازترمینالخمینيحسن آبادفشاپويه بلوارامام

 روزي بهنود شبانه
3226705-0229 

 روزانه 20 غدير 172
یان اسالم سه راه ورامین میدان بسیج ابتداي خ شهرري خ فدائ

 ورامین مجموعه صالحین  فاز اول 
5913661 

 5089268 260خیابان شهید رجائي ايستگاه ورزشگاه پالک  روزانه 16 فیروزه  173

 3744600 164شهرري بلوار بسیج چهارراه خط آهن پالک  روزيشبانه 20 فرشته شهرري  174

 6876133 خیابان خوش روبروي بیمارستان لوالگر نهروزا 10 فروتن 175

 5648238 متري  20جواديه خیابان  روزانه 16 فاطمي  176

 5708781 154خیابان امین الملک )امامزاده حسن ( چهارراه قاضي پالک  روزانه 17 فرهاد  177

  550خیابان مرتضوي بین قصرالدشت و کارون پالک  روزانه 10 فرهام 178

 6401016 میدان حر جنب آمادگاه  روزيشبانه 11  فروردين29 179

 5835787 155خیابان زمزم نرسیده به پاسگاه نعمت آبادپالک  روزانه 17 فجر 180

 6883235 خیابان دامپزشكي ايستگاه رودخانه  روزانه 10 فلسفي 181

 0228-2220904 44البرز پالک  29کوچه شهید شیرودي  اسالمشهر خ نیمه وقت اسالمشهر  قائمیه)دکترصادقي( 182

 روزانه 16 دکتر قاضي شیراز 183
گودرزي نبش  شهیدمحسن آبادبازاردوم خیابان نیک مرام خ نازي

 خ طباطبايي
590905 

 5021200 شهرداري 19خاني آبادنو خیابان میثاق پلي کلینیک منطقه  روزانه 19 دکتر قرائي 184

 5705470 533و  531ان جلیلي پالک مید روزانه 17 دکتر قربي  185

 6896357 خیابان قصرالدشت پايین تر از خ مالک اشتر  روزانه 10 دکتر قهرماني  186
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 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالنام ونشاني داروخانه  -8جدولادامه 

 نام واحد رديف
منطقه 

 شهرداري
 تلفن نشاني وضعیت

  551ن کارون نبش خیابان هاشمي پالک خیابا روزانه 10 کارون 187

 0228-2236064 206متري مسجد پالک  12اسالمشهر ، شهرک صادقیه  روزيشبانه اسالمشهر دکتر کردوسي  188

 0228-2227473 اصلي  47فرعي از  3941اسالمشهر شهرک مهديه پالک  روزانه اسالمشهر دکتر کريمي  189

 5501179 519پالک  45میعادبعدازکوچهتري20خوابتدايآبادنخاني روزانه 19 کرمان  190

 دکتر کزازي 191
حومه 

 شهرري
 0292-672737 شهرري دهستان قوچحصارسلمبرابتداي قوچحصار بلوار شهدا روزانه

 کوثر 192
حومه 

 شهرري
 روزانه

متري ولیعصر نبش خ هفتم زير ساختمان  16شهرک قیامدشت خ

 پزشكان 
3434939-0292 

  1وجیحون کوچه شهیدزماني پالک آذربايجانبینآزاديخ روزانه 10 کوشا دکتر 193

 دکتر کمالو 194
حومه 

 شهرري
 0221-2472829 شهرک خاورشهر 11جاده خاوران کیلومتر  روزانه

 دکتر کرباسي  195
حومه 

 شهرري
 0292235-3464 48شهرري قلعه نو کوچه شهید سهرابي پالک  روزانه

 يزککهرآسايشگاه 196
حومه 

 شهرري
    روزانه

 روزيشبانه 16 گنجینه  197
 4730فرعي از  1623خزانه بخارائي بین فلكه اول و دوم پالک  خ

 اصلي 
5060486 

 5730510 130خیابان ابوذر فالح  بعد از میدان گلچین پالک  روزانه 17 گلچین 198

 گلدسته  199
حومه 

 اسالمشهر
 روزانه

میدان گلدسته کوچه شهید ممیوند پالک جاده ساوه شهرک گلدسته 

12 
5291666 

  شهرري جوانمردقصاب بلوار شهدا مجتمع پزشكي پويا روزانه 20 گلها 200

 5903234 1215شهرري خیابان فدائیان اسالم پالک ثبتي شماره  روزانه 20 دکتر گودرزي  201

 روزانه 17 مادر 202
جنب  38بل آتش نشاني مقا بعدازچهارراه يافت آباداول جاده ساوه

 بیمه ايران 
6296620 

 5057217 16خیابان خزانه بخارائي فلكه اول خیابان شهید فراهاني پالک  روزانه 16 ماهان  203

 روزانه 10 ماهور 204
خ سینا )خ محبوب مجاز ( بعد از چهارراه خرمشهر نرسیده به نواب 

 77کوچه عظیمي پالک 
 

اناکبريشیخخیابانمرحمیدانشهرري روزانه 20 مبینا 205   124پالکشهیدصمديخیاب

 5856615  61/4نعمت آباد خیابان طالقاني پالک  روزانه 19 دکتر متدين  206

 5653068 اصلي  2426فرعي از  8140راه آهن پالک نرسیده بهقلعه مرغيخ روزانه 16 محمدي 207

 0228-2353399 3متري مرزبان پالک  20شهرک شريعتي اول  روزانه 19 دکتر محمدي 208

 روزانه اسالمشهر دکتر محمودي  209
جنب ساختمان پزشكان آروين  31اسالمشهر )زرافشان( جنب کوچه 

 373و  371پالک 
2223657-0228 

 5702974 7پالک  5اسالمشهر خیابان مطهري کوچه  روزانه اسالمشهر دکتر محرابیان  210

 0229-2243600 515متري ابوذر مقابل بانک ملي پالک  20خیابان  روزيشبانه 17 مرکزي ابوذر 211

 مرکزي احمدآباد 212
حومه 

 اسالمشهر
 روزانه

شهید رمضاني پالک ثبتي جنوبيمتري25شهرک احمدآباد مستوفي خ

30/51 
6467776 

 6359485 124خیابان ابوسعید پالک  روزانه 11 مرکزي اديب  213



 درماني تهران -وم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه عل  

يوست                   1385سالنامة آماري سال   هاپ

 

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605گاه، طبقه ششم، اتاق بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانش  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 

 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالنشاني داروخانهنام و  -8جدولادامه 

 تلفن نشاني وضعیت منطقه نام واحد رديف

  28خ امام خمیني کوچه امید پالک اسكندري باالترازمرتضوي نرسیده بهخ روزانه 10 مرکزي اسكندري 214

 روزيشبانه اسالمشهر اسالمشهرمرکزي 215
مطهري جنب درمانگاه شبانه خبهاصلي ساوه نرسیده اسالمشهرجاده

 روزي امام خمیني
 

  1شهرري اسالم آباد کوچه شهید رستگار کوچه شورا پالک  روزانه حومه شهرري آباداشرفمرکزي 216

 6601001 117ذوالقدرپالک متري 8سابق(جنبلقمان حكیم)اقبالامامزاده حسن خ روزانه 17 مرکزي اقبال 217

 66957522 1512میدان انقالب ضلع جنوب شرقي پالک  روزانه 11 مرکزي انقالب 218

 5304496 خیابان شوش میدان هرندي روزانه 16 مرکزي تهران 219

 6694224 2397/5385قزوين خ سیدجواد سبحاني چهارراه حسام الدين پالک خ روزانه 10 مرکزي جي 220

 6017723 شكيخیابان جیحون چهارراه دامپز روزانه 10 مرکزي جیحون 221

 3397249 دولت آباد فلكه اول دولت آباد خیابان دهخدا ر وبروي پارک دهخدا روزانه 20 مرکزي دولت آباد 222

 روزانه 20 مرکزي ديلمان 223
  خیابان شوش شرقي نرسیده به چهارراه تختي پلي کلینیک راه آهن

 )تختي(
3387176 

 5123944  روزانه 19 مرکزي راه آهن 224

 6878698 126خیابان رودکي خیابان هاشمي پالک  روزانه 10 مرکزي رودکي 225

 5413676 اصلي 706فرعي از  38خیابان سینا پالک  روزانه 11 مرکزي سینا 226

 مرکزي شاتره 227
حومه 

 اسالمشهر
 روزانه

جا ده ساوه شهرک شاتره ابتداي کوچه مهدي موعود پالک   12کیلومتر 

210 
5251345 

 5953576 14متري خیابان شهید پیلغوش پالک  24شهرري خیابان  روزانه 20 کزي شهرريمر 228

 5025472 44/2اتوبان بهشت زهرا شهرک رسالت خیابان صاحب الزمان )عج( پالک  روزانه حومه شهرري مرکزي شهرک 229

 روزانه 16 مرکزي صداقت 230
ر دستواره پالک خ شهید رجايي میدان بهشت خیابان ابريشم ابتداي بلوا

18 
 

 5906929 جاده ورامین شهرک فیروزآباد روبروي پل عابر پیاده 7شهرري کیلومتر  روزانه حومه شهرري مرکزي فیروزآباد 231

 روزانه 20 مرکزي عالئین 232
ساختمان  106جاده ورامین شهرک عالئین خ شهید مصطفي خمیني پالک 

 پزشكان موسي بن جعفر
3408070 

 روزانه 11 منیريه مرکزي 233
میدان منیريه خ شهیدمعیري روبروي حسینیه موسي بن جعفرنبش کوچه 

 46و 48ناصري پالک 
3-526558 

 3177676 18اسالمشهر واوان میدان امام خمیني خیابان بهشتي پالک  روزانه اسالمشهر مرکزي واوان 234

 6698522 8266، 8265، 2397ان پالک متري حاجی 13متري جي 30خیابان  روزانه 10 مرکزي يادگار 235

 590338 شهرري خیابان حرم پاساژ مرمر روزانه 20 مرمر 236

 روزيشبانه اسالمشهر دکترمسعودي 237
شهید منتظري خ خاسالمشهرشهرک واوان

 دکترطباطبائيدرمانگاهجنبشرقي38
3173636-0228 

 روزيشبانه 15 مشیريه 238
صالحي نبش کوچه چهارم غربي پالک متري30آقانورمیدانخاورانجاده

123 
3863428 

 5951362 43شهرري میدان شهرري خیابان شهید غیبي خیابان صمدي پالک  روزانه 20 معلم 239

 روزانه 20 دکتر معنوي 240
شهرري بلوار کمیل بین میدان شاملو و میدان شهیدغیبي ضلع شري بلوار 

 کمیل روي مجمتمع مسكونيبرو
5918729 

241 
دکتر مفخم 

 )آرمان(
 6430014 853خیابان آذربايجان بین خوش و رودکي پالک  روزانه 10

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  

يوست                                                                                                        1385سالنامة آماري سال                                                                            هاپ

  

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق   نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 

 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالنام ونشاني داروخانه -8جدولادامه 

 تلفن نشاني وضعیت منطقه نام واحد رديف

 6691786 2398/544خیابان قزوين سه راه آذري پالک  روزانه 10 مقدم 242

 5651566 خیابان رباط کريم میدان رباط کريم  روزانه 11 خورشید)دکترملكیان( 243

  59تقاطع کمالي و مخصوص خ يكم نبش ششم پالک  روزانه 10 دکتر منصوري 244

 6430045 خیابان رودکي شمالي بعداز چهارراه آذربايجان  روزانه 10 منظوري 245

 3895561 310نشهر خیابان شهید علي ابراهیمي پالک شهرک کیا روزانه 15 موژان  246

 2241866 52اسالمشهر خیابان زرافشان کوچه دوم پالک  روزانه اسالمشهر دکتر موحد 247

 2340798 4و 3متري حضرت امام باقر)ع( بین میالن 15اسالمشهر روزانه اسالمشهر مومن  248

  11انبیاء نبش کوچه  اسالمشهر شهرک روزانه اسالمشهر دکتر مهدوي  249

 5307218 نازي آباد خیابان بوعلي شمالي  روزانه 16 مهراد 250

  کیانشهر خیابان شهید صالحي روبروي مسجد بهشتي روزانه 15 مهرزاد 251

 5379525 اصلي  4262فرعي از14سلیمانخاني پالک چهارراهمختاريخ روزانه 11 مهرداد 252

 6920082 1مهستان پالک تجاريجمهوري مجتمعخرگرجنوبي تقاطعکاخ روزانه 11 مهستان 253

 5653558 خیابان کارگرجنوبي خ شهید زربافیان  روزانه 11 مهشید 254

 5653624 متري اول چهارراه صالح نیا 10جواديه خیابان  روزيشبانه 16 میثاق  255

 0221-2474434 ه تخصصي شبانه روزي موعودخاورشهر فاز دوم درمانگا روزانه 20منطقه دکترمیرعزيزي 256

 4521220 51متري امام موسي کاظم پالک  20اسالمشهر روزانه اسالمشهر دکتر میكائیلي 257

 6401821 لبافي نژادفروردين چهارراه 12دانشگاه تهران خروبروي روزانه 11 میالد  258

 5067515 16شهرداري منطقه  خیابان شهید رجايي روبروي روزيشبانه 16 نازي آباد  259

  معلم فرهنگیانمرکزدرمانياسالميتبلیغاتخفرمانداريمیدانشهرري روزانه 20 نامدار 260

 روزانه 20 شهیدنبويدرمانگاه 261
متري امام حسین جنب سپاه  35شهرري خ فدائیان اسالم خ 

 ناحیه جنوب تهران و ري
3395999 

  1813/6نشهر فلكه اول جمهوري پالک کیا روزانه 15 دکتر نجمي 262

 روزانه 15 نگین 263
اتوبان بعثت پل بعثت اول بلوار شهرزادجنوبي جنب درمانگاه 

 شبانه روزي بعثت
3898313 

 2230588 خیابان شريعتي نرسیده به میدان قدس  روزيشبانه 1 نمونه طالقاني  264

 روزانه 10 نواب  265
پزشكي و خ امام خمیني باوک بزرگراه نواب حد فاصل خ دام

 طبقه همكف  9/2هزار تیپ 
954306 

  انقالب طبقه همكف ساختمان پزشكانخ ماهان خبزرگراه جوانه روزانه 19 نهال 266

 5341155 111نازي آباد خ يوعلي )شهید نیک نام ( پالک  روزانه 16 نیكنام 267

 روزانه 19 نیكوفرد 268
متري درختي ساختمان 18و19قه خاني آبادنوجنب شهرداري منط

 خیريه المهدي 
5003500 

 5700775 اصلي  935فرعي از  7خیابان کمیل سه راه کارون پالک شماره  روزانه 10 دکتر نوروزيان  269

 6930915 583خیابان جمهوري خ آذربايجان جنب مسجد لوالگر پالک  روزانه 10 نیما 270

    19متري خ جي ، پالک  30، بلوار  متري امیري16 روزانه 10 والفجر 271

 6431952 78خیابان خوش نرسیده به آزادي پالک  روزانه 10 وجدان  272

 5904860 اصلي  162فرعي از 2110شهرري خیابان بابک پالک  روزانه 20 وحید شهرري  273

 روزانه 11 دکتر وکیلي  274
رعي از ف 33و پالک ثبتي  80آزادي چهارراه جمالزاده پالک خ

 اصلي 2169
6923580 

 5050556 30/1نازي آباد خ مدائن نبش کوچه شهید کاشي پور پالک  روزانه 16 واليت  275

 

 



 درماني تهران -وم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه عل  

يوست                   1385سالنامة آماري سال   هاپ

 

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605گاه، طبقه ششم، اتاق بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانش  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

 

 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالنام ونشاني داروخانه -8جدولادامه 

 نام واحد رديف
منطقه 

 شهرداري
 تلفن نشاني وضعیت

276 
درمانگاه حضرت 

 ولیعصر
 6953430 میدان حر خیابان کمالي خیابان کاشان روبروي باشگاه فرهنگیان  وزانهر 11

 2231629 1پالک  17اسالمشهر شهرک محمديه نبش کوچه  روزانه اسالمشهر دکتر وشاق  277

 6836149 748/3امام خمیني تقاطع کارون ساختمان پزشكان کارون پالک خ روزانه 10 دکتر والئي  278

 6893011 865خیابان هاشمي پالک  روزانه 10 نوهاشمي  279

 0228-2346665 77اسالمشهر بلوار امام حسین باغ فیض کوچه پنجم پالک  روزانه اسالمشهر هالله  280

 6831704 730خیابان رودکي چهارراه دامپزشكي پالک  روزانه 10 هلند )دکترپاکدامن( 281

 66939413 بش کوچه ارومیهخیابان نواب ن روزانه 11 دکتر همتیان 282

 روزانه 10 هور 283
ساختمان متري امیري ( نبش خ ربیعي16قزوين خ سبحاني )خ

 پزشكان طلوع 
5773781 

 5907666 294183شهرري جاده قم سه راه بهشتي پالک  روزانه 20 هفت تیر  284

 روزانه 19 هفت حوض 285
اختمان عبدل آباد بلوار شكوفه بین کوچه احساني و احد س

 7پزشكان شفا پالک 
 

 5670155 155متري روبروي بانک کشاورزي پالک  20جواديه  روزانه 16 هیربد 286

 5708860 5تهران پالک  752خیابان امین الملک جنب دفترخانه شماره  روزانه 17 هیوا 287

 0229-3222499 312ني پالک حسن آباد جاده قم ابتداي خیابان شیخ کلی روزانه حومه شهرري دکتر يارمحمدي 288

 5062882 488فلكه چهارم خزانه بخارايي پالک  روزانه 16 ياسین  289

 روزانه 16 دکتر يزداني 290
نازي آباد بلوار شهید دستواره باالتر از مترو علي آباد نبش کوچه 

 132شهید محمدي پالک 
55316005 

 روزانه 20 يگانه 291
بیمارستان فیروزآبادي خ شهید  فدائیان اسالم روبرويخشهرري

 2عروجي پالک 
5921440 

 6837120 خیابان خوش چهارراه مرتضوي  روزانه 10 دکتر يعقوب زاده 292
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 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق   نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

  1385فهرست جداول سالنامه آماري سال 
شماره 

 جدول
 صفحه عنوان جدول

 فصل اول: دانشگاه در یك نگاه •
 11 وشش مستقیم دانشگاه توزيع سني و جنسي جمعیّت  مناطق تحت پ 1-1

 12 نشاني  وبگاه و پست الكترونیک واحدهاي ستادي دانشگاه 2-1 

 12 کنندهايي که در حال حاظر در دانشگاه فعال هستند و دانشجو تربیت مينام و نشاني دانشكده 3-1

 13 اسامي و نشاني بیمارستانهاي دانشگاه  4-1

 14 هاي خصوصي منطقه تحت پوشش دانشگاهبیمارستان و نشانيي اسام 1- 5

 14 1385اسامي و مشخصات مراکز تحقیقاتي داراي موافقت اصولي و قطعي دانشگاه در سال  6-1

 16 1385آمار مربوط به سايت روابط عمومي و میزان بازديدها در سال 7-1

 18 به تفكیک بخش هامیانگین مدت زمان مراجعه به سايت روابط عمومي  8-1

 18 آمار شرکت کنندگان در همايشهاي خارج از کشور بر اساس موقعیت دانشگاهي 9-1

 18 آمار مقاالت ارائه  شده در همايشهاي خارج از کشور بر اساس نحوه ارائه مقاله 10-1

 19 آمار ارائه مقاله در همايشهاي خارج از کشور بر اساس قاره 11-1

 19 ه مقاله در همايشهاي خارج از کشور بر اساس دانشكدهآمار ارائ  12-1

 19 آمار مقاالت ارائه شده در همايشهاي خارج از کشور توسط اعضاي دانشگاه بر اساس مرتبه علمي 13-1

 20 آمار برنامه هاي علمي برگزارشده داخل کشور براساس تعداد شرکت کنندگان 14-1

 20 آمار بورسهاي ارائه شده  15-1

 20   85آمار تفاهم نامه هاي داخلي و خارجي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال  16-1

 فصل دوم: آموزش •
 23 1385علمي دانشگاه بر حسب جنسیت در سال توزيع فراواني اعضاي هیأت 1-2

 23 1385علمي دانشگاه بر حسب سن در سالتوزيع فراواني اعضاي هیأت 2-2

 24 1385کار در سالعلمي دانشگاه بر حسب سابقةیأتتوزيع فراواني اعضاي ه 3-2

 24 1385علمي دانشگاه بر حسب مدرک تحصیلي در سالتوزيع فراواني اعضاي هیأت  4-2

 24 1385علمي در سالعلمي دانشگاه بر حسب مرتبةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 5-2

 25 1385مت در سالعلمي دانشگاه بر حسب محل خدتوزيع فراواني اعضاي هیأت 6-2

 25 علمي علمي دانشگاه بر حسب محل خدمت به تفكیک مرتبهتوزيع فراواني اعضاي هیأت  7-2

 26 علمي دانشگاه بر حسب محل خدمت به تفكیک مدرک تحصیليتوزيع فراواني اعضاي هیأت  8-2

 26 1385علمي دانشگاه بر حسب نوع استخدام در سالتوزيع فراواني اعضاي هیأت  9-2

 26 1385علمي دانشگاه بر حسب پايه در سالتوزيع فراواني اعضاي هیأت 10-2

11-2 
سال سن و  60علمي داراي کار داشتند و اعضاي هیأتسال و بیشتر سابقة25؛  1385علمي که در سالتوزيع فراواني اعضاي هیأت

 بیشتر، بر حسب محل خدمت، مرتبه علمي و مدرک تحصیلي
27 

 28 1385سال  –علمي دانشگاه در مقايسه با آمار کشوري یت اعضاي هیأتوضع 12-2

 28 1385سال  –علمي دانشگاه در مقايسه با آمار کشوري وضعیت اعضاي هیأت 13-2

 29 1385بهداشت بر حسب مدرک تحصیلي در سالعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 14-2

 29 1385علمي در سالبهداشت بر حسب مرتبةمي دانشكدةعلتوزيع فراواني اعضاي هیأت 15-2

 29 1385بهداشت بر حسب نوع استخدام در سالعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت  16-2

 30 1385خدمت در سالبهداشت بر حسب بیشترين سنواتعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 17-2

 30 1385علمي دانشكدةبهداشت بر حسب گروه آموزشي در سالتتوزيع فراواني اعضاي هیأ  18-2

 31 1385پرستاري و مامايي بر حسب مدرک تحصیلي در سالعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 19-2

 31 1385علمي در سالمامايي بر حسب مرتبةوپرستاريعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت  20-2

 31 1385پرستاري و مامايي بر حسب نوع استخدام در سالعلمي دانشكدةاواني اعضاي هیأتتوزيع فر 21-2

 32 1385خدمت در سالپرستاري و مامايي بر حسب بیشترين سنواتعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 22-2
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شماره 

 جدول
 صفحه عنوان جدول

 32 1385وزشي در سالپرستاري و مامايي بر حسب گروه آمعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 23-2

 33 1385پزشكي بر حسب مدرک تحصیلي در سالعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت  24-2

 33 1385علمي در سالپزشكي بر حسب مرتبةعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت  25-2

 34 1385ر سالپزشكي بر حسب نوع استخدام دعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 26-2

 34 1385خدمت در سالپزشكي بر حسب بیشترين سنواتعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 27-2

 35 1385پزشكي بر حسب گروه آموزشي در سالعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 28-2

 36 1385یلي در سالپیراپزشكي بر حسب مدرک تحصعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت  29-2

 36 1385علمي در سالعلمي دانشكدةپیراپزشكي بر حسب مرتبةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 30-2

 36 1385پیراپزشكي بر حسب نوع استخدام در سالعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 31-2

 37 1385خدمت در سالپیراپزشكي بر حسب سنواتعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 32-2

 37 1385علمي دانشكدةپیراپزشكي بر حسب گروه آموزشي در سالتوزيع فراواني اعضاي هیأت 33-2

 38 1385توانبخشي بر حسب مدرک تحصیلي در سال علمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 34-2

 38 1385علمي در سالبةعلمي دانشكدة توانبخشي بر حسب مرتتوزيع فراواني اعضاي هیأت 35-2

 38 1385توانبخشي بر حسب نوع استخدام در سال علمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 36-2

 39 1385خدمت در سالعلمي دانشكدة توانبخشي بر حسب سنواتتوزيع فراواني اعضاي هیأت 37-2

 39 1385وه آموزشي در سالعلمي دانشكدة توانبخشي بر حسب گرتوزيع فراواني اعضاي هیأت  38-2

 40 1385داروسازي بر حسب مدرک تحصیلي در سال علمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 39-2

 40 1385علمي در سالعلمي دانشكدة داروسازي بر حسب مرتبةتوزيع فراواني اعضاي هیأت  40-2

 40 1385ب نوع استخدام در سالعلمي دانشكدة داروسازي بر حستوزيع فراواني اعضاي هیأت  41-2

 41 1385خدمت در سالداروسازي بر حسب سنوات علمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 42-2

 41 1385علمي دانشكدة داروسازي بر حسب گروه آموزشي در سال توزيع فراواني اعضاي هیأت 43-2

 42 1385بر حسب مدرک تحصیلي در سال دندانپزشكيعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت  44-2

 42 1385علمي در سالدندانپزشكي بر حسب مرتبةعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت  45-2

 42 1385دندانپزشكي بر حسب نوع استخدام در سالعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 46-2

 43 1385خدمت در سالدانپزشكي بر حسب سنواتدنعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 47-2

 43 1385علمي دانشكدة دندانپزشكي بر حسب گروه آموزشي در سالتوزيع فراواني اعضاي هیأت 48-2

 44 1385هاي تحت پوشش برحسب جنسیت در سالعلمي شاغل در بیمارستانتوزيع فراواني اعضاي هیأت  49-2

 44 1385ها بر حسب سن در ساللمي بیمارستانعتوزيع فراواني اعضاي هیأت  50-2

 45 1385کار در سالها بر حسب سابقةعلمي بیمارستانتوزيع فراواني اعضاي هیأت  51-2

 45 1385پزشكي بر حسب مدرک تحصیلي در سالعلمي دانشكدةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 52-2

 45 1385علمي در سالحسب مرتبة ها برعلمي بیمارستانتوزيع فراواني اعضاي هیأت 53-2

 46 1385ها بر حسب محل خدمت در سالعلمي بیمارستانتوزيع فراواني اعضاي هیأت 54-2

 47 1385-86دانشجويان مشغول به تحصیل بر حسب دانشكده در سال تحصیلي  55-2

 47 1385-86توزيع دانشجويان مشغول به تحصیل  به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  56-2

 48 1385-86نسبت دانشجو به هیأت علمي به تفكیک دانشكده در سال تحصیلي  57-2

 48 1385-86نسبت دانشجو به هر عضو هیأت علمي به تفكیک مرتبه علمي در سال تحصیلي  58-2

 48 1385-86یلي هاي مربوط به دانشجويان و اعضاي هیأت علمي دانشگاه بر حسب دانشكده در سال تحصآمار و نسبت 59-2

 49 1385-86بهداشت به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي توزيع فراواني دانشجويان مشغول به تحصیل دانشكده  60-2

 49 1385 – 86آمار دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده بهداشت بر حسب گروه آموزشي در سال تحصیلي  61-2

 51 1385-86به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  پرستاريصیل در دانشكده توزيع دانشجويان مشغول به تح  62-2

 51 1385-86تحصیلي آموزشي در سالهايمامائي به تفكیک گروهوپرستاريآمار دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده 63-2

 52 1385-86یلي در سال تحصیلي به تفكیک مقطع تحص پزشكيتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده   64-2

 52 1385 – 86توزيع دانشجويان مشغول به تحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک گروه آموزشي در سال تحصیلي  65-2

 56 1385-86به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  پیراپزشكيتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده   66-2
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شماره 

 جدول
 صفحه عنوان جدول

 56 1385 – 86شغول به تحصیل دانشكده پیراپزشكي برحسب گروه آموزشي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان م 67-2

 57 1385-86مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  توانبخشي برحسبتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده   68-2

 57 1385 – 86سال تحصیلي هاي آموزشي در آمار دانشجويان مشغول به تحصیل دانشكده توانبخشي برحسب گروه 69-2

 57 1385-86به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  داروسازيتوزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده   70-2

 58 1385 – 86هاي آموزشي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان مشغول به تحصیل دانشكده داروسازي به تفكیک گروه 71-2

 58 1385-86مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  دندانپزشكي به تفكیکمشغول به تحصیل در دانشكده  توزيع دانشجويان  72-2

 59 1385 – 84هاي آموزشي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشكده دندانپزشكي برحسب گروه 73-2

 60 1384-85التحصیالن دانشگاه بر حسب دانشكده در سال تحصیلي توزيع فارغ 74-2

 60 1384-85التحصیل به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان فارغ 75-2

 61 1384-85بهداشت به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي التحصیل دانشكدهتوزيع فراواني دانشجويان فارغ 76-2

 61 1384-85هاي آموزشي در سال تحصیلي گروهبه تفكیک بهداشت التحصیل دانشكدهتوزيع دانشجويان فارغ 77-2

 62 1384-85التحصیل در دانشكده پرستاري و مامايي به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان فارغ 78-2

 63 1384 – 85التحصیل دانشكده پرستاري و مامائي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان فارغ  79-2

 63 1384-85التحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي يان فارغتوزيع دانشجو 80-2

 63 1384 – 85هاي آموزشي در سال تحصیلي التحصیل دانشكده پزشكي به تفكیک گروهتوزيع دانشجويان فارغ 81-2

 66 1384-85ر سال تحصیلي التحصیل در دانشكده پیراپزشكي به تفكیک مقطع تحصیلي دتوزيع دانشجويان فارغ 82-2

 67 1384 – 85هاي آموزشي در سال تحصیلي التحصیل دانشكده پیراپزشكي برحسب گروهتوزيع دانشجويان فارغ 83-2

 67 1384-85التحصیل در دانشكده توانبخشي به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان فارغ 84-2

 68 1384 –85هاي آموزشي و مقطع تحصیلي در سال تحصیليتحصیل دانشكده توانبخشي به تفكیک گروهالتوزيع دانشجويان فارغ 85-2

 68 1384-85التحصیل دانشكده داروسازي به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان فارغ 86-2

 68 1384 – 85موزشي در سال تحصیلي هاي آالتحصیل دانشكده داروسازي به تفكیک گروهتوزيع دانشجويان فارغ 87-2

 69 1384-85التحصیل دانشكده دندانپزشكي به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان فارغ 88-2

 69 1385 – 84هاي آموزشي در سال تحصیلي التحصیل دانشكده دندانپزشكي به تفكیک گروهتوزيع دانشجويان فارغ 89-2

 70 1385-86ويان پذيرفته شده در دانشگاه بر حسب دانشكده در سال تحصیلي توزيع دانشج 90-2

 70 1385-86شده به تفكیک مقطع تحصیلي و جنس در سال تحصیلي دانشجويان پذيرفته 91-2

 71 1385-86بهداشت به تفكیک مقطع تحصیلي، سال تحصیلي توزيع دانشجويان پذيرفته شدة دانشكده 92-2

 71 1385-86در سال تحصیلي  هاي آموزشيبهداشت به تفكیک گروهشجويان پذيرفته شده در دانشكدهتوزيع دان 93-2

 73 1385-86توزيع دانشجويان پذيرفته شدة دانشكده پرستاري و مامايي به تفكیک مقطع تحصیلي، سال تحصیلي  94-2

 73 1385 – 86هاي آموزشي در سال تحصیلي یک گروهتوزيع دانشجويان پذيرفته شده دانشكده پرستاري و مامائي به تفك 95-2

 74 1385-86توزيع دانشجويان پذيرفته شدة دانشكده پزشكي به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  96-2

 74 1385 – 86هاي آموزشي در سال تحصیلي در دانشكده پزشكي برحسب گروه پذيرفته شدهتوزيع دانشجويان  97-2

 78 1385-86پزشكي به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي پیراجويان پذيرفته شدة دانشكده توزيع دانش 98-2

 78 1385 – 86هاي آموزشي در سال تحصیلي شده دانشكده پیراپزشكي به تفكیک گروهتوزيع دانشجويان پذيرفته 99-2

 79 1385-86لي در سال تحصیلي به تفكیک مقطع تحصی توانبخشيتوزيع دانشجويان پذيرفته شدة دانشكده  100-2

 79 1385 – 86هاي آموزشي در سال تحصیلي شده در دانشكده توانبخشي برحسب گروهتوزيع دانشجويان پذيرفته 101-2

 79 1385-86به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  داروسازيتوزيع دانشجويان پذيرفته شدة دانشكده  102-2

 80 1385 – 86هاي آموزشي در سال تحصیلي شده در دانشكده داروسازي به تفكیک گروهرفتهتوزيع دانشجويان پذي 103-2

 80 1385-86به تفكیک مقطع تحصیلي در سال تحصیلي  داروسازيتوزيع دانشجويان پذيرفته شدة دانشكده  104-2

 81 1385 – 84وزشي در سال تحصیلي هاي آمتوزيع دانشجويان پذيرفته شده در دانشكده دندانپزشكي به تفكیک گروه 105-2

 82 1384-85توزيع دانشجويان اخراجي و انصرافي دانشگاه بر حسب دانشكده در سال تحصیلي   106-2

 82 1385-86در سال تحصیلي  بهداشت آمار دانشجويان انصرافي و اخراجي دانشكده 107-2

 83 1384 – 85تاري و مامائي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان انصرافي و يا اخراجي دانشكده پرس 108-2

 83 1384 – 85آموزشي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان اخراجي و يا انصرافي دانشكده پزشكي به تفكیک گروه 109-2

 84 1384 – 85هاي آموزشي در سال تحصیلي توزيع دانشجويان اخراجي و انصرافي دانشكده پیراپزشكي به تفكیک گروه 110-2
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شماره 

 جدول
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 85 1385-86هاي مهم در مورد دانشجويان دانشگاه در سال تحصیلينسبت 111-2

 86 1385آمار کارکنان مرکز مطالعات و توسعه آموزش در سال   112-2

 86 85سال مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه عملكرد اجرايي دفتر آموزش مداوم  113-2

 86 85در سال بررسي مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه در حاليا پروپوزالهاي تصويب شده و  114-2

 87 85سال در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه عملكرد واحد ارزشیابي 115-2

 87 85در سال مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه ريزيفعالیت هاي واحد برنامه 116-2

 87 85ان و تعداد برندگان در سال فهرست جوايز آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهر 117-2

 87 85هاي آموزشي دانشگاه در سالتوزيع نفرات برگزيده در جشنواره  118-2

 فصل سوم: پژوهش •
 91 1385آمارتعداد پژوهشگران دانشگاه در سال 1-3

 92 1385میزان بودجه اختصاص يافته به طرحهاي پژوهشي دانشگاه در سال 2-3

 92 1385به تفكیک شاخصهاي ارزشیابي در سال امتیازهاي کسب شده 3-3

 92 1385توزيع امتیازکسب شده از شاخص طرحهاي تحقیقاتي بر حسب نوع مطالعه در سال 4-3

 93 1385توزيع امتیازکسب شده ازشاخص طرحهاي تحقیقاتي بر حسب دامنه همكاري، منبع اعتبارواثربخشي در سال 5-3

 93 1385ص انتشار علم ازمحورتولید دانش، انتشارعلم و بسیج منابع مالي در سالتوزيع امتیازکسب شده از شاخ 6-3

 93 1385توزيع امتیازکسب شده ازشاخصهاي محور توانمند سازي در سال 7-3

 94 1385آمار برگزيدگان دانشگاه در جشنواره رازي در سال  8-3

 94 1384سال آمار و اطالعات برگزيدگان دانشگاه در جشنواره رازي در  9-3

 95 1385علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب جنسیت در سالتوزيع فراواني اعضاي هیأت 10-3

 95 1385علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب سن در سالتوزيع فراواني اعضاي هیأت 11-3

 95 1385خدمت در سالعلمي پژوهشي دانشگاه بر حسب سنواتتوزيع فراواني اعضاي هیأت 12-3

 95 1385علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب مدرک تحصیلي در سالزيع فراواني اعضاي هیأتتو 13-3

 96 1385علمي در سالعلمي پژوهشي دانشگاه بر حسب مرتبةتوزيع فراواني اعضاي هیأت 14-3

 96 1385خدمت در سالعلمي پژوهشي دانشگاه بر حسب محلتوزيع فراواني اعضاي هیأت 15-3

 97 1385کارکنان رسمي و پیماني حوزه معاونت پژوهشي به تفكیک واحدهاي تابعه در سال آمار تعداد 16-3

 98 1385و  1384اطالعات مربوط به طرحهاي تحقیقاتي وپايان نامه ها در سال  17-3

 98 سینا برگزيدگان دانشگاه در جشنواره ابن 18-3

 99 1385نشگاه در سالکنندگان از سرورهاي پست الكترويک داتعداد استفاده 19-3

 100 باشند(بیت در هر ثانیه مي( دانشگاه )اعداد بر حسب مگاMRTGنتايج ترافیک شبكه ) 20-3

 100 1385و ارتباطات بي سیم دانشگاه در سال  Leased Linesوضعیت ارتباطي  21-3

 101 1385تعداد و نوع صفحات وب پويا، موجود روي وب سرور دانشگاه در سال  22-3

 102 سینا برگزيدگان دانشگاه در جشنواره ابن 23-3

 103 1385هاي دانشگاه در سال آمار کارکنان واحد کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد و ساير کتابخانه 24-3

 104 1385در سال  مجموعه مجالت الكترونیكي 8 از HTML يا PDF مقاالت به فرمت (Download) آمار بارگیري 25-3

 105 1385ست و مشخصات مجالت علمي دانشگاه در سال فهر 26-3

 106 فهرست مراکز تحقیقاتي داراي موافقت اصولي و قطعي دانشگاه 27-3

 109 1385شده در سال امتیاز تولید مقاله مراکز تحقیقاتي براساس نتايج ارزشیابي انجام 28-3

 110 1384و 85اطالعات مربوط به بخش همكاري دانشگاه باصنعت درسال 29-3

 110 1384و 85هاي خاتمه يافته سالپروژه 30-3

 110 1384هاي منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشكي تهران و مراکز داخلي  در سالنامهتفاهم 31-3

 111 1385در سال  هاي منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشكي تهران و مراکز داخلينامهتفاهم 32-3

 111 1384و 85هاي داخلي و خارجي دانشگاه علوم پزشكي تهران درسالامهاطالعات تفاهم ن 33-3

 112 1384و  1385کنندگان در آنها در سال اي تعداد کارگاههاي برگزارشده و تعداد شرکتمقايسه 34-3

 113 1384و1385شده در نشريات داخلي و خارجي در سالهاي اي مقاالت چاپمقايسه 35-3



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  

يوست                                                                                                        1385سالنامة آماري سال                                                                            هاپ

  

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق   نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

شماره 

 جدول
 صفحه عنوان جدول

 113 1385ال مرکز پژوهشهاي علمي دانشجويان در سالهاي فعّانجمن 36-3

 114 85و84شرکت در همايشهاي خارج از کشور و مقاالت ارائه شده در سالهاي  مقايسه 37-3

 114 85و84اي شرکت در همايشهاي داخلي و مقاالت ارائه شده در سالهاي مقايسه 38-3

 115 هاي اجراشده در مرکزاهاي طرحها و مقاالت تدوين شده و کارگمقايسه 39-3

 116 آمارشاغالن در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان امام )ره( 40-3

 116 1385و  1384مراجعه کنندگان در مرکز توسعه پژوهش امام )ره( در سال  به آمار خدمات ارائه شده  41-3

 117 آمار شاغالن در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا* 42-3

 117 1385و 1384ارائه شده در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا در  سال  خدمات 43-3

 118 با همكاري مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا تولید شده است 1385و  1384مقاالتي  که در سال  44-3

 118 آمار شاغالن در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان شريعتي 45-3

 118 1385و  1384وسعه پژوهش بیمارستان شريعتي در سال خدمات ارائه شده در مرکز ت 46-3

 119 1385و  1384مقاالت تولید شده در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان شريعتي در سال  47-3

 119 آمار شاغالن در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان امیر اعلم* 48-3

 120 1385و 1384پژوهش امیراعلم در سال  مراجعه کنندگان در سايت مرکز توسعه به خدمات ارائه شده  49-3

 120 مقاالتي که با همكاري مرکز توسعه پژوهش امیر اعلم از بدو تأسیس تولید شده، بر حسب موضوع 50-3

 120 1385و  1384پژوهش بر حسب مقاالت در سال عملكرد مراکز توسعه 51-3

 121 1385و  1384رشده در سال هاي برگزاپژوهش بر حسب  کارگاهعملكرد مراکز توسعه 52-3

 123 1384و  1385تعداد کتاب هاي معرفي شده به واحد چاپ و انتشارات در سال  53-3

 123 1385مقاالت ايندکس شده در نشريات خارجي به تفكیک بانک هاي  اطالعاتي در سال  54-3

 124 1385سال  ران درکارگاه هاي برگزار شده در معاونت پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي ته 55-3

 125 1385و  1384آمار عمده فعّالیت هاي صورت گرفته در واحد چاپخانه دانشگاه در سالهاي  56-3

 126 آمار  اشیاء ثبت شده در موزه 57-3

 126 آمار  کتب تخصصي اخالق و تاريخ پزشكي 58-3

 فصل چهارم: بهداشت و درمان •
 129  85و 84گاه بین سالهاي مقايسه فعالیت بیمارستانهاي دانش 1-4

 130 1385فهرست مشخصات بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  2-4

 131 فهرست مشخصات بیمارستانهاي خصوصي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران     3-4

 134  1385رماني تهران در سالد –ماهه بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 12آمار فعالیت  4-4

 135 1385هاي مصوب و ثابت به صورت فعال به تفكیک بیمارستان در سال درصد استفاده از تخت 5-4

 135 1385هاي فعال دانشگاه در سال هاي فعال بیمارستانها نسبت به کل تختتوزيع درصد تخت 6-4

 137 1385درماني تهران به تفكیک ماه در سال  –خدمات بهداشتي  آمار فعالیت بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و 7-4

 138  76-85درصد تخت روز اشغالي بیمارستانهاي تابعه طي سالهاي  8-4

 148 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان ولیعصر در سال  9-4

 149  1385در سال « ره»آمار فعالیتهاي بیمارستان امام خمیني 10-4

 150  1385تهاي انستیتو کانسر در سال آمار فعالی 11-4

 151 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان سینا در سال  12-4

 152  1385آمار فعالیتهاي بیمارستان دکتر شريعتي در سال  13-4

 153 1386آمار فعالیتهاي بیمارستان ضیائیان در سال  14-4

 154 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان فارابي در سال  15-4

 155 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان بهرامي در سال  16-4

 156 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان امیراعلم در سال  17-4

 157 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان بهارلو در سال  18-4

 158 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان مرکز طبي کودکان در سال  19-4



 درماني تهران -وم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه عل  

يوست                   1385سالنامة آماري سال   هاپ

 

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605گاه، طبقه ششم، اتاق بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانش  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

شماره 

 جدول
 صفحه عنوان جدول

 159 1385ان روزبه در سال آمار فعالیتهاي بیمارست 20-4

 160 1385آمارفعالیتهاي بیمارستان رازي در سال  21-4

 161 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان روئین تن آرش در سال  22-4

 162 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان میرزا کوچک خان در سال  23-4

 163 1385آمار فعالیتهاي بیمارستان مرکز قلب تهران در سال  24-4

 164 1385فعالیت بیمارستانهاي تابعه در فروردين ماه  25-4

 165 1385آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در ارديبهشت ماه  26-4

 166 1385آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در خردادماه  27-4

 167 1385آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در تیرماه 28-4

 168  1385آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در مرداد ماه  29-4

 169 1385آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در شهريورماه  30-4

 170 1385آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در مهرماه  31-4

 171 1385ه آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در آبانما 32-4

 172 1385آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در آذرماه   33-4

 173 1385آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در ديماه   34-4

 174 1385آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در بهمن ماه   35-4

 175 1385سفندماه  آمار فعالیت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در ا 36-4

 178 1385تعداد پرسنل فني واحد آزمايشگاه در بیمارستانهاي تابعه دانشگاه بر حسب مدرک تحصیلي در سال  37-4

 179 1385تابعه دانشگاه در سال آمارسرانه کارکردپرسنل فني واحد آزمايشگاه دربیمارستانهاي 38-4

 181 1385بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در سال شگاه واحدآزمايآمار پرسنل فني و سرانه کارکرد  39-4

 182 1385خدمات ارائه شده واحدآزمايشگاه بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در سال هزينه پرسنلي متوسط حقوق دريافتي و 40-4

 185 1385سال –نسبت اقالم آزمايشهاي انجام شده براي هر بیمار از تعداد بیمار پذيرفته شده در بیمارستان  41-4

 185 1385نسبت اقالم آزمايشهاي انجام شده براي هر بیمار بستري شده در سال 42-4

 187 1385آمار تعداد پرسنل فني واحد تصويربرداري در بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در سال 43-4

 188 1385تصويربرداري بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در سالواحد خدمات ارائه شده در  44-4

 189 1385سرانه کارکرد پرسنل فني واحد تصويربرداري در بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در سال 45-4

 189 درصد معرفي شدگان به واحد تصويربرداري از پذيرش شدگان در بیمارستانهايتابعه دانشگاه  46-4

 192 1385اي تابعه دانشگاه در سالآمار سرانه کارکرد و متوسط حق اشعه واحدهاي تصوير برداري بیمارستانه 47-4

 193 1385آمار هزينه خدمات ارائه شده واحدهاي تصوير برداري بیمارستانهاي تابعه دانشگاه در سال 48-4

 194  1385و 1384تعداد فوت شدگان به تفكیک ماه در بیمارستانهاي دانشگاه در سالهاي  49-4

 196 1385و  1384يي+بستري( به تفكیک بیمارستان در سالهاي تعدادونسبت فوت شدگان به مراجعین)سرپا 4- 50

 197 با تعداد مراجعین و بستري شدگان در بیمارستانها 85و 84مقايسه فوت شدگان سالهاي  51-4

 197 1385تعداد فوت شدگان به تفكیک جنسیت در بیمارستانهاي دانشگاه در سال  52-4

 198 1385و 1384تري و سرپايي( در سالهاي نسبتهاي مربوط به فوت شدگان )بس 4- 53

 199 1384تعداد آزمايشگاه،داروخانه، مراکزپرتونگاري وتوانبخشي درسال  54-4

 199 1385تعداد آزمايشگاه، داروخانه، مراکزپرتونگاري وتوانبخشي درسال  55-4

 200  1385آمار مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران درسال 56-4

 200 1385ها درسال آمار آزمايشگاه،داروخانه، مراکزپرتونگاري وتوانبخشي در مناطق تحت پوشش شبكه 57-4

 201  1385مجموع تعداد دندانپزشک و مراجعین به مراکزبهداشتي درماني در سال  58-4

 202 1385اداره نظارت بر امور دارويي در سال عملكرد  59-4

 202 1385ره نظارت بر امور دارويي در سال اداعملكرد  60-4

 202 1385طبي در سال  الكلتحويل امور مربوط به  61-4

 203 1385توزيع کاالبرگ شیر خشک در سال  62-4

 203 1385در سال  رسیدگي به تخلفاتموارد مربوط به  63-4



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  

يوست                                                                                                        1385سالنامة آماري سال                                                                            هاپ

  

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه  -معاونت پژوهشي 

 81634070، تلفن 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق   نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک :
 

شماره 

 جدول
 صفحه عنوان جدول

 203 1385سال نمونه هاي مواد غذايي برحسب وضعیت مصرف و مراکز ارسال کننده در  64-4

 204 1385نمونه هاي مواد غذايي بر حسب وضعیت مصرف و نوع مواد غذايي ارسال شده در سال  65-4

 204 1385نمونه هاي مواد غذايي بر حسب وضعیت مصرف و نوع مواد غذايي ارسال شده در سال  66-4

 205  1385میكرو ارگانیسم هاي جدا شده بر حسب موارد آلوده در سال  67-4

 205 1385عملكرد واحد نظارت بر کارخانجات در سال  68-4

 206  1385هاي انجام شده در سال تعداد بازديد 69-4

 206 1385تعداد نمونه برداريها و پاسخها در سال  70-4

 206 1385تعداد مجوزهاي صادر شده در سال  71-4

 206 1385هاي بهداشتي در سال بررسي و صدور پروانه 72-4

 207 1385هاي بهداشت در سال آمار عملكردهاي مربوط به گواهي 73-4

 207 1385هاي آموزشي و پژوهشي حوزه نظارت بر مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي در سال آمار فعالیت 74-4

 207 1385درآمدهاي ناشي از فعالیتهاي نظارتي در سال  75-4

 درماني تابعه دانشگاه : آمار و خصوصيات واحدهاي بهداشتي 3پيوست •
 212 1385نام و نشاني بیمارستانهاي دانشگاه درسال  1

 213 1385امكانات بیمارستانهاي دانشگاه درسال  2

 213 1385در بیمارستانهاي دانشگاه درسال  تعداد مراجعین پذيرش شده، تخت فعال و بستري شدگان 3

 214 «ره»امام خمیني بیمارستان _بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها 4

 214 «ره»بیمارستان امام خمیني _بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها 5

 215 بیمارستان امیراعلم_بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها  6

 215 بیمارستان بهارلو _ ي وامكانات آنهابیمارستان بخشهاي 7

 216 بیمارستان بهرامي _بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها 8

 216 بیمارستان رازي _ي وامكانات آنهابیمارستان بخشهاي 9

 216 بیمارستان روزبه _بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها 10

 217 بیمارستان روئین تن آرش _ي وامكانات آنهابیمارستان بخشهاي 11

 217 بیمارستان سینا_ بخشهاي بیمارستاني وامكانات آنها 12

 218 بیمارستان دکتر شريعتي _وامكانات آنها يبیمارستانبخشهاي  13

 218 بیمارستان ضیائیان _ي وامكانات آنهابیمارستان بخشهاي 14

 219 بیمارستان مرکز طبي کودکان _آنها امكاناتو بخشهاي بیمارستاني 15

 219 بیمارستان فارابي _آنها  امكاناتوبخشهاي بیمارستاني   16

 220 بیمارستان مرکز قلب تهران _نات آنهاي وامكابیمارستان بخشهاي  17

 220 بیمارستان میرزا کوچک خان_وامكانات آنها يبیمارستان بخشهاي 18

 221 «عج»بیمارستان ولیعصر  _ي وامكانات آنهابیمارستانبخشهاي  19

 221 هاي تحت پوشش بیمارستانهاي دانشگاهپاتولوژي 20

 222 دانشگاه  هاي بیمارستان هايمشخصات آزمايشگاه 21

 222 نام ونشاني ومشخصات داروخانه هاي تابعه دانشگاه 22

 ایر واحدهاي بهداشتي درماني تحت پوشش منطقه دانشگاهس: آمار و خصوصيات  4پيوست •
 223 1385نام ونشاني ساير بیمارستانهاي تحت پوشش منطقه دانشگاه در سال 1

 224 1385دانشگاه در سال مشخصات ساير بیمارستانهاي تحت پوشش منطقه 2

 225 1385بخشهاي بیمارستاني وامكانات ساير بیمارستانهاي تحت پوشش منطقه دانشگاه در سال 3

 225 1385هاي منطقة تحت پوشش منطقه دانشگاه در سال هاي پاتولوژيآزمايشگاه 4

 226 1385هاي منطقه تحت پوشش دانشگاه در سالمشخصات آزمايشگاه 5
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 :  آمار جلسات برگزار شده در موزه5پيوست •
 243 هاي موزه برحسب نوع موضوعه در سالنجلسات برگزار شد 1

   

 

 فهرست نمودار ها

 فصل سوم: پژوهش
 صفحه عنوان شماره نمودار

 113  84و 85هاي داخلي و خارجي در سالهاي شده در کنگرههاي پژوهشي مصوب ،مقاالت ارائهمقايسه طرح 1-3

 فصل چهارم: بهداشت و درمان
 138 76-85مارستانهاي تابعه دانشگاه طي سالهاي مقايسه تخت روز اشغالي بی 1-4

 139 1385شده به تفكیک بیمارستان در سال تعداد بستري 2-4
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 141 1385درصد اشغال تخت به تفكیک بیمارستان در سال  4-4
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 143 1385متوسط روزهاي بستري به تفكیک بیمارستانهاي دانشگاه در سال  6-4

 144 1385شده در هزار بیمارستانهاي دانشگاه به تفكیک بیمارستان در سال فوت 7-4

 145 1385شده در هزار بیمارستانهاي دانشگاه به تفكیک ماههاي سال فوت 8-4
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 195 85و 84شدگان )سرپايي و بستري( به مراجعین در هزار به تفكیک ماه در سالهاي نسبت فوت 11-4

 


