مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای

و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی
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پژوهشگاه رویان

مراکز درمانی

سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری

مرکز تخصصی درمان در منزل (دم) تهران

مرکز جراحی های محدود
(سلول درمانی زیرمجموعه مرکز درمانی رویان )

کلینیک ایمونولوژی و آلرژی

پژوهشگاه ابن سینا
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط
مکرر

استان تهران

کلینیک دندانپزشکی
کلینیک واریس /رادیولوژی -سونوگرافی
(زیرمجموعه تشخیصی مراکز درمانی سازمان جهاددانشگاهی
علوم پزشکی تهران)
مرکز جامع ترمیم زخم
(زیرمجموعه پژوهشکده ترمیم زخم (یارا))
کلینیک تخصصی پوست  -مو و لیزر (لیزر پزشکی)

جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز پایش سالمت سالمندان
مرکز سالمت روان
پژوهشکده سرطان معتمد

بیماری های پستان
فناوری های آزمایشگاهی معتمد (فام)

پژوهشکده علوم بهداشتی
مرکز داده پردازی سالمت

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی

نحوه
پذیرش و
ساعات کار

تلفن

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مراکز درمانی

استان تهران

پژوهشگاه رویان

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری

نشانی

تجربه ها و
ویژگیهای خاص/
افتخارات

توضیحات

پژوهشگاه رویان

1370

 500نفر در روز
به طور میانگین

23562000
(بیست خط)

مرکز فوق
تخصصی
درمان
ناباروری

تاکنون بیش از  30000زوج در این مرکز صاحب فرزند
شده اند .انجام ساالنه بیش از شش هزار سیکل کمک
باروری در کلینیک درمان ناباروری رویان

همه روزه از
ساعت
8-17

تهران ،بزرگراه
رسالت ،انتهای
در زمره ی یکی از
خیابان بنیهاشم
بزرگترین مراکز درمان
شمالی ،خیابان
ناباروری در جهان
حافظ شرقی،
کوچه رویان

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی

نحوه
پذیرش و
ساعات کار

تلفن

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مراکز درمانی

استان تهران

پژوهشگاه رویان

مرکز جراحی های محدود

نشانی

تجربه ها و
ویژگیهای خاص/
افتخارات

توضیحات

پژوهشگاه رویان

1387

(سلول
درمانی
زیرمجموعه
مرکز
درمانی
رویان )

 500نفر در روز
به طور میانگین

 22339950الی 52

مرکز
جراحی های
محدود

 تزریق سلولهای مالنوسیت برای درمان بیمارانویتیلیگو (لکِ ُ و پیس)
روزهای مختلف
 کشت و پیوند سلول های بنیادی لیمبالساعات کار
 کشت و پیوند سلولهای فیبروبالستمتخصصان
 کشت و پیوند سلولهای غضروفیپوست و
 اضافه کردن سلول های بنیادی مغز استخوان و یامزانشیمی به  TCPبرای استفاده در ضایعات استخوانی ارتوپدی و قلب
متفاوت است.
 تولید چسب بافتی فیبرین گلو برای مصارف جراحیباید تماس
 جمع آوری و پردازش پرده آمینوتیکبگیرند
در کشت و جراحی
 -پردازش سرم خون بندناف برای کاهش التهاب چشم

تهران ،بزرگراه
رسالت ،انتهای اولین و تنها مرکز ارائه
دهنده خدمات
خیابان بنیهاشم
شمالی ،کوچه
سلولدرمانی
شقایق ،پالک 9

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

ردیف

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر

1382

تعداد مراجعین درماه :حدود  3000نفر

021-23519

تهران ،خیابان شریعتی ،ابتدای خیابان یخچال ،پالک 97
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تجربه ها و ویژگیهای خاص /افتخارات

توضیحات

رعایت آخرین استانداردهای ملی و بین المللی در زمینۀ نیرویانسانی مجرب
–تجهیزات کامل (تشخیصی – درمانی)
 فضای فیزیکی مناسب برای ارائۀ خدمات جراحیهایتخصصی
)(Day Clinic
 درمانهای ناباروری و سقط مکرر همکاری علمی و درمانی مشترک با مرکز ARTدانشگاهUSHCLآلمان که از معتبرترین مراکز درمان ناباروری و سقط
مکرر در اروپا است
طراحی ،نصب و بهره برداری سیستم جامع مدیریت اطالعاتبیماران نابارور ،برای نخستین بار در کشور ( Paperless
)System
انجام همۀ شیوههای درمان ناباروری و سونوگرافیهای مرتبطدرمانهای تخصصی مربوط به سقطهای مکرر
اهدای گامت ،جنین و روش رحم جایگزین ارائۀ خدمات مربوط به حفظ باروری (انجماد تخمک ،انجماداسپرم و انجماد بافتهای زایشی (تخمدان و بیضه)
ارائۀ خدمات حمایتی،اجتماعی و روانشناختی برای زوجهای نابارور
انجام جراحیهای تشخیصی و درمانی زنان و مردان(الپاروسکوپی ،هیستروسکوپی ،لیزر الپاروسکوپی و ) ...
کنترل بارداریهای پرخطر ،شناسایی و درمان مشکالت جنین،بررسی سالمت جنین در دوران
-بارداری با تکنیکهای پیشرفته سونوگرافی ادامه در صفحه بعد

آدرس سایت:
http://avicennaclinic.ir
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/avicennaclinic:
تلگرامhttps://t.me/BarvariOnline :

پژوهشگاه ابن سینا

کلینیک زنان:
 کلینیک درمان ناباروری پذیرش شنبه الی چهارشنبه8:30-20:00
 کلینیک سالمت جنسی کلینیک دردهای لگنی ،پنجشنبه 8:00-12:45اندومتروز و الپارسکوپی
کلینیک مردان:
پیشرفته
پذیرش شنبه الی چهارشنبه
 کلینیک تشخیص و8:30-18:00
درمان سقط مکرر
پنجشنبه 8:30-12:45
 کلینیک سالمت مادر،جنین و نوزاد
کلینیک سالمت
جنسی:
 کلینیک روش هایجایگزین در درمان ناباروری پذیرش شنبه الی چهارشنبه
8:00-17:00
(اهداء)
پنجشنبه 8:00-15:00
 آزمایش های تشخیصیهورمون
کلینیک دردهای لگنی،
 آزمایش های روتیناندومتروز و
 آزمایشهای تشخیصی الپارسکوپی پیشرفته:زنان برای بررسی ناباروری پذیرش شنبه الی چهارشنبه
8:00-14:45
پنجشنبه 8:00-12:45

تلفن

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

نشانی

نام
مجموعه

سال تاسیس

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی

استان تهران

پژوهشگاه ابن سینا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

در ماه  /سال

تعداد مراجعان

تلفن

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر

1382

تعداد مراجعین درماه :حدود  3000نفر

021-23519

کلینیک تشخیص و
 انجام کاریوتایپ و آنالیز درمان سقط مکرر:کروموزومی
پذیرش شنبه الی چهارشنبه
آزمایش های عفونی8:30-12:45
پنجشنبه 8:30-12:45
 تست غربالگریسندرم داون
 آزمایش های بیوشیمی کلینیک سالمت مادر،جنین و نوزاد:
 آزمایش های تشخیصیپذیرش شنبه الی چهارشنبه
آندرولوژی از نظر ناباروری
8:30-13:00
(بررسی و آنالیز مایع منی) پنجشنبه 8:30-12:45
 تست پاپ اسمیر آزمایش های کشتکلینیک روش های
جایگزین در درمان
ادرار و مدفوع
ناباروری (اهداء):
 آزمایش های انعقادیپذیرش شنبه الی چهارشنبه
 آزمایش های8:00-14:45
سرولوژی
پنجشنبه 8:00-12:45

نشانی

ساعات کار
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نحوه پذیرش و

تجربه ها و ویژگیهای خاص /افتخارات

توضیحات

 بررسی و درمان تبخال حاد و راجعه ،آبله مرغان ،زونا ،سیتومگالوویروس( )CMVو منونوکلئوز عفونی
مشاورههای داخلی ،غدد ،عفونی ،ناتوانی جنسی ،جنینشناسی ،روانپزشکی،اهدا ،حقوقی ،ایمونولوژی تولید مثل و سقط مکرر ،سالمت جنسی ،ژنتیک
( مشاورۀ ژنتیک قبل از ازدواج ،کاریوتایپ و)
تشخیص و...
درمان بیماریهای انتقال یابنده از راه تماس جنسی ( ) STIتشخیص وکنترل عفونتهای تبخالی (هرپس ویروسها)
ارائۀ مشاوره و درمان تخصصی به افراد دارای مشکالت جنسی ومهارتهای ارتباطی
 بررسی و درمان اختالالت عملکرد جنسیآزمایشگاههای تخصصی آندرولوژی ،ژنتیک سلولی و مولکولی ،پاتولوژی،تشخیص طبی ،ایمونولوژی و فلوسیتومتری،
بررسی اتوپسی جنین تشخیص نقایص ژنتیکی قبل از انتقال جنین به رحم() PGD
تعیین جنسیت جنین قبل از انتقال جنین ()Sex Selection تشخیص بیماریهای ژنتیکی قبل از تولد ( ) PNDو نمونه گیری از جفتو مایع جنین
 تأسیس بانک DNAزوجهای نابارور و مبتال به سقط مکررکاهش انتخابی جنین در افراد با حاملگی چند قلویی-رادیولوژی و فلوروسکوپی (هیستروسالپنگوگرافی)

آدرس سایت:
http://avicennaclinic.ir
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/avicennaclinic :
تلگرامhttps://t.me/BarvariOnline :

پژوهشگاه ابن سینا

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

مراکز درمانی

استان تهران

پژوهشگاه ابن سینا

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری

ادامه از صفحه قبل
اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

مرکز تخصصی درمان در منزل (دم) تهران

1378

02188808888

خدمات پرستاری:
تزریقات  ،وصل سرم ،آنتی بیوتیک تزریقی  ،بازکردن
گچ
پانسمان وبانداژ ،سونداژ ادراری
قراردادن لوله معده
گرفتن نوار قلب ،ساکشنICU-در منزل
کنترل عالئم حیاتی
گاواژ و الواژ-تخلیه انما

تجربه ها و ویژگیهای
خاص /افتخارات

توضیحات

بیش از  50.000مشترک

شبانه روزی24-ساعته تلفنی

حدود  5000اعزام در ماه

02164064

طب سنتی:
ویزیت ،حجامت ،گیاهان دارویی ،مشاوره روان پزشکی و
روان شناسی(کودک-نوجوان-بزرگسال) قبل از ازدواج-
افسردگی-ترک اعتیاد و،...مزاج شناسی ،اصالح طبع،
اصالح تغذیه وسبک زندگی

02122264064

1

خدمات پزشکی:
ویزیت پزشک عمومی و متخصص  ،بستری وتحت نظر
گیری در منزل توسط پزشک متخصص ،درمان وکنترل
تیمی دیابت – شستشوی گوش-صدور جواز دفن-ختنه
در منزل-گچ گیری و آتل بندی ،دندانپزشکی در منزل

خیابان انقالب اسالمی ،خیابان ابوریحان ،نبش روانمهر ،پالک ،65
ساختمان جهاد دانشگاهی ،طبقه چهارم ،مرکز دم

سازمان
علوم پزشکی تهران

توانمندی ها و عناوین خدمات تخصصی

نشانی

تعداد
مراجعان
در ماه /
سال

مراکز درمانی استان تهران

علوم پزشکی تهران

مرکز تخصصی درمان در منزل (دم)

قراردادها:
 بنیاد شهید صنعت نفت نیروی مسلح انجمن ام اس شهردای تهران(شهرسالم) پوشش22گانه مناطق شهریتهران

افتخارات:
راه اندازی اپلیکیشن درخواستخدمات درمان در منزل
سامانه چکاپ پرسنل سازمانهاارائه کارت الکترونیک سالمتپرونده الکترونیک سالمتتخفیفات ویژه برای کارمنداندفترمرکزی و سایر واحدهای
جهادی

وب سایت:
www.64064.ir
اینستاگرام:
@Dam64064
واتساپ:
09026406456
تلگرام:
@damcenter
ایمیل:
64064@yahoo.com
64064@gmail.com

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی استان تهران

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

و ساعات کار

نحوه پذیرش

1378

حدود  5000اعزام در ماه

مشاوره پیشگیری :
بیماریهای قلبی – عروقی ،دیابت ،فشار خون،
چربی خون ،نقرس ،عفونی
مشاوره تخصصی تغذیه بالینی
خدمات شنوایی سنجی:
انجام ادیوگرام و خدمات مشاوره قالب گیری
و نصب سمعک در منزل.بینایی سنجی-تعیین
نمره عینک ،تجویز عینک  ،اصالح دید

شبانه روزی24-ساعته تلفنی

چکاپ کامل :
بر اساس سن ،جنس ،سابقه فامیلی و سابقه
پزشکی فرد ،کشیدن ناخن

02188808888

مرکز تخصصی درمان در منزل (دم) تهران

جراحی های کوچک:
تخلیه آبسه ،کت دان درمان زخم بستر،
آسپیراسیون مفصل،سایر جراحی های محدود

02122264064

2

02164064

سازمان
علوم پزشکی تهران

خیابان انقالب اسالمی ،خیابان ابوریحان ،نبش روانمهر ،پالک  ،65ساختمان جهاد دانشگاهی ،طبقه
چهارم ،مرکز دم

خدمات فیزیوتراپی:
کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،ماساژ
درمانی،فیزیوتراپی

تلفن

توانمندی ها و عناوین خدمات
تخصصی

نشانی

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

علوم پزشکی تهران

مرکز تخصصی درمان در منزل (دم)

تجربه ها و ویژگیهای خاص/
افتخارات

توضیحات

وب سایت:
www.64064.ir
اینستاگرام:
@Dam64064
واتساپ:
09026406456
تلگرام:
@damcenter
ایمیل:
64064@yahoo.com
64064@gmail.com

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

ساعات کار

نحوه پذیرش و

تلفن

مرکز تخصصی درمان در منزل (دم) تهران

1378

حدود  5000اعزام در ماه

شبانه روزی24-ساعته تلفنی

ارزیابی محرمانه ابتال به ایدز و هپاتیت:
درخواستی از طرف (نهادها-سازمانها)

02188808888

اجاره وفروش تجهیزات پزشکی:
ساکشن  ،تخت1شکن2/شکن /کپسول اکسیژن ،اجاره
فتوتراپی نوزادان ،تشک مواج،اکسیژن ساز،
رادیوگرافی ،سونوگرافی درمنزل(معمولی-داپلر) ،نوار
قلب

02164064

خدمات پاراکلینیک:
نمونه خون وادرار
انجام کلیه آزمایشات تشخیصی ،غربالگری و چکاپ

02122264064

3

خدمات مراقبت پرستاری:
مراقبت و نگهداری از کودک ،سالمند ،بیمار
آلزایمری ،سکته ای ،دیابتی ،زخم بستر دار ،لگنی ،بی
حرکت ،ام اس و … در منزل یا بیمارستان به صورت
پاره وقت یا شبانه روزی

خیابان انقالب اسالمی ،خیابان ابوریحان ،نبش روانمهر ،پالک  ،65ساختمان جهاد دانشگاهی،
طبقه چهارم ،مرکز دم

سازمان
علوم پزشکی تهران

توانمندی ها و عناوین خدمات تخصصی

نشانی

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

مراکز درمانی استان تهران

علوم پزشکی تهران

مرکز تخصصی درمان در منزل (دم)

تجربه ها و ویژگیهای
خاص /افتخارات

توضیحات

وب سایت:
www.64064.ir
اینستاگرام:
@Dam64064
واتساپ:
09026406456
تلگرام:
@damcenter
ایمیل:
64064@yahoo.com
64064@gmail.com

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندی ها و عناوین خدمات
تخصصی

نشانی

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مراکز درمانی استان تهران

علوم پزشکی تهران

02166953309

سازمان
علوم پزشکی تهران

کلینیک ایمونولوژی و آلرژی

1389

 /15000سال

تماس تلفنی هروزه از8-20
اینترنتی تلفن گویا 24ساعته

02166488990
02166493050

تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان ابوریحان ،تقاطع
شهید وحید نظری ،پالک  ،66طبقه اول

 تست های فوق تخصصی تست پوستی تست تنفسی ایمونوتراپی فارموکوتراپیخدمات مشاوره ایخدمات آموزشیپچ تستتست متاکولینتست ورزش-تست اتولوگوس

کلینیک ایمونولوژی و آلرژی

تجربه ها و ویژگیهای خاص/
افتخارات

توضیحات

 تنها مرکز فوق تخصصی آسموآلرژی در ایران/همه پزشکان
فوق تخصص آسم وآلرژی
و عضو هیئت علمی

02166465741

مراکز طرف قراداد:
 دفتر مرکزی و کلیه مراکز جهادی باتخفیف جهادی
 بانک مرکزی بانک سپه بانک تجارت بانک ملت بانک ملی بانک توسعه صادرات بانک کشاورزی -بانک پارسیان

وب سایت:
www.allergyclinic.ir
تلفن گویا24-ساعته:
42198300
اینستا:
@allergiclinic

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

سازمان
علوم پزشکی تهران

کلینیک دندانپزشکی

1360

 /2400سال

8-21

02166460913
02166485033
02166488971
موارد اورژانس09106788559 :

 مرکز تخصصی ایمپلنتهای دندانی مرکز تخصصی ارتودنسی مرکز تخصصی دندانپزشکی کودکان مرکز تخصصی دندانپزشکی درمان ریشه مرکز تخصصی دندانپزشکی زیبایی مرکز تخصصی دندانپزشکی پروتزهایدندانی
 مرکز تخصصی جراحی فک وصورت -مرکز بیماری های دهان وفک وصورت

نشانی

توانمندی ها و عناوین خدمات
تخصصی

تجربه ها و ویژگیهای خاص/
افتخارات

خیابان انقالب اسالمی ،خیابان ابوریحان ،نبش خیابان وحیدنظری پالک 66طبقه اول

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مراکز درمانی استان تهران

علوم پزشکی تهران

کلینیک دندانپزشکی

سابقه طوالنی
مواد مصرفی درجه یک
کادر مجرب و هیأت علمی دانشگاه
قیمت مناسب
رعایت کامل اصول بهداشتی
ارائه همه خدمات تخصصی
کیفیت باال
درمان در کوتاهترین زمان ممکن
 قرارداد فراگیر با بیمهها چکاپ دندانپزشکی ،نمایشگاه قرآن،کتاب ،مدارس اطراف انقالب
 طرف قرارداد با دفترمرکزی وکلیهواحدهای جهاد
 هرساله در ماه مبارک رمضانجرمگیری%50تخفیف و خدمات
تخصصی%10تخفیف برای عموم

توضیحات

وب سایت:
www.jahaddental.ir
اینستاگرام:
@Jahaddental
تلگرام-واتساپ :
@ دندانپزشکی جهاددانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

ناممجموعه

سال تاسیس

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

کلینیک واریس /رادیولوژی -سونوگرافی
(زیرمجموعه تشخیصی مراکز درمانی جهاددانشگاهی)

1394

/2000سال

02166988770

تماس تلفنی شنبه تا چهارشنبه 8-16
شیفت های فعال درمانی واریس  :سه شنبه وچهارشنبه ودر حال افزایش

02166463386
02166464308
02166497744

 لیزر RFدر واریس اسکلروتراپی نمونه برداری ارگانهای مختلف رادیولوژی -سونوگرافی

نشانی

توانمندی ها و عناوین خدمات
تخصصی

خیابان انقالب اسالمی ،خیابان ابوریحان ،نبش خیابان وحیدنظری پالک 66طبقه همکف

سازمان
علوم پزشکی تهران

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مراکز درمانی استان تهران

علوم پزشکی تهران

کلینیک واریس /رادیولوژی  -سونوگرافی

تجربه ها و ویژگیهای خاص/
افتخارات

از کلینیک های پیشرو در درمان
غیرجراحی واریس در کشور

توضیحات

وب سایت:
www.varicetherapy.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

نحوه پذیرش و
ساعات کار

1394

1500

شنبه تاچهارشنبه 8-16

02166403239

مرکز جامع ترمیم زخم
(زیرمجموعه پژوهشکده ترمیم زخم (یارا))

02166415972
02166989110
02166401301 02166960518

 کلینیک زخم های مزمن کلینیک زخم های وریدی کلینیک زخم پای دیابتی کلینیک پا کلینیک توانبخشی وفیریوتراپی
 کلینیک داخلی  -غدد کلینیک تغذیه کلینیک عفونی -کلینیک فشارخون

خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فلسطین جنوبی خیابان نظری پ 17

سازمان
علوم پزشکی تهران

تلفن

توانمندی ها و عناوین
خدمات تخصصی

نشانی

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

مراکز درمانی استان تهران

علوم پزشکی تهران

مرکز جامع ترمیم زخم

تجربه ها و ویژگیهای خاص /افتخارات

توضیحات

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه پزشکان پرستاران درزمینه مدیریت زخم های مزمن
 انجام کار آزمایی بالینی متعدد جهت بررسی اثربخشیمحصوالت مورد استفاده در ترمیم زخم مزمن با شرکت های
دانش بنیان
 راه اندازی اولین کلینیک تخصصی ماگوت درمانی درکشور
 راه اندازی اولین کلینیک تخصصی در درمان زخم هاینورپاتیک در کشور
 -تخفیف ویژه جهت جهادگران با ارایه معرفی نامه

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

کلینیک تخصصی پوست  -مو و لیزر (لیزر پزشکی)

1380

/7000سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار
شنبه تاچهارشنبه 8-16

تلفن
02166402020
02166490872
02166490867

پالک 65طبقه سوم

درمان بیماریهای پوستجراحی های پوستی لیزر کم توان وترمیم زخم کرایو تراپی(درمان زگیل) لیزر ضایعات مخاطی جراحی ناخن  -کاشت مووابرو  -تزریق چربی –
هایفوتراپی  -تزریق بوتاکس
تزریق ژل RF-فرکشنال میکرونیدلینگ - PRPمزو تراپی لیفت صورت  -خدماتجوانسازی پوست
 لیزر موهای زائد  -میکرودرمابریژن -لیزر لک های پوستی
 لیزر تاتو یا خالکوبی لیزر خال -ساب سیژن

خیابان انقالب خیابان ابوریحان نبش خیابان روانمهر

سازمان
علوم پزشکی تهران

توانمندی ها و عناوین
خدمات تخصصی

نشانی

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

مراکز درمانی استان تهران

علوم پزشکی تهران

مرکز تخصصی پوست  -مو و لیزر

تجربه ها و ویژگیهای خاص /افتخارات

 زیر مجموعه مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی حضور متخصصین پوست ومو دارای بوردتخصصی  /هئیت علمی
 جزء معدود مراکز کامل تخصصی در حوزه پوستو مو /زیبایی  /لیزر که مجهز به انواع دستگاه لیزر
روز دنیا با کاربری گوناگون
 تجهیزات مرکز همگی ساخت کمپانی معتبربینالمللی ودارای تاییدیهFDAو اتحادیه اروپا
)(CCA
 -طرف قرارداد با دفترمرکزی و واحدهای تابعه

توضیحات

وب سایت:
www.laser-ac.ir
تلگرام:
@laserjdtums

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی استان تهران

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

مرکز پایش سالمت سالمندان

1397

شبانه روزی

02172103

 پرستاری در منزل توانبخشی در منزل پاراکلینیک در منزل اجاره تجهیزات پزشکی و اعزامآمبوالنس
 مشاوره در منزل پایش سالمت سالمندی دندانپزشکی بیماری های پوست -طب فراگیر

تهران ،نرسیده به چهارراه جهان کودک  ،کوچه سپر ،پالک  ،8طبقه دوم

واحد علوم پزشکی
شهید بهشتی

نشانی

تعداد مراجعان توانمندی ها و عناوین خدمات
در ماه  /سال
تخصصی

علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز پایش سالمت سالمندان

تجربه ها و
ویژگیهای خاص/
افتخارات

تعرفه های مقرون به
صرفه
بهره گیری از متخصصان
مجرب

توضیحات

وب سایت:
www.emdadclinic.com

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندی ها و عناوین
خدمات تخصصی

مرکز سالمت روان (با تمرکز بر سالمندی)

1397

صبح و عصر

02172103

 مشاوره پیش از ازدواج مشاوره کودک و نوجوان مشاوره فردی مشاوره تحصیلی مشاوره سالمندی -مشاوره خانواده

تهران ،نرسیده به چهارراه جهان کودک  ،کوچه سپر ،پالک  ،8طبقه دوم

واحد علوم پزشکی
شهید بهشتی

نشانی

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

مراکز درمانی استان تهران

علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز سالمت روان

تجربه ها و
ویژگیهای خاص/
افتخارات

مشاوره حضوری ،تلفنی و
آنالین
بهره گیری از متخصصان
مجرب
ارایه خدمات تخصصی
مشاوره روانشناسی

توضیحات

وب سایت:
www.jdsbm.ac.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

بیماری های پستان

1375

بیش از  150هزار نفر

نحوه پذیرش و
ساعات کار
تلفن گویای نوبت دهی  - 66404050نوبتدهی آنالین و نوبت دهی حضوری
شنبه تا چهارشنبه  8الی  - 16پنجشنبه ها  8الی 12

تلفن

 مشاوره حضوری و تلفنی در حوزه ی بیماری های پستان(صدای مشاور)
 کلینیک جراحی ،معاینه تخصصی و فوق تخصصی پستان وکلینیک آنکولوژی (سرطان شناسی)
 انواع روش های تصویر برداری پستان و تصویر برداری مداخلهای شامل :سونوگرافی ،ماموگرافی و استریو تاکسی
 نمونه برداری تحت گاید سونوگرافی و ماموگرافی آزمایشگاه کیلینیکال و آنوتومیکال پاتولوژی بررسی سیتو لوژی  ،FNAپاتوژنتیک و خدمات ایمونو هیستوشیمی – انجام تست های روتین FISH -و CISH
 درمان تکمیلی شامل شیمی درمانی و هورمون درمانی فالوآپ و پیگیری فعال بیماران کلینیک های طب فراگیر شامل -1 :کلینیک مشاوره و رواندرمانی  -2کلینیک مشاوره ی تغذیه  -3کلینیک درد  -4کلینیک
طب مکمل  -5کلینیک لنف ادم
کلینیک ژنتیک – مشاوره سرطان های توارثیکلینیک ژینیکولوژی (زنان) دو بخش جراحی تخصصی ،دی کلینیک تخصصی و بخشهایبستری

ساختمان شماره (1ساختمان اداری و پژوهشی و
کلینیک لنف ادم) :میدان ونک ابتدای حقانی نبش گاندی جنوبی – پالک 146
ساختمان شماره (2پلی کلینیک فوق تخصصی بیماری های پستان) :خیابان انقالب
– خیابان ابوریحان – خیابان وحید نظری پالک 45
کلینیک  - 66404050لنف ادم  – 88791207اتاق عمل  – 66413700روابط عمومی
88876869

پژوهشکده
سرطان معتمد

توانمندی ها و عناوین خدمات تخصصی

نشانی

تعداد
مراجعان
در ماه /
سال

مراکز درمانی استان تهران

پژوهشکده سرطان معتمد

بیماری های پستان

تجربه ها و ویژگیهای خاص/
افتخارات

توضیحات

قطب کشوری سرطان پستانامکان بهره وری از فناوری های بینرشته ای
تدوین اولین پروتکل تشخیصی درمانیبیماری های پستان در کشور
تدوین کتب آموزش عمومی و تخصصیتالیف نشریه چند تخصصی بین المللیتالیف فصلنامه چند تخصصی سرطانبرگزاری کارگاه های تخصصی جراحیپستان و آموزش های تخصصی و عمومی
برگزاری کنگره بین المللی سرطان پستانبرگزاری مستمر نشست چند تخصصی درزمینه درمان بیماران مبتال به سرطان
تولید محصوالت آزمایشگاهی و کمکدرمانی شامل:
تولید دارو شامل:* هرسپتین
*دارویهای گیاهی کمک درمانی بیماران
سرطانی جهت کاهش عوارض شیمی
درمانی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

فناوری های آزمایشگاهی معتمد (فام)

1375

بیش از  150هزار نفر

نحوه پذیرش و
ساعات کار
تلفن گویای نوبت دهی  - 66404050نوبتدهی آنالین و نوبت دهی حضوری
شنبه تا چهارشنبه  8الی  - 16پنجشنبه ها  8الی 12

تلفن

 مشاوره حضوری و تلفنی در حوزه ی بیماری های پستان(صدای مشاور)
 کلینیک جراحی ،معاینه تخصصی و فوق تخصصی پستان وکلینیک آنکولوژی (سرطان شناسی)
 انواع روش های تصویر برداری پستان و تصویر برداری مداخلهای شامل :سونوگرافی ،ماموگرافی و استریو تاکسی
 نمونه برداری تحت گاید سونوگرافی و ماموگرافی آزمایشگاه کیلینیکال و آنوتومیکال پاتولوژی بررسی سیتو لوژی  ،FNAپاتوژنتیک و خدمات ایمونو هیستوشیمی – انجام تست های روتین FISH -و CISH
 درمان تکمیلی شامل شیمی درمانی و هورمون درمانی فالوآپ و پیگیری فعال بیماران کلینیک های طب فراگیر شامل -1 :کلینیک مشاوره و رواندرمانی  -2کلینیک مشاوره ی تغذیه  -3کلینیک درد  -4کلینیک
طب مکمل  -5کلینیک لنف ادم
کلینیک ژنتیک – مشاوره سرطان های توارثیکلینیک ژینیکولوژی (زنان) دو بخش جراحی تخصصی ،دی کلینیک تخصصی و بخشهایبستری

ساختمان شماره (1ساختمان اداری و پژوهشی و
کلینیک لنف ادم) :میدان ونک ابتدای حقانی نبش گاندی جنوبی – پالک 146
ساختمان شماره (2پلی کلینیک فوق تخصصی بیماری های پستان) :خیابان انقالب
– خیابان ابوریحان – خیابان وحید نظری پالک 45
کلینیک  - 66404050لنف ادم  – 88791207اتاق عمل  – 66413700روابط عمومی
88876869

پژوهشکده
سرطان معتمد

توانمندی ها و عناوین خدمات تخصصی

نشانی

تعداد
مراجعان
در ماه /
سال

مراکز درمانی استان تهران

پژوهشکده سرطان معتمد

فناوری های آزمایشگاهی معتمد

تجربه ها و ویژگیهای خاص/
افتخارات

توضیحات

قطب کشوری سرطان پستانامکان بهره وری از فناوری های بینرشته ای
تدوین اولین پروتکل تشخیصی درمانیبیماری های پستان در کشور
تدوین کتب آموزش عمومی و تخصصیتالیف نشریه چند تخصصی بین المللیتالیف فصلنامه چند تخصصی سرطانبرگزاری کارگاه های تخصصی جراحیپستان و آموزش های تخصصی و عمومی
برگزاری کنگره بین المللی سرطان پستانبرگزاری مستمر نشست چند تخصصی درزمینه درمان بیماران مبتال به سرطان
تولید محصوالت آزمایشگاهی و کمکدرمانی شامل:
تولید دارو شامل:* هرسپتین
*دارویهای گیاهی کمک درمانی بیماران
سرطانی جهت کاهش عوارض شیمی
درمانی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

مرکز داده پردازی سالمت

66951877-9

 توانمندی ها و محورهای پژوهشی ،آموزشی مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با سالمت طراحی ،ترجمه و روانسنجی ابزارهای سنجشسالمت
 طراحی بانک های اطالعاتی تخصصی موردنیاز در حوزه سالمت
 طراحی و بکارگیری رویکردها ،ابزار و روشهایمدیریت منابع در حوزه سالمت
 برنامه ریزی و طراحی الگوی استقرار مداخالتسالمت
 طراحی الگوها و راهکارهای بهبود کیفیتخدمات بهداشتی درمانی
 دیده بانی ،تحلیل و تدوین سیاستها ،قوانین وبرنامههای نظام سالمت
 طراحی و اجرای الگوهای پایش و ارزشیابیبرنامه و مداخالت کشوری در حوزه سالمت
 طراحی محتوی و دورههای آموزشی مرتبط بابرنامه های حوزه سالمت
 برگزاری کارگاه و دورههای آموزشی برایارتقای دانش و مهارتهای مورد نیاز پژوهشگران
حوزه سالمت

نشانی

تعداد
مراجعان
توانمندی ها و عناوین خدمات تخصصی
در ماه /
سال

تهران ،خیابان انقالب ،فلسطین جنوبی ،خیابان وحید نظری ،پالک 23

پژوهشکده
علوم بهداشتی

مراکز درمانی استان تهران

پژوهشکده علوم بهداشتی

مرکز داده پردازی سالمت

تجربه ها و ویژگیهای خاص /افتخارات

بیش از  138طرح خاتمه یافته 431مقاله علمی ارایه شده در مجامع علمی ملی وبینالمللی
ارایه بیش از  620مقاله منتشر شده در نشریات علمیداخلی و خارجی
 تالیف و ترجمه بیش از  30جلد کتاب.کسب رتبه های برتر در ارزشیابی وزارت بهداشت ،درمانو آموزش پزشکی در مراکز فاقد ردیف مستقل بودجه با
فعالیت زیست پزشکی:
 رتبه دوم در بین مراکز با فعالیت کمتر از یکسال درارزشیابی سال 1383
 رتبه اول طرح های تحقیقاتی و رتبه ششم در بینمراکز با  1تا  3سال فعالیت در ارزشیابی سال 1386
 رتبه هفتم طرحهای تحقیقاتی و رتبه هشتم در بینمراکز با بیش از  3سال فعالیت در ارزشیابی سال 1387
 رتبه هفتم طرحهای تحقیقاتی و رتبه یازدهم در بینمراکز با بیش از  3سال فعالیت در ارزشیابی سال 1388
 رتبه سوم طرح های تحقیقاتی و رتبه دهم در بین مراکزبا بیش از  3سال فعالیت در ارزشیابی سال 1391
 رتبه چهاردهم در بین مراکز با بیش از  3سال فعالیت درارزشیابی سال 1392
 رتبه دوم طرح های تحقیقاتی در بین مراکز با بیش از 3سال فعالیت در ارزشیابی سال 1393

توضیحات

پایگاه پژوهشکده علوم
بهداشتی
ihsr.ac.ir
email:
sec.ihsr.acecr.ac.ir
اتتشار دوماهنامه علمی–
پژوهشی "پایش ،دارای رتبه
علمی پژوهشی
payeshjournal.ir
پایگاه اینترنتی بانک اطالعاتی
ابزارهای سنجش سالمت و
کیفیت زندگی
qolbank.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی،
مشـاورهای و درمـانی حـوزه
پزشـکی جهـــــاددانشگاهی

مراکز درمانی

بانکهای
خون بند ناف

آزمایشگاهها

سایر استانها

www.acecr.ac.ir

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی
یزد
آذربایجان شرقی
کلینیک تخصصی طب کار
کلینیک طب پیشگیری و ارتقای سالمت،
مرکز تخصصی غربالگری سرطانهای
شایع در شمال غرب کشور
مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری
آذربایجان غربی
کلینیک بیماران دیابتی و کنترل عوارض بیماری
اردبیل
مرکز تخصصی درمان ناباروری
جهاد دانشگاهی واحد اردبیل
اصفهان
مرکز درمان و مراقبت در منزل (درمانیک)
خراسان رضوی
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
درمانگاه تخصصی داخلی (کبد)

مراکز درمانی

خوزستان
مرکز جراحی محدود و درمان
ناباروری خوزستان
مرکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی
پزشکی
سیستان و بلوچستان
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
فارس
درمانگاه عمومی پزشکی

قزوین

سایر استانها
قم
مرکز درمان ناباروری(رویا)
مرکز دورا پزشکی (تله مدیسین)
کرمان
کلینیک دندانپزشکی و پیشگیری از بیماریهای
دهان و دندان
کرمانشاه
مرکز درمان ناباروری
کهگیلویه و بویر احمد
درمانگاه

مرکز تله مدیسین درمان ناباروری

لرستان
مرکز درمان ناباروری
جهاددانشگاهی لرستان(برکت)

مرکز توانبخشی
(زیرمجموعه بخش درمان واحد)

مرکزی

مرکز درمانی
(زیرمجموعه بخش درمان واحد)

مرکز تصویربرداری
(زیرمجموعه بخش درمان واحد)

مرکز پزشکی
(زیرمجموعه بخش درمان واحد)

مرکز فوق تخصصی درمان
ناباروری جهاددانشگاهی ( اراک)

همدان
مرکز خدمات تخصصی طب کار

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن

ردیف

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

آذربایجان شرقی

نشانی

کلینیک تخصصی طب کار

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

سازمان
آذربایجان شرقی

کلینیک تخصصی طب کار

1384

04133357956

 5000نفر در سال

 انجام معاینات ادواری پرسنلادارات و کارخانجات
 سنجش آالینده هایشیمیایی و فیزیکی در محیط کار
 انجام تستهای تنفسی وهمه روزه از
ساعت 7:30-16
بینایی سنجی
 مشاوره در خصوصبیماریهای ناشی از کار
 انجام آزمایشات ادواریپرسنل ادارات و کارخانجات

انجام طرحهای پژوهشی
کاربردی در زمینه حفظ و
ارتقای سالمت شغلی و
تبریز – خیابان آزادی –
همچنین برگزاری چند
روبروی خیابان گلگشت –
دوره برنامه تفصیلی
مرکز پزشکی
بازآموزی مدون طب کار
جهاد دانشگاهی
از جمله تجربیات و
ویژگیهای این مرکز
میباشد

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

سال تاسیس

مرکز تخصصی غربالگری سرطانهای شایع در شمال غرب کشور

کلینیک طب پیشگیری و ارتقای سالمت،

1397

همه روزه از ساعت
7:30-20

04133357956

تبریز – خیابان آزادی – روبروی خیابان گلگشت – مرکز پزشکی
جهاد دانشگاهی

 انجام مشاوره و درمان و پیشگیری از بیماریها وارتقای سالمت در بیماریهای مزمن
– ارزیابی عوامل خطر بیماریها برای فرد با
استفاده از تکنیک هایی غربالگری و ابزارهای
ارزیابی
– انجام مشاوره و پیشگیری از بیماریها و ارتقای
سالمت برای بیماران در گروههای جمعیتی خاص
و گروههای شغلی
 700نفر
در سال – بکارگیری مداخالت برای تعدیل یا از بین بردن
عوامل خطر فردی برای بیماریها یا صدمات با
رویکردهای بیولوژیکی ،
رفتاری و محیطی
 غربالگری سرطان های شایع و قابل درمان درصورت تشخیص به موقع شامل سرطان پستان و
دهانه رحم در خانم ها و سرطان پروستات در
اقایان و سرطان روده بزرگ در هر دو جنس

تلفن

توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی

نحوه
پذیرش و
ساعات
کار

نشانی

سازمان
آذربایجان شرقی

نام
مجموعه

تعداد
مراجعان
در ماه /
سال

مراکز درمانی سایر استانها

آذربایجان شرقی

کلینیک طب پیشگیری و ارتقای سالمت

تجربه ها و ویژگی های خاص /
افتخارات

توضیحات

در این کلینیک خدمات پیشگیری در هر سه
سطح برای افراد پر خطر و جمعیت عمومی
ارائه می شود .این کلینیک به غربالگری و
ارجاع پرداخته و وظیفه آموزش سالمت را نیز
به عهده دارد  .کلینیک پیشگیری و ارتقای
سالمت بر طبق مقررات جهت ارایه خدمات
طب پیشگیری و ارتقای سالمت از جمله
ارزیابی خطرات سالمت غربالگری ،
پیشگیری ،تشخیص ،آموزش بیمار ،مشاوره
و درمان زودرس ،مراقبت و پیگیری در سطح
فردی و جمعیتی بر اساس بسته های خدمتی
استاندارد از طریق طراحی ،اجرا و ارزشیابی
مداخالت با هدف کنترل و مراقبت مستمر از
افراد سالم و افراد در معرض خطر ابتال به
بیماری ها و بیماران نیازمند کنترل عوامل
خطر ( )Risk factorsتاسیس یافته و در
این زمینه فعالیت می نماید

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه
پذیرش و
ساعات کار

مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری

1390

همه روزه از
ساعت
7:30-14:30

04133295730

دارای بخشهای فعال:
 زنان  ،زایمان و مامایی جراحی – جنینشناسی -ارولوژی – ژنتیک –کلینیک
اهدا – غربالگری ژنتیکی
 15000در سال
پیش از النه گزینی جنین با
استفاده از NGS-مشاوره
ژنتیک  ،روانشناسی و حقوقی
– بخش تشخیص
ناهنجاری های ژنتیکی جنین

تبریز – بلوار  29بهمن  ،خیابان جام جم  ،روبروی صدا و سیمای مرکز سهند

سازمان
آذربایجان شرقی

نشانی

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

آذربایجان شرقی

مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری

تجربه ها و ویژگی های خاص /
افتخارات

توضیحات

 انجام پژوهش در زمینه اختالالت ژنتیکی مطالعه و بررسی علل سیتتوژنتیکی ومولکولی ناباروری و تشخیص آنها
 بررسی علل ژنتیکی عدم موفقیت در باروریبا روشهای ART
 مطالعه و بررسی روش های درمان ناباروریزنان و مردان از طریق سلول های بنیادی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

کلینیک بیماران دیابتی و کنترل عوارض بیماری

1395

1200نفر ساالنه و ماهانه  100نفر بیمار

پذیرش همه روزه به جز جمعه ها و تعطیالت رسمی از ساعات
16-20
8-13

04432230549

مرکز تخصصی ترمیم زخمهای پای
دیابتی ،زخم بستر به کارگیری
متدهای پانسمان نوین جهت ترمیم
زخم های مزمن

ارومیه میدان امام حسین مدنی 2کوچه  25به سمت پنجراه کوچه سمت راست دوم

واحد
آذربایجان غربی

نشانی

ردیف

آذربایجان غربی

بیماران دیابتی و کنترل عوارض بیماری

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

 اولین کلینیک تخصصی زخمدر شمالغرب
 استفا ده از روشهای نوین درپانسمان توسط زخم کاران ماهر
 جلوگیری از  200مورد قطععضو در افراد دیابتی توسط تیم
درمانی

آدرس اینیستاگرام به نام
کلینیک دیابتی جهاددانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مرکز تخصصی درمان ناباروری

1389

ساالنه به طور متوسط  5500نفر

همه روزه به جز جمعه و تعطیالت رسمی از 7:30-14:30

تلفن
04533261225
نمابر 04533261227

توانمندیهای مرکز:
 بهرهگیری از جدیدترین امکانات و تکنیکهایآزمایشگاهی ،سونوگرافی و اتاق عمل در تشخیص و
درمان ناباروری
 انجام روش های درمان ناباروری و لقاح آزمایشگاهیشامل ICSI ،IUI ،IVF
 بهرهگیری از تکنیک آزامایشگاهیLaser Hatchingجهت افزایش شانس
النهگزینی جنین در رحم
 استفاده از انکوباتورهای Gasجهت نگهداری جنیندر آزمایشگاه
 تکنیکهای عکسبرداری و فیلمبرداری از مراحل لقاحو جنین
 فریز و نگهداری جنین ،اسپرم و تخمک -روش نمونه گیری TESE , PESA

04533246616

1

توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی

نحوه
پذیرش و
ساعات کار

اردبیل -خیابان دادگستری -جنب مخابرات شهید قندی -روبروی اداره برق

واحد اردبیل

مراکز درمانی سایر استانها

نشانی

ردیف

اردبیل

مرکز تخصصی درمان ناباروری

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

 بهره گیری از کادر پزشکی وپراپزشکی مجرب و دوره دیده در
پژوهشگاه رویان تهران
اولین مرکز تخصصی درمانناباروری استان اردبیل
جهت اطالع رسانی خدمات و
 اجرای طرح حمایت مالیفعالیتهای مرکز درمان
زوجین نابارور برای چهارمین ناباروری از سال  1398سایت
سال متوالی
مرکز به آدرس ذیل راه
 عقد قرارداد همکاری بیناندازی شده است:
شرکت خدمات بیمه برکت و ivfard.acecr.ac.ir/fa
جهاددانشگاهی استان اردبیل
برای ارائه خدمات درمانی با
تخفیف ویژه به زوجهای نابارور
مناطق روستایی

ادامه در صفحه بعد
اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

تلفن

مرکز تخصصی درمان ناباروری

1389

ساالنه به طور متوسط  5500نفر

همه روزه به جز جمعه و تعطیالت رسمی از 7:30-14:30

نمابر 04533261227

روش های کمک باروری ( )ARTمرکز:
 انتقال اسپرم به داخل رحم یا)Intra Uterine Insemination(IUI
میکرواینجکشن یاInjection(ICSI) Intra-Cytoplasmic Sperm
لقاح آزمایشگاهی یا )In Vitro Fertilisation (IVFفریز و نگهداری اسپرم-فریز و نگهداری تخمک-فریز ونگهداری جنین

04533261225

بخشهای تشخیصی و درمانی:
 کلینیک تخصصی زنان و زایمان ونازایی))Genycology
کلینیک تخصصی مردان ( )Urologyآزمایشگاه تشخیص طبی آزمایشگاه جنین شناسی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی بخش جراحیهای محدود و سرپائی بخش ART-مشاوره مامائی -مرکز مشاوره ژنتیک

04533246616

2

توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی

نحوه
پذیرش
و ساعات
کار

اردبیل -خیابان دادگستری -جنب مخابرات شهید قندی -روبروی اداره برق

واحد اردبیل

مراکز درمانی سایر استانها

نشانی

ردیف

اردبیل

مرکز تخصصی درمان ناباروری

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

 بهره گیری از کادرپزشکی و پراپزشکی
مجرب و دوره دیده در
پژوهشگاه رویان تهران
اولین مرکز تخصصیدرمان ناباروری استان
جهت اطالع رسانی خدمات
اردبیل
و فعالیتهای مرکز درمان
 اجرای طرح حمایتناباروری از سال 1398
مالی زوجین نابارور برای
سایت مرکز به آدرس ذیل
چهارمین سال متوالی
راه اندازی شده است:
 عقد قرارداد همکاریبین شرکت خدمات بیمه ivfard.acecr.ac.ir/fa
برکت و جهاددانشگاهی
استان اردبیل برای ارائه
خدمات درمانی با تخفیف
ویژه به زوجهای نابارور
مناطق روستایی

ادامه در صفحه بعد
اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مرکز تخصصی درمان ناباروری

1389

ساالنه به طور متوسط  5500نفر

همه روزه به جز جمعه و تعطیالت رسمی از 7:30-14:30

نمابر 04533261227

آزمایشگاه تشخیص طبی:
هورمون شناسی -ایمنی شناسی -بیوشیمی یورولوژی( -آزمایش کامل ادرار)-هماتولوژی
 سرولوژی -تعیین گروه خونی -ارزیابی محرمانه ابتال به ایدز و هپاتیت

04533246616

3

خدمات در حوزه زنان و زایمان:
سونوگرافی واژینال-سونوگرافی آبدومینالکنترل و مراقبت خانم باردار و جنین از ابتدا تاانجام زایمان
معاینه پستان توسط همکاران ماماییوآموزش به بیماران
 -مشاوره تنظیم خانواده

04533261225

واحد اردبیل

اردبیل -خیابان دادگستری -جنب مخابرات شهید قندی -روبروی اداره برق

خدمات پزشکی:
 ویزیت زنان و زایمان -ویزیت مردان انجام عمل سرپایی-آزمایش تشخیصطبی و ژنتیک

تلفن

نحوه
پذیرش
توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی
و ساعات
کار

نشانی

ردیف

اردبیل

مرکز تخصصی درمان ناباروری

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

جهت اطالع رسانی خدمات و فعالیتهای
مرکز درمان ناباروری از سال  1398سایت
مرکز به آدرس ذیل راه اندازی شده است:
ivfard.acecr.ac.ir/fa

ادامه در صفحه بعد
اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مرکز تخصصی درمان ناباروری

1389

ساالنه به طور متوسط  5500نفر

همه روزه به جز جمعه و تعطیالت رسمی از 7:30-14:30

نمابر 04533261227

خدمات پرستاری:
 تزریقات -وصل سرم -سرم تراپی تخصصی آنتی بیوتیک تزریقی و -...پانسمان برداشتنبخیه -سونداژادراری -کنترل عالیم حیاتی
 -گرفتن نوار قلب

04533246616

4

آزمایشگاه جنین شناسی:
 IVF/ICSI PRPآزمایش -شستشوی SEMEN آنالیز اسپرمIUI - IUISEX -فریز تخمک -فریز جنین -فریز اسپرم

04533261225

آزمایشگاه ژنتیک:
 کاریوتایپ خون -آنالیز آمنیوتیک -آنالیز خون

تلفن

توانمندی ها و عناوین خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

اردبیل -خیابان دادگستری -جنب مخابرات شهید قندی -روبروی اداره برق

واحد اردبیل

مراکز درمانی سایر استانها

نشانی

ردیف

اردبیل

مرکز تخصصی درمان ناباروری

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

جهت اطالع رسانی
خدمات و فعالیتهای
مرکز درمان ناباروری از
سال  1398سایت مرکز به
آدرس ذیل راه اندازی
شده است:
http://ivfard.ace
cr.ac.ir/fa

ادامه در صفحه بعد
اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مرکز تخصصی درمان ناباروری

1389

ساالنه به طور متوسط  5500نفر

همه روزه به جز جمعه و تعطیالت رسمی از 7:30-14:30

نمابر 04533261227

اعمال جراحی:
 عمل های IVF/ICSI عمل های الکتیو زنان شامل هیسترسکوپیتشخیصی
 هیسترسکوپی – درمانی  -سرکالژ -کوتاژ  PESA- MT-واریکوسل یکطرفهواریکوسل دوطرفه

04533261225

رادیوگرافی:
 -سونوگرافی -نوارقلب

04533246616

5

خدمات مشاوره ای:
 مشاوره ژنتیک -مشاوره بیهوشی -مشاورهروانشناسی-مشاوره تغذیه

اردبیل -خیابان دادگستری -جنب مخابرات شهید قندی -روبروی اداره برق

واحد اردبیل

تلفن

توانمندیها و عناوین خدمات
تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

نشانی

ردیف

اردبیل

مرکز تخصصی درمان ناباروری

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

جهت اطالع رسانی خدمات و
فعالیتهای مرکز درمان
ناباروری از سال  1398سایت
مرکز به آدرس ذیل راه
اندازی شده است:
ivfard.acecr.ac.ir/fa

ادامه از صفحه قبل
اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

تلفن

توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

نشانی

ردیف

اصفهان

مرکز درمان و مراقبت در منزل

تجربه ها و ویژگی
های خاص  /افتخارات

توضیحات

واحد اصفهان

مرکز درمان و مراقبت در منزل (درماتیک)

1397

 50در ماه

همه روزه به جز جمعه ها و تعطیالت رسمی از 6:45-20:30

03136936

اصفهان – میدان آزادی – خیابان دانشگاه – کوچه شماره 7

سرم درمانی ،تزریقات ،سوند ادراری ،لوله معده
نمونهگیری ،انجام و ارسال جواب آزمـایشات
مدیریت و مـراقبت انواع زخـم و استومی
ارائه خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی ،کاردرمانی و
گفتار درمـانی)
ارائه خدمات طبسنتی (فصد خون ،حجامت،
زالو درمانی ،ماساژ)
ارائه خدمات طب سوزنی برای انواع بیماریها
ارائه خـدمات نوار قلـب و رادیولــوژی پرتابل
مراقبت از بیماران ترخیص شده از ICU
مراقبت از مادران باردار قبل و بعد از زایـمان
مراقبت از نوزادان سلم و ترخیص شده از – NICU
مراقبت از نوزادان مبتال به زردی (یرقان نــوزادی)
مراقبت و نگهداری از سالمندان و بیماران مـحتضر
ارائه خـدمات روانشناسی و خانواده توسط متخصص
اختصاص پرستار و آمبوالنس جهت اعزام به
سراسرکشور

 نیروی انسانی متخصص دستگاه ها و تجهیزاتپیشرفته
 دارای واحد CRM دارای بخش تخصصیبازاریابی
داری سیستم مستندسازی -تشکیل پرونده پزشکی

وب سایت:
Darmanic.com
اینستاگرام:
@Darmanic_com
تلگرام:
@Darmanic_com

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال
تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مراکز درمانی سایر استانها

توانمندیها و
عناوین خدمات
تخصصی

نحوه
پذیرش و
ساعات کار

خراسان رضوی

تلفن

کلینیک تخصصی دندانپزشکی

نشانی

تجربه ها و
ویژگیهای
خاص/
افتخارات

توضیحات

سازمان خراسان
رضوی

کلینیک تخصصی دندانپزشکی

ماهیانه  3000نفر

معالجه ریشه دندان
ترمیمی و زیبایی
ارتودنسی
بخش اطفال
جراحی فک و صورت
جراحی لثه
لیزر
پروتز دندانی
تروما
ایمپلنت دندان

تلفن تماس :
 38412222و
 38410907و
38468483

مشهد -خیابان
احمدآباد بین عارف
و پرستار

jdmdentalclinic.ir

داخلی پذیرش 111
و 112

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

توانمندیها و عناوین خدمات
تخصصی

تلفن

ردیف

مراکز درمانی سایر استانها

خراسان رضوی

نشانی

درمانگاه تخصصی داخلی ( کبد)

تجربه ها و ویژگیهای خاص/
افتخارات

توضیحات

سازمان خراسان
رضوی

درمانگاه تخصصی داخلی ( کبد)

1395

 1000نفر در ماه

تلفن38557970 :
کدپستی9137844449 :

متخصص بیماریهای عفونی
متخصص بیماریهای داخلی
فوق تخصص گوارش و کب
متخصص طب پیشگیری
خدمات پرستاری
سرم تراپی و نوار قلب
آندوسکوپی
کولونوسکوپی
اسپیرومتری
بیماریهای گوارشی ،دیابت ،اختالالت
تیروئید ،اختالالت رشد ،مشکالت
کلیوی ،فشار خون باال ،مشکالت قلبی
 عروقی و تنفسی ،بیماریهایروماتیسمی و مفصلی و اختالالت خون

 ارائه خدمات پزشکی نوین بهمنظورمشهد  -بین میدان ده کاهش شیوع ،ناتوانی و مرگ ناشی از
دی و میدان امام
هپاتیت و سایر عفونتهای منتقله از
رضا(ع)  -خیابان رازی
خون و آمیزشی
غربی  -جنب آزمایشگاه  -ارتقای آگاهی و نگرش عموم جامعه http://jdmclinic.ir
مرکزی
و شاغلین گروه پزشکی در خصوص
درمانگاه تخصصی
بیماریهای یادشده
 انجام پژوهشهای بنیادی وداخلی جهاددانشگاهی
کاربردی در زمینه بیماریهای یادشده

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد
مراجعان
توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی
در ماه  /سال

مرکز جراحی محدود و درمان ناباروری

1390

 کلیه اعمال تخصصی درمان ناباروری زنانو مردان
 هیستروسکوپی و الپاراسکوپی واریکوسلکتومی میکروسکوپی ،بیوپسیمیکروسکوپی بیضه
 آزمایشگاه جنین شناسی و ژنتیک غربالگری بیماریهای ژنتیکی ،انتخابجنسیتPGD :
آزمایشگاه تشخیص طبی ،آندورلوژی وپاتولوژی
 تحریک تخمک گذاری ،میکرواینجکشن،IVF ،IUI
بانک اسپرم ،تخمک و جنین سونوگرافی ،رادیولوژی ،داروخانه،فیزیوتراپی

نحوه
پذیرش و
ساعات کار

تلفن

06133720154
06133720158

نشانی

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

سازمان خوزستان

مراکز درمانی سایر استانها

خوزستان

مرکز جراحی و درمان ناباروری

اهواز – پردیس –
بلوار گلدیس

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

نحوه پذیرش
توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی
و ساعات کار

1363

06132223223
06132237003

اهواز– خیابان سلمان فارسی (نادری) ،ابتدای خیابان
شهید موسوی (حافظ جنوبی) رو به روی پارکینگ کارون

کلینیک تخصصی پزشکانآزمایشگاه تشخیص طبی ،پاتولوژی وتشخیص مولکولی
غربالگری سالمت جنیندانسیتومتریاکوکاردیوگرافینوار عصب عضلهنوارقلبآندوسکوپیکلونوسکوپینوار مغزشنواییسنجیداروخانهمرکز تصویربرداری و سونوگرافی-دندانپزشکی

تلفن

نشانی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

http://jahadmed.ir

مرکز خدمات تخصصی و فوقتخصصی پزشکی

سازمان خوزستان

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مراکز درمانی سایر استانها

خوزستان

مرکز خدمات تخصصی و فوقتخصصی پزشکی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه
پذیرش و
ساعات
کار

تلفن

ردیف

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

مراکز درمانی سایر استانها

سیستان و بلوچستان

نشانی

کلینیک تخصصی دندانپزشکی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

واحد
سیستان و بلوچستان

کلینیک تخصصی دندانپزشکی

1398

شبانه روزی

33440087-054

در حال
بهره برداری

دارای  10بخش با 20
دستگاه یونیت و امکنات
جانبی و تجهیزات پیشرفته
رادیوگرافی

زاهدان – خیابان دانشگاه –
نبش دانشگاه 37

بزرگترین کلینیک تخصصی
دندانپزشکی شرق کشور

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد
نحوه پذیرش
مراجعان در توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی
و ساعات کار
ماه  /سال

تلفن

ردیف

فارس

درمانگاه عمومی پزشکی

نشانی

تجربه ها و
ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

واحد فارس

درمانگاه عمومی پزشکی

فعالیت به
صورت
شبانه روزی

071-32331935

1392

ماهانه 3700
نفر

پزشک خانواده ،پزشک اورژانس ،متخصص
داخلی ،متخصص زنان و زایمان ،انواع
تزریقات و واکسن ،نوار قلب ،چک قند خون و
فشار خون ،سرم درمانی ،شستشوی زخم و
پانسمان ،بخیه و کشیدن آن ،گذاشتن لوله
ادراری ،گذاشتن لوله غذایی ،هولتر
مانیتورینگ ،مشاوره بارداری و زایمان ،انجام
پاپ اسمیر توسط پزشک متخصص و ماما،
معاینات منظم دوران بارداری ،ارائه رژیم
غذایی جهت کاهش وزن ،ارائه رژیم غذایی به
جهت افزایش وزن ،رژیم درمانی در بیماری
های خاص و هورمونی ،رژیم درمانی کودکان،
مشاوره ورزشی همراه با برنامه های غذایی
موثر ،خدمات دندانپزشکی ،انواع خدمات
فیزیوتراپی ،خدمات اپتومتری ،کلینیک زخم،
درمان زخمهای فشاری ،زخمهای دیابتی،
زخمهای بستر و ....

شیراز – بلوار
کریمخان زند-
ابتدای خیابان شهید
فقیهی

همکاری با بیمههای
خدمات درمانی –
تأمین اجتماعی -
سینا – – sosآتیه
سازان حافظ – بیمه
ایران – نیروهای
مسلح

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

ردیف

تعداد
مراجعان
در ماه  /سال

قزوین

نشانی

مرکز تله مدیسین درمان ناباروری

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد قزوین

مرکز تله مدیسین درمان ناباروری

1392

02833242335

 900نفر در سال

درمان دارویی
iui
متخصص اورولوژی

پذیرش از ساعت
8-12

قزوین خیابان فردوسی
روبروی کوچه حمام پاک
نبش کوچه جانباز
مجتمع درمانی جهاد
دانشگاهی استان قزوین

تولد بیش از  500نوزاد

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

ردیف

مراکز درمانی سایر استانها

تعداد مراجعان توانمندیها و عناوین نحوه پذیرش
در ماه  /سال
خدمات تخصصی و ساعات کار

تلفن

قزوین

نشانی

مرکز درمانی

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد قزوین

مرکز درمانی

1398

حدود  3000نفر
در سال

دارو درمانی

8-15

قزوین خیابان فردوسی
روبروی کوچه حمام پاک
مرکز فوق تخصصی
نبش کوچه جانباز
سرپایی شیمی درمانی در
02833242335
مجتمع درمانی
استان قزوین
جهاد دانشگاهی استان
قزوین

نشانی اینترنتی
jdarman.ir
نشانی صفحه اینستاگرام
@jdarman.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

توانمندیها و عناوین نحوه پذیرش و
ساعات کار
خدمات تخصصی

تلفن

ردیف

تعداد
مراجعان
در ماه  /سال

مراکز درمانی سایر استانها

قزوین

نشانی

مرکز توانبخشی

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد قزوین

مرکز توانبخشی

1398

02833242335

 8000نفر در
سال

 لیزر پر توان کاردرمانی گفتار درمانی -مشاوره

از ساعت 15-18
روزهای شنبه تا
چهارشنبه

قزوین خیابان فردوسی
روبروی کوچه حمام پاک
نبش کوچه جانباز
مجتمع درمانی
جهاد دانشگاهی استان قزوین

به روزترین دستگاه ها

نشانی اینترنتی
jdarman.ir
نشانی صفحه اینستاگرام
@jdarman.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان توانمندیها و عناوین نحوه پذیرش و
در ماه  /سال
ساعات کار
خدمات تخصصی

تلفن

ردیف

مراکز درمانی سایر استانها

قزوین

نشانی

مرکز تصویر برداری

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد قزوین

مرکز تصویر برداری

1398

02833242335

روزهای شنبه تا سه
کلیه خدمات سونوگرافی
شنبه از ساعت
 3000نفر در سال
با حضور متخصص بانو
14-18

قزوین خیابان فردوسی
روبروی کوچه حمام پاک
نبش کوچه جانباز
مجتمع درمانی
جهاد دانشگاهی استان
قزوین

به روز ترین تجهیزات

نشانی اینترنتی
jdarman.ir
نشانی صفحه اینستاگرام
@jdarman.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه
پذیرش و
ساعات کار

تلفن

ردیف

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

قزوین

نشانی

مرکز پزشکی

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد قزوین

مرکز پزشکی

1396

همه روزه از
ساعت 8-20

02833242335

 10000نفر
در سال

حضور متخصصین و
فوق تخصصین قلب
جراح مغز و اعصاب
جراح عمومی و فوق تخصص
جراحی توراک
فوق تخصص خون وآنکولوژی

قزوین خیابان فردوسی
روبروی کوچه حمام پاک
نبش کوچه جانباز
مجتمع درمانی
جهاد دانشگاهی استان
قزوین

ارائه بسته کامل
خدمات پزشکی به
مراجعین به صورت
متمرکز

نشانی اینترنتی
jdarman.ir
نشانی صفحه اینستاگرام
@jdarman.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

مرکز درمان ناباروری (رویا)

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

واحد قم

مراکز درمانی سایر استانها

بانک تخمک و اسپرم
انتخاب جنسیت
آمینو سنتر
تستهای تکمیلی عملکرد
اسپرم
تشخیص و درمان ناتوانی
شنبه – چهارشنبه
7:00-14:30
جنسی
پنجشنبه
تلقیح داخل رحمی اسپرم IUI
7:30-12:30
الپاراسکوپی و هیستروسکوپی
جمعه و تعطیل
جراحی تخصصی مردان
درمانهای جایگزین (اهدا)
رسمی
بسته است.
کورتاژ تشخیصی
میکرواینجکشن ( ICSI ,
)IVf
هچینگ آزمایشگاهی جنین
فریز جنین  ،تخمک و اسپرم
سرکالژ

025 – 31621

ردیف

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

قم

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

مرکز درمان ناباروری

نشانی

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

قم ،بنیاد ،بلوار شهید
کریمی ،شهرک ایثار،
خیابان شبنم ،مرکز
فوق تخصصی درمان
ناباروری
جهاد دانشگاهی قم

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

واحد قم

مراکز درمانی سایر استانها

توانمندیها و عناوین خدمات
تخصصی

مرکز دورا پزشکی (تله مدیسین)

025 – 31621

ارسال کلیه مدارک پزشکی ،ثبت داده ها
بصورت آن الین و انجام سونوگرافی آن
الین از مهمترین مزایا و امکانات نرم
افزار تخصصی تله مدیسین در حوزه
درمان ناباروری به شمار می رود.
ثبت کلیه اطالعات بیماران از طریق نرم
افزار انجام میشود ،همچنین ثبت کلیه
اطالعات بیماران از طریق خط امن
مخابراتی MPLSدر سرور مرکز درمان
قم ذخیره سازی می شود.
راه اندازی شبکه ملی درمان ناباروری در
ایران ،بر لزوم ثبت اطالعات پزشکی
مراجعه کنندگان از راه دور داللت دارد
استفاده از جدیدترین روش های برنامه
نویسی و طراحی دیتا بیس در طراحی
این نرم افزار صورت گرفته است و
سرعت انتقال اطالعات از سرور و
بالعکس در سریعترین زمان ممکن انجام
می شود.

نحوه
پذیرش و
ساعات کار

تلفن

ردیف

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

قم

مرکز دورا پزشکی

نشانی

قم ،بنیاد ،بلوار شهید
کریمی ،شهرک ایثار،
خیابان شبنم ،مرکز
فوق تخصصی درمان
ناباروری
جهاد دانشگاهی قم

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

مفتخر به راه اندازی
نخستین "نرم افزار
تخصصی تله مدیسین
در حوزه درمان
ناباروری" در قم

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

کرمان

نشانی

پیشگیری از بیماری های دهان و دندان

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

واحد کرمان

کلینیک دندانپزشکی و پیشگیری از بیماری های
دهان و دندان

1389

2225264

ساالنه13500 :
ماهانه1100 :

ارتودنسی
آسیب شناسی دهان و دندان

حضوری و تلفنی
8-22

کرمان -خیابان ناصریه
کلینیک دندانپزشکی
جهاددانشگاهی استان
کرمان

همکاری با انجمن دیابت
استان همکاری با
بیمه ها

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و ساعات
کار

تلفن

ردیف

مراکز درمانی سایر استانها

کرمانشاه

مرکز درمان ناباروری

نشانی

تجربه ها و ویژگی های خاص
 /افتخارات

سازمان کرمانشاه

مرکز درمان ناباروری

08338227242
08338227243

1391

IUI ،IUIتعیین جنسیت،
اسپرموگرامی،IVF/ICSI ،
 6480در سال مشاوره جنین شناسی ،مشاوره
مامائی ،ویزیت زنان ،سونوگرافی
واژینال

پذیرش:
همه روزه
(به جز جمعه ها و تعطیالت
رسمی) از 7:30-16
نمونه گیری:
روزهای شنبه ،یکشنبه و
دوشنبه از ساعت 8-15
جوابدهی:
روزهای سه شنبه و چهارشنبه
از ساعت 8-15

کرمانشاه -بلوار شهید
بهشتی ،خیابان
باغ نی ،خیابان دانشگاه
آزاد ،کوی دانش 2

 زمان انتظار از مرحله پذیرش تانمونه گیری  20دقیقه
 دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته تعرفه های نیمه دولتی کادر مجرب -مواد مصرفی درجه یک

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و ساعات
کار

تلفن

ردیف

مراکز درمانی سایر استانها

کهگیلویه و بویراحمد

نشانی

درمانگاه

تجربه ها و
ویژگی های
خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد
کهگیلویه و بویراحمد

درمانگاه

1397

07433232263

 5هزار نفر
در سال

 پزشک عمومی درمان سرپایی -پزشک متخصص (اطفال،داخلی)

ساعات کار درمانگاه
8-23
پزشک متخصص
روزهای سه شنبه

کهگیلویه وبویراحمد-
یاسوج  -بلوار کاشانی –
کاشانی -19درمانگاه
شهدای جهاددانشگاهی

داروخانه
دسترسی مناسب
برای شهروندان

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

تلفن

نحوه پذیرش
توانمندیها و عناوین خدمات تخصصی
و ساعات کار

نشانی

ردیف

لرستان

مرکز درمان ناباروری

تجربه ها و ویژگی های خاص
 /افتخارات

توضیحات

واحد لرستان

مرکز درمان ناباروری (برکت)

دی ماه 1397

شنبه تا چهارشنبه 8-15
پنجشنبهها 8-12

06633217173

خرم¬آباد بلوار ولیعصر(عج) -نبش خیابان نیما

 400نفر

 مشاورهی مامایی ویزیت پزشک زنان و مردان اعمال جراحی IUI-آزمایش آنالیز اسپرمDFI-

دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته-
مواد مصرفی درجه یک -کادری
مجرب -تعرفههای مقرون به صرفه

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز درمانی سایر استانها

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نشانی

ردیف

استان مرکزی

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری

تجربه ها و
ویژگی های خاص  /افتخارات

توضیحات

واحد استان مرکزی

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری

1393

به طور میانگین  1200نفر در ماه

پذیرش همه روزه به جز جمعه ها و تعطیالت رسمی از
7:30-14:30

08632212500
32232402

اراک خیابان شهید دکتر بهشتی کوچه مسجد حاج آقاصابر

تاکنون بیش از  30000زوج در این مرکز
صاحب فرزند شده اند .انجام ساالنه بیش
از شش هزار سیکل کمک باروری در
کلینیک درمان ناباروری رویان

اولین مرکز درمان ناباروری درمنطقه
غرب کشور و استان

تلگرام:
@royanjdm
اینستاگرام:
@royanarak

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

همدان

مراکز درمانی سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

توانمندی ها و عناوین خدمات
تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

مرکز خدمات تخصصی طب کار

نشانی

تجربه ها و
ویژگیهای خاص/
افتخارات

توضیحات

واحد همدان

مرکز خدمات تخصصی طب کار

1384

 1000مراجعه در ماه

معاینات بدو استخدام و بیمه شدگان
همه روزه به جز
طبق قانون ماده  90تامین اجتماعی
جمعه ها و تعطیالت
معاینات دورهای صنایع
رسمی روزهای زوج
معاینات سالمت رانندگان حرفه ای
از  8-17و روزهای
سازمان راهداری معاینات رانندگان
فرد از 8-14:30
عمومی درون شهری

زمان انتظار از مرحله
همدان ،آرامگاه
باباطهر ،ابتدای خیابان پذیرش تا انجام کار کمتر
از  24ساعت
عین القضات ،مرکز
خدمات تخصصی طب انجام تمامی مراحل از
کار جهاددانشگاهی جمله نمونه گیری در یک
ساختمان
همدان

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

پژوهشگاه ابن سینا
آزمایشگاه تشخیص طبی
(زیرمجموعه مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه)
سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران
آزمایشگاه تشخیص طبی
(زیرمجموعه مراکز درمانی سازمان)

آزمایشگاهها

استان تهران

پژوهشکده سرطان معتمد
آزمایشگاه تشخیص طبی
(زیرمجموعه مراکز درمانی پژوهشکده)
جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

آزمایشگاه تشخیص طبی
(زیرمجموعه مراکز سالمت واحد)

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

ردیف

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر

1382

تعداد مراجعین درماه :حدود  3000نفر

021-23519

تهران ،خیابان شریعتی ،ابتدای خیابان یخچال ،پالک 97
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تجربه ها و ویژگیهای خاص /افتخارات

توضیحات

رعایت آخرین استانداردهای ملی و بین المللی در زمینۀ نیرویانسانی مجرب
–تجهیزات کامل (تشخیصی – درمانی)
 فضای فیزیکی مناسب برای ارائۀ خدمات جراحیهایتخصصی
)(Day Clinic
 درمانهای ناباروری و سقط مکرر همکاری علمی و درمانی مشترک با مرکز ARTدانشگاهUSHCLآلمان که از معتبرترین مراکز درمان ناباروری و سقط
مکرر در اروپا است
طراحی ،نصب و بهره برداری سیستم جامع مدیریت اطالعاتبیماران نابارور ،برای نخستین بار در کشور ( Paperless
)System
انجام همۀ شیوههای درمان ناباروری و سونوگرافیهای مرتبطدرمانهای تخصصی مربوط به سقطهای مکرر
اهدای گامت ،جنین و روش رحم جایگزین ارائۀ خدمات مربوط به حفظ باروری (انجماد تخمک ،انجماداسپرم و انجماد بافتهای زایشی (تخمدان و بیضه)
ارائۀ خدمات حمایتی،اجتماعی و روانشناختی برای زوجهای نابارور
انجام جراحیهای تشخیصی و درمانی زنان و مردان(الپاروسکوپی ،هیستروسکوپی ،لیزر الپاروسکوپی و ) ...
کنترل بارداریهای پرخطر ،شناسایی و درمان مشکالت جنین،بررسی سالمت جنین در دوران
-بارداری با تکنیکهای پیشرفته سونوگرافی ادامه در صفحه بعد

آدرس سایت:
http://avicennaclinic.ir
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/avicennaclinic:
تلگرامhttps://t.me/BarvariOnline :

پژوهشگاه ابن سینا

کلینیک زنان:
 آزمایش های تشخیصی پذیرش شنبه الی چهارشنبه8:30-20:00
هورمون
پنجشنبه 8:00-12:45
 آزمایش های روتین آزمایشهایکلینیک مردان:
تشخیصی زنان برای
پذیرش شنبه الی چهارشنبه
بررسی ناباروری
8:30-18:00
 انجام کاریوتایپ و آنالیز پنجشنبه 8:30-12:45کروموزومی
آزمایش های عفونیکلینیک سالمت
جنسی:
 تست غربالگریپذیرش شنبه الی چهارشنبه
سندرم داون
8:00-17:00
 آزمایش های بیوشیمیپنجشنبه 8:00-15:00
 آزمایش های تشخیصیآندرولوژی از نظر ناباروری کلینیک دردهای لگنی،
(بررسی و آنالیز مایع منی)
اندومتروز و
 تست پاپ اسمیرالپارسکوپی پیشرفته:
پذیرش شنبه الی چهارشنبه
8:00-14:45
پنجشنبه 8:00-12:45

تلفن

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

نشانی

نام
مجموعه

سال تاسیس

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاه ها

استان تهران

پژوهشگاه ابن سینا

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

در ماه  /سال

تعداد مراجعان

تلفن

ساعات کار

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر

1382

 آزمایش های کشت کلینیک سالمت مادر،جنین و نوزاد:
ادرار و مدفوع
پذیرش شنبه الی چهارشنبه
 آزمایش های انعقادی8:30-13:00
 آزمایش هایپنجشنبه 8:30-12:45
سرولوژی
کلینیک روش های
جایگزین در درمان
ناباروری (اهداء):
پذیرش شنبه الی چهارشنبه
8:00-14:45
پنجشنبه 8:00-12:45

021-23519

تعداد مراجعین درماه :حدود  3000نفر

کلینیک تشخیص و
درمان سقط مکرر:
پذیرش شنبه الی چهارشنبه
8:30-12:45
پنجشنبه 8:30-12:45

نشانی

نحوه پذیرش و

تهران ،خیابان شریعتی ،ابتدای خیابان یخچال ،پالک 97
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آزمایشگاه ها

تجربه ها و ویژگیهای خاص /افتخارات

توضیحات

 بررسی و درمان تبخال حاد و راجعه ،آبله مرغان ،زونا ،سیتومگالوویروس( )CMVو منونوکلئوز عفونی
مشاورههای داخلی ،غدد ،عفونی ،ناتوانی جنسی ،جنینشناسی ،روانپزشکی،اهدا ،حقوقی ،ایمونولوژی تولید مثل و سقط مکرر ،سالمت جنسی ،ژنتیک
( مشاورۀ ژنتیک قبل از ازدواج ،کاریوتایپ و)
تشخیص و...
درمان بیماریهای انتقال یابنده از راه تماس جنسی ( ) STIتشخیص وکنترل عفونتهای تبخالی (هرپس ویروسها)
ارائۀ مشاوره و درمان تخصصی به افراد دارای مشکالت جنسی ومهارتهای ارتباطی
 بررسی و درمان اختالالت عملکرد جنسیآزمایشگاههای تخصصی آندرولوژی ،ژنتیک سلولی و مولکولی ،پاتولوژی،تشخیص طبی ،ایمونولوژی و فلوسیتومتری،
بررسی اتوپسی جنین تشخیص نقایص ژنتیکی قبل از انتقال جنین به رحم() PGD
تعیین جنسیت جنین قبل از انتقال جنین ()Sex Selection تشخیص بیماریهای ژنتیکی قبل از تولد ( ) PNDو نمونه گیری از جفتو مایع جنین
 تأسیس بانک DNAزوجهای نابارور و مبتال به سقط مکررکاهش انتخابی جنین در افراد با حاملگی چند قلویی-رادیولوژی و فلوروسکوپی (هیستروسالپنگوگرافی)

آدرس سایت:
http://avicennaclinic.ir
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/avicennaclinic :
تلگرامhttps://t.me/BarvariOnline :

پژوهشگاه ابن سینا

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

استان تهران

پژوهشگاه ابن سینا

ادامه از صفحه قبل
اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

ردیف

نام
مجموعه

آزمایشگاهها

استان تهران

سازمان علوم پزشکی تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی

1378

حدود  5000اعزام در ماه

شبانه روزی-
24ساعته تلفنی

02164064
02122264064
02188808888

خدمات پاراکلینیک:
نمونه خون وادرار
انجام کليه آزمايشات
تشخيصی ،غربالگری و چکاپ

خيابان انقالب اسالمی ،خيابان ابوريحان ،نبش روانمهر ،پالک  ،65ساختمان جهاد دانشگاهی ،طبقه
چهارم ،مرکز دم

سازمان
علوم پزشکی تهران

نشانی

آزمایشگاه تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی های خاص
 /افتخارات

بیش از  50.000مشترک
قراردادها:*بنياد شهيد
*صنعت نفت
*نيروی مسلح
انجمن ام اس*شهردای تهران(شهرسالم)
*پوشش22گانه مناطق شهری تهران
افتخارات:
*راه اندازی اپليکيشن درخواست خدمات
درمان در منزل
*سامانه چکاپ پرسنل سازمانها
*ارائه کارت الکترونيک سالمت
*پرونده الکترونيک سالمت
*تخفيفات ويژه برای کارمندان
دفترمرکزی و ساير واحدهای جهادی

توضیحات

وب سايت:
64064.ir
اینستاگرام:
Dam64064
واتساپ:
09026406456
تلگرام:
@damcenter
ايميل:
64064@yahoo.com
64064@gmail.com

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

تلفن

توانمندیها و عناوین خدمات نحوه پذیرش و
ساعات کار
تخصصی

پژوهشکده
سرطان معتمد

آزمایشگاه تشخیص طبی

1375

بيش از  150هزار نفر

آزمايشگاه کلينيکال و آنوتوميکال
پاتولوژی
 بررسی سيتولوژی  ،FNAپاتوژنتيک وخدمات ايمونو هيستو شيمی – انجام
تست های روتين  FISH -و CISH
6

تلفن گويای نوبت
دهی - 66404050
نوبتدهی آنالين و
نوبت دهی حضوری
شنبه تا چهارشنبه 8
الی  - 16پنجشنبه
ها  8الی 12

کلينيک - 66404050
لنف ادم – 88791207
اتاق عمل 66413700
– روابط عمومی
88876869

نشانی

تجربه ها و ویژگی های خاص /
افتخارات

ساختمان شماره (1ساختمان اداری و پژوهشی و کلينيک لنف ادم) :ميدان ونک ابتدای حقانی نبش
گاندی جنوبی – پالک 146
ساختمان شماره (2پلی کلينيک فوق تخصصی بيماری های پستان) :خيابان انقالب – خيابان ابوريحان –
خيابان وحيد نظری پالک 45

ردیف

آزمایشگاهها

استان تهران

پژوهشکده سرطان معتمد

آزمایشگاه تشخیص طبی

قطب کشوری سرطان پستانامکان بهره وری از فناوری های بين رشتهای
تدوين اولين پروتکل تشخيصی درمانیبيماری های پستان در کشور
تدوين کتب آموزش عمومی و تخصصیتاليف نشريه چند تخصصی بين المللیتاليف فصلنامه چند تخصصی سرطانبرگزاری کارگاه های تخصصی جراحیپستان و آموزش های تخصصی و عمومی
برگزاری کنگره بين المللی سرطان پستانبرگزاری مستمر نشست چند تخصصی درزمينه درمان بيماران مبتال به سرطان
توليد محصوالت آزمايشگاهی و کمکدرمانی شامل:
توليد دارو شامل:* هرسپتين
*دارويهای گياهی کمک درمانی بيماران
سرطانی جهت کاهش عوارض شيمی
درمانی

توضیحات

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

ردیف

آزمایشگاهها

استان تهران

آزمایشگاه تشخیص طبی

1397

شبانه روزی

02172103

* پزشکی در منزل
* پرستاری در منزل
* توانبخشی در منزل
* پاراکلينيک در منزل
* تهيه دارو
* اجاره تجهيزات پزشکی و
اعزام آمبوالنس
* مشاوره در منزل
* گردشگری سالمندان
* پايش سالمت سالمندی

نشانی

تهران ،ميدان تجريش ،خيابان فناخسرو ،پالک  ،33واحد 202

واحد علوم پزشکی
شهید بهشتی

علوم پزشکی شهید بهشتی

آزمایشگاه تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

تعرفه های مقرون به صرفه

توضیحات

وب سايت:
www.emdadclinic.com

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آذربایجان شرقی
آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی
تشخیص طبی
استان مرکزی
آزمایشگاه تشخیص طبی
(زیرمجموعه مرکز درمان ناباروی واحد)
اردبیل
آزمایشگاه تشخیص طبی
(زیرمجموعه مرکز درمان ناباروری واحد)
اصفهان
آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاهها

سایر استانها

بوشهر
آزمایشگاه تشخیص طبی و ویروس شناسی
خراسان رضوی
آزمایشگاه تشخیص طبی  ،آسیب شناسی و ژنتیک
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی شهید مفتح
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی نیشابور
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی گناباد

قزوین

آزمایشگاه تشخیص طبی
(زیرمجموعه مراکز درمانی واحد)
همدان
آزمایشگاه تشخیص طبی
یزد
آزمایشگاه تشخیص طبی

فارس
آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص طبی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

ردیف

نام
مجموعه

آزمایشگاهها

سایر استانها

آذربایجان شرقی

نشانی

آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

سازمان
آذربایجان شرقی

تشخیص طبی

آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی

1365

 65000نفر در سال

04133357934-0413337924

دارای بخشهای فعال :
خون شناسی  ،بیوشیمی
عمومی و تخصصی  ،ایمنی
شناسی عمومی و
تخصصی ،ویروس شناسی،
همه روزه از ساعت
میکروبیولوژی
6:30-20
(قارچ شناسی  ،انگل
شناسی ،
باکتری شناسی ) ،بیوشیمی
ادرار و آنالیز اسپرم  ،آسیب
شناسی

دارای بخش غربالگری سالمت
جنین و انجام آزمایشات مربوط به
سه ماهه اول و دوم بارداری در
جهت تشخیص و پیشگیری از به
دنیا آمدن فرزندان مبتال به
تبریز – خیابان آزادی –
روبروی خیابان گلگشت – سندرم های ژنتیکی مانند سندرم
مرکز پزشکی جهاد
داون و تریزومی های  13و -18
این آزمایشگاه به عنوان
دانشگاهی
آزمایشگاه ارجاعی بیش از 30
آزمایشگاه در استان آذربایجان
شرقی در زمینه انجام آزمایشات
تخصصی می باشد .

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاهها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

استان مرکزی

نشانی

آزمایشگاه مرکزی تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

واحد استان مرکزی

آزمایشگاه مرکزی تشخیص طبی

خرداد ماه 1398

 500نفر در ماه

پذیرش و نمونه گیری
همه روزه به جز جمعه ها
و تعطیالت رسمی از
7:30-17
جوابدهی از8-17

08632232403

 آسیبشناسی هورمونشناسی خونشناسی ایمنیشناسی سرمشناسی میکروبشناسی بیوشیمی بیولوژی مولکولی انگلشناسی -مشاوره ژنتیک

زمان انتظار از مرحله پذیرش
اراک خیابان شهید دکتر
نشانی سایت یا تلگرام،
تا نمونه گیری  20دقیقه
بهشتی کوچه مسجد
اینستاگرام و
دستگاه ها و تجهیزات
حاج آقاصابر
پیشرفته و تعرفه های دولتی Jahad_daneshgahii

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاهها

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

اردبیل

نشانی

واحد اردبیل

آزمایشگاه تشخیص طبی

1389

ساالنه به طور متوسط  5500نفر

نمابر
04533261227

04533261225

همه روزه به جز
جمعه و تعطیالت
رسمی از
7:30-14:30

04533246616

هورمون شناسیایمنی شناسیبیوشیمییورولوژی(آزمایش کامل ادرار)هماتولوژیسرولوژیتعیین گروه خونیارزیابی محرمانه ابتال بهایدز و هپاتیت

آزمایشگاه تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

بهره گیری از کادرپزشکی و پراپزشکی مجرب
و دوره دیده در پژوهشگاه
رویان تهران
اولین مرکز تخصصیجهت اطالع رسانی خدمات
درمان ناباروری استان اردبیل
اردبیل -خیابان
و فعالیتهای مرکز درمان
دادگستری -جنب  -اجرای طرح حمایت مالی
ناباروری از سال 1398
زوجین نابارور برای چهارمین
مخابرات شهید
سایت مرکز به آدرس ذیل
سال متوالی
قندی -روبروی اداره
راه اندازی شده است:
برق
 عقد قرارداد همکاری بینشرکت خدمات بیمه برکت و http://ivfard.acecr
جهاددانشگاهی استان اردبیل
برای ارائه خدمات درمانی با
تخفیف ویژه به زوجهای
نابارور مناطق روستایی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاهها

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

تلفن

توانمندیها و عناوین نحوه پذیرش و
ساعات کار
خدمات تخصصی

اصفهان

نشانی

آزمایشگاه تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

واحد اصفهان

آزمایشگاه تشخیص طبی

1360

 50.000در سال

همه روزه به جز
جمعه ها و
تعطیالت رسمی از
6:45-20:30

03136936

 بیوشیمی هورمونشناسی ایمونولوژی میکروبشناسی سرلوژی سرمشناسی هماتولوژی سالمت جنین -الکتروفروز

جوابدهی آنالین
دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته www.Darmanic.comاصفهان – میدان آزادی
اینستاگرام:
تعرفه های دولتی– خیابان دانشگاه –
@Darmanic_com
دارای واحد CRMکوچه شماره 7
تلگرام:
دارای بخش تخصصی بازاریابی@Darmanic_com
-نمونهگیری در منزل

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاهها

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین خدمات
تخصصی

بوشهر

تجربه ها و ویژگی
های خاص  /افتخارات

توضیحات

آزمایشگاه تشخیص طبی و ویروس شناسی

07733350665 - 07733350435

آدرس سایتJdbulab.ir :

اینترنتی و تلفنی

نشانی

بوشهر – دانشگاه علوم پزشکی – خیابان شهید حیدری – روبروی درمانگاه غدیر

واحد بوشهر

آزمایشگاه تشخیص طبی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین خدمات
تخصصی

آزمایشگاه تشخیص طبی ،آسیبشناسی و ژنتیک

1360

ماهیانه  25000سالیانه سیصد هزار نفر

05138540000
05131997600

پذیرش و نمونه گیری همه
روزه به جز جمعه ها و
تعطیالت رسمی از 6-18
جوابدهی از 15-19:30

05138548026
05131997601

 ژنتیک سلولی و مولکولی آسیبشناسی هورمونشناسی خونشناسی ایمنیشناسی سرمشناسی میکروبشناسی بیوشیمی بیولوژی مولکولی قارچشناسی انگلشناسی -مشاوره ژنتیک

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

سازمان
خراسان رضوی

آزمایشگاهها

سایر استانها

سازمان خراسان رضوی

نشانی

آزمایشگاه مرکزی تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

جوابدهی آنالین
زمان انتظار از مرحله
مشهد ،خیابان رازی،
پذیرش تا نمونه گیری
بین میدان ده دی و
 20دقیقه
بیمارستان
دستگاه ها و تجهیزات
امام رضا (ع)
پیشرفته و تعرفه های
دولتی

توضیحات

( نشانی سایت یا تلگرام،
اینستاگرام و )...
www.Jdmlabs.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی شهید مفتح

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

ماهیانه 18000
سالیانه دویست و بیست هزار نفر

 ژنتیک سلولی ومولکولی
 آسیبشناسی هورمونشناسی خونشناسی ایمنیشناسی سرمشناسی میکروبشناسی بیوشیمی بیولوژی مولکولی قارچشناسی -انگلشناسی

پذیرش و نمونه گیری
همه روزه به جز جمعه ها
و تعطیالت رسمی از -18
6
جوابدهی از 15-19:30

05132731177
05132768444

1373

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

سازمان
خراسان رضوی

آزمایشگاهها

سایر استانها

سازمان خراسان رضوی

نشانی

مشهد ،سی متری
طالب ،مفتح ،4
جنب مسجد
سبزواری

آزمایشگاه شماره  2تشخیص طبی و آسیب شناسی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

جوابدهی آنالین
زمان انتظار از مرحله پذیرش
تا نمونه گیری  20دقیقه
دستگاه ها و تجهیزات
پیشرفته و تعرفه های دولتی

توضیحات

www.Jdmlabs.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

1338

ماهیانه 18000
سالیانه دویست و بیست هزار نفر

 آسیبشناسی هورمونشناسی خونشناسی ایمنیشناسی سرمشناسی میکروبشناسی بیوشیمی قارچشناسی -انگلشناسی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

پذیرش و نمونه گیری
همه روزه به جز جمعه
ها و تعطیالت رسمی
از 6-18
جوابدهی از
15-19:30

05143333180
05143330775

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی نیشابور

سازمان
خراسان رضوی

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

تلفن

ردیف

آزمایشگاهها

سازمان خراسان رضوی

نشانی

نیشابور ،خیابان امام
خمینی ،امام خمینی
( 17کوچه قوامی)

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی نیشابور

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

جوابدهی آنالین
زمان انتظار از مرحله پذیرش
تا نمونه گیری  30دقیقه
دستگاه ها و تجهیزات
پیشرفته با تعرفه های
دولتی

توضیحات

www.Jdmlabs.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی گناباد

سازمان خراسان
رضوی

نام مجموعه

ردیف

سال
تاسیس

1366

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

ماهیانه 5400
سالیانه 65000

مراکز درمانی سایر استانها

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی
 آسیبشناسی هورمونشناسی خونشناسی ایمنیشناسی سرمشناسی میکروبشناسی بیوشیمی قارچشناسی انگلشناسی رادیولوژی و سونوگرافی متخصصین قلب و عروق زنان و زایمان گوش و حلق و بینی چشم پزشکی اعصاب و روان اورتوپدی اورولوژی -اطفال

خراسان رضوی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

نشانی

پذیرش و نمونه گیری گناباد ،میدان امام
آزمایشگاه همه روزه به خمینی ،ابتدای
جز جمعه ها و تعطیالت خیابان سعدی ،
مجتمع پزشکی و
رسمی از 7-21
پیراپزشکی
جوابدهی از
جهاددانشگاهی
15-21

آزمایشگاه تشخیص طبی گناباد

تجربه ها و
ویژگیهای خاص/
افتخارات

جوابدهی آنالین
زمان انتظار از مرحله
پذیرش تا نمونه گیری
 30دقیقه
دستگاه ها و تجهیزات
پیشرفته با
تعرفه های دولتی

توضیحات

www.Jdmlabs.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاهها

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

فارس

نشانی

آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

واحد فارس

آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص طبی

بیش از سی سال سابقه

ماهانه  12000نفر

071-32307724

هورمون شناسی ،خون شناسی،
بیوشیمی ،ایمنی شناسی ،سرم
پذیرش و نمونه گیری
شناسی ،انگل شناسی ،میکروب همه روزه به جز جمعه ها
و تعطیالت رسمی از
شناسی  ،قارچ شناسی  ،چکاپ
پرسنل سازمانها و ادارات و
 6:30-19:30جوابدهی از
15-19
شرکتهای متقاضی ،همکاری با
پایان نامه های دانشجویی

شیراز – بلوار
کریمخان زند –
خیابان شهید
فقیهی– کوچه 3

همکاری با بیمههای خدمات
درمانی ،نیروهای مسلح ،تأمین
اجتماعی ،کمیته امداد ،دانا،
ایران ،سازمان صدا و سیما،
شرکت نفت،بانک تجارت،
بانک صادرات ،بانک
کشاورزی

تعرفه  :نهاد عمومی
غیردولتی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاهها

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

قزوین

نشانی

آزمایشگاه تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

واحد قزوین

آزمایشگاه تشخیص طبی

1392

 17000هزار نفر در سال

02833242335

پذیرش و نمونه گیری
همه روزه به جز جمعه ها
و تعطیالت رسمی از
ساعت 19-7

جوابدهی آنالین
قزوین خیابان فردوسی
نشانی اینترنتی
روبروی کوچه حمام پاک زمان انتظار از مرحله پذیرش jdarman.ir
تا نمونه گیری  20دقیقه
نبش کوچه جانباز
نشانی صفحه
دستگاه ها و تجهیزات
مجتمع درمانی جهاد
اینستاگرام
دانشگاهی استان قزوین پیشرفته و تعرفه های دولتی @jdarman.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

آزمایشگاهها

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

همدان

نشانی

آزمایشگاه تشخیص طبی

تجربه ها و ویژگی های خاص
 /افتخارات

توضیحات

واحد همدان

آزمایشگاه تشخیص طبی

1366

 2100مراجعه در ماه

08132520262

پذیرش و نمونه
گیری همه روزه به
جز جمعه ها و
تعطیالت رسمی از
7:30-20
جوابدهی از 10-12

همدان ،آرامگاه بوعلی
سینا ،ابتدای پیاده راه
بوعلی ،جنب ساختمان
پزشکان شماره ،1
آزمایشگاه تشخیص طبی
جهاددانشگاهی

زمان انتظار از مرحله پذیرش تا
نمونه گیری  20دقیقه دستگاه ها و
تجهیزات پیشرفته و تعرفه های
عمومی غیردولتی

Jahad_lab_hamedan @yahoo.com

هرمون شناسی
خون شناسی
بیوشیمی
میکروب شناسی
انگل شناسی
ایمنی شناسی
غربالگری
آزمایش های طب کار

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

نحوه پذیرش و ساعات
کار

تلفن

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

آزمایشگاهها

یزد

آزمایشگاه تشخیص طبی

نشانی

تجربه ها و ویژگیهای
خاص /افتخارات

توضیحات

سازمان یزد

آزمایشگاه تشخیص طبي

1374

پذيرش و نمونه گيری همه
روزه به جز جمعه ها و
تعطيالت رسمی از 7-13
جوابدهی از 17-20

03537203082
03537203081
03537203083

 1500در ماه و
 18000در سال

 هورمونشناسی خونشناسی ايمنیشناسی سرمشناسی ميکروبشناسی بيوشيمی -انگلشناسی

يزد ،آزادشهر،
نرسيده به فلکه
سوم  ،روبروی
تاالر نور

زمان انتظار از مرحله
پذيرش تا نمونه گيری
 20دقيقه/
دستگاه ها و تجهيزات
پيشرفته  /تعرفه های
نيمه دولتی

نمونه گيری و
آزمايشات طب
کارنيز در اين
مرکز انجام می
شود

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

مراکز بانک خون بندناف

استان تهران

پژوهشگاه رویان
شرکت فناوری بن یاخته های رویان

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

تلفن

نحوه پذیرش
و ساعات کار

پژوهشگاه رویان

شرکت فناوری بن یاخته های رویان

1384

 آزمايشگاه تخصصی تعيينHLA

021-27635000
021-089781307

 سلول های مزانشيم مشتقاز بندناف
 پانسمان های بيولوژيک -آزمايشگاه فلوسايتومتری

شنبه تا
چهارشنبه
7:30-15:30
پنجشنبه
7:30-12:30

خطوط ويژه مشتريان :
نمابر ويژه مشتريان:

 بانک سلول های بنيادیخون محيطی

نشانی

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

استان تهران

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

تهران ،بزرگراه شهيد سليمانی (رسالت) ،خيابان بنی هاشم ،بعد از ميدان بنی هاشم ،نبش
حافظ شرقی ،پالک 24

ردیف

بانک خون بندناف

تهران

شرکت فناوری بن یاخته های رویان

اولين و تنها مرکز ارائه
دهنده خدمات
سلولدرمانی

توضیحات

بانک خون بندناف همانطور که از نام آن پيداست،
شرايطی را فراهم می کند تا سلول های بنيادی
موجود در خون بندناف تحت شرايط خاصی جمع
آوری شده و در بانکی ذخيره شود تا اگر زمانی به
سلول های بنيادی برای پيوند نياز داشتيم  ،اين منبع
ارزشمند براحتی در دسترس باشد و بتوان برای پيوند
از آن استفاده کرد  .در کنار منابعی که امروز برای به
دست آوردن سلول های بنيادی مطرح است بحث
خون بندناف که زمانی به عنوان زباله بيولوژيک دور
ريخته می شد  ،مورد توجه قرار گرفته است  .خونی
که در دوران بارداری مادر ،در بندناف و جفت جريان
دارد و بعد از تولد دور ريخته می شود  ،منبعی از
سلول بنيادی  ،بخصوص سلول های بنيادی خونسازی
است که می توان در روند درمان بيماری های
بدخيمی مانند تاالسمی  ،انواع سرطان های خون ،
بيماری های نقص سيستم ايمنی بدن و همچنين کم
خون های مادرزادی که منشاء خونی دارد  ،مورد
استفاده قرار گيرد.

پست الکترونيک:
crm@rsct.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی
آذربایجان شرقی
بانک خون بند ناف  /تبریز
آذربایجان غربی
بانک خون بند ناف /ارومیه
اردبیل
آذربایجان شرقی
بانک خون بند ناف
اصفهان
بانک خون بند ناف
البرز
بانک خون بند ناف/کرج/پردیس

ایالم
بانک خون بند ناف
بوشهر
بانک خون بند ناف
چهارمحال و بختیاری

بانک خون بند ناف /شهرکرد

خراسان جنوبی
بانک خون بند ناف
خراسان رضوی
بانک خون بند ناف /مشهد
بانک خون بند ناف /سبزوار
بانک خون بند ناف /نیشابور
خراسان شمالی
بانک خون بند ناف  /بجنورد

خوزستان
خراسان شمالی
بانک خون بند ناف  /اهواز
زنجان

بانک خون بند ناف
سمنان

بانک خون بند ناف
سیستان و بلوچستان

مراکز بانک خون بندناف نوزادان سایر استانها
فارس

کرمان

بانک خون بند ناف  /شیراز

بانک خون بند ناف /کرمان

بانک خون بند ناف  /کازرون

بانک خون بند ناف /جیرفت

بانک خون بند ناف  /الرستان

بانک خون بند ناف /رفسنجان

بانک خون بند ناف  /جهرم

کرمانشاه

لرستان
بانک خون بند ناف  /خرم آباد
مازندران
بانک خون بند ناف  /ساری
استان مرکزی

بانک خون بند ناف  /داراب

بانک خون بند ناف

بانک خون بند ناف  /اراک

بانک خون بند ناف  /فسا

کهگیلویه و بویراحمد

بانک خون بند ناف  /ساوه

بانک خون بند ناف  /المرد
قزوین
بانک خون بند ناف
قم
بانک خون بند ناف
کردستان
بانک خون بند ناف /سنندج

بانک خون بند ناف
گلستان

بانک خون بند ناف /گرگان
(شعبه مرکزی)
بانک خون بند ناف /گرگان
(شعبه شرق)
گیالن
بانک خون بند ناف /رشت

هرمزگان

بانک خون بند ناف  /بندرعباس
همدان
بانک خون بند ناف
یزد
بانک خون بند ناف
کیش

بانک خون بند ناف /سقز

بانک خون بند ناف سلول های بنیادی
رویان بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان
بانک خون بندناف سلولهای بنیادی رویان
بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) زاهدان
اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

بانک خون بند ناف نمایندگی استان آذربایجان شرقی /
تبریز

1387

 800نفر در سال

همه روزه از ساعت
7:30-14:30

04133354215

آزمایشهای کنترل آلودگیهای
ویروسی(سرولوژی) :شامل CMV
IgG/IgMو HBS Ab/Agو HIV
I/IIو HTLV I/IIو Anti HBCو و
HBCبه روش PCR
آزمایشهای میکروبی :شامل
تست های هوازی و
بی هوازی
تعیین تعداد سلول ها و درصد
سلول های زنده در نمونه
تعیین درصد و تعداد سلولهای بنیادی
) ( CD34+ CD45-در هر نمونه
توسط فلوسیتومتری
بررسی عملکرد سلول های بنیادی خون
بند ناف توسط روش سنجش کلنی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

توانمندیها و عناوین خدمات
تخصصی

تلفن

سازمان
آذربایجان شرقی

بانک خون بندناف

سایر استانها

آذربایجان شرقی

نشانی

بانک خون بند ناف  /تبریز

تجربه ها و ویژگی های
خاص  /افتخارات

توضیحات

کسب رتبه دفتر نمایندگی برتر
در بازدیدها در سال  94در
تبریز  -خیابان آزادی -
سطح کشور
روبروی خیابان گلگشت -
کسب رتبه نمایندگی برتر در
مرکز پزشکی جهاد
سطح کشور در سال98
دانشگاهی
کسب رتبه برتردر ارتقاء کیفیت
در سطح کشور در سال 98

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

تلفن
 044 - 32244439و 044 - 33471147
نماينده :آقای دکتر سام
موبايل09148446249 :

بانک خون بند ناف نمایندگی استان آذربایجان غربی /
ارومیه

واحد
آذربایجان غربی

بانک خون بندناف

سایر استانها

آذربایجان غربی

نشانی

بانک خون بند ناف  /ارومیه

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

خيابان حسنی جنب
پمپ بنزين ساختمان
لقمان حکيم  2طبقه
سوم واحد 301

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

اردبیل

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد اردبیل

بانک خون بند ناف نمایندگی استان اردبیل

045 - 33750838
نماينده :خانم رضايی
موبايل09372835632 :

اردبيل ،شهرک
کارشناسان ،ميدان شفا،
ساختمان مرکزی
جهاددانشگاهی ،طبقه
سوم

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

اصفهان

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد اصفهان

بانک خون بند ناف نمایندگی استان اصفهان

031 - 32612900

ميدان بزرگمهر ،خيابان
مشتاق  ،2خيابان مهر،
کوچه شهيد عليخانی،
پالک 371

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

بانک خون بند ناف نمایندگی
نام مجموعه
استان البرز /کرج

سال
تاسیس

تعداد
مراجعان در
ماه  /سال

نحوه
پذیرش و
ساعات کار

بانک خون بند ناف نمایندگی
استان البرز /فردیس

تلفن
026 - 34487555
موبايل09377717486 :

ميدان سپاه ،روبروی
مخابرات ،برج طاق کسری،
طبقه  ،8واحد 801

026 - 36539903
نماينده :خانم توکلی

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نشانی

واحد البرز

بانک خون بندناف

سایر استانها

البرز

بانک خون بند ناف

فرديس ،بين فلکه دوم و
سوم ،کانال غربی،
ساختمان جهاد دانشگاهی،
طبقه 7

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

ایالم

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد ایالم

بانک خون بند ناف نمایندگی استان ایالم

084-33363090
نماينده :خانم بلوچی
موبايل09301357637 :

ميدان  22بهمن ابتدای
بلوار سيدالشهدا – کوچه
کاج -ساختمان پزشکان
آريا مرکز مشاوره و
خدمات مامايی ياس

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

بوشهر

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد بوشهر

بانک خون بند ناف نمایندگی استان بوشهر

تلفن077-33350570 :
موبايل09170406595 :

خيابان امام خمينی،
روبروی سازمان انتقال
خون استان ،دفتر
نمايندگی بانک خون بند
ناف بوشهر

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

تلفن
038– 32253315
نماينده :سودابه بنی مهدی
موبايل09386851215 :

بانک خون بند ناف نمایندگی استان چهار محال و
بختیاری/شهرکرد

واحد
چهارمحال و بختیاری

بانک خون بندناف

سایر استانها

چهارمحال و بختیاری

نشانی

بانک خون بند ناف  /شهرکرد

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

شهرکرد ،خيابان شريعتی،
روبروی اداره دارايی،
کلينيک امام علی ،
ساختمان دوم

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

تلفن
056 - 32219187
نماينده  :خانم بهناميان
موبايل09155613072 :

بانک خون بند ناف نمایندگی استان خراسان جنوبی

واحد
خراسان جنوبی

بانک خون بندناف

سایر استانها

خراسان جنوبی

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

بيرجند ،خيابان پاسداران،
ميدان قدس ،ابتدای
خيابان قدس ،مرکز جهاد
دانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

تلفن
051 - 38593117
نماينده :خانم حکيم
موبايل09158022342 :

بانک خون بند ناف نمایندگی استان خراسان رضوی/
مشهد

سازمان
خراسان رضوی

بانک خون بندناف

سایر استانها

خراسان رضوی

نشانی

بانک خون بند ناف  /مشهد

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

مشهد ،خيابان بهار قبل از
استانداری بيمارستان
بنت الهدی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

تلفن
051 - 44220097
نماينده :آقای مقدسعلی
موبايل09106450120 :

بانک خون بند ناف نمایندگی استان خراسان رضوی/
سبزوار

سازمان
خراسان رضوی

بانک خون بندناف

سایر استانها

خراسان رضوی

نشانی

بانک خون بند ناف  /سبزوار

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

چهارراه بيمارستان
مبينی ،ابتدای خيابان
صائب ،ساختمان پزشکان
رازی ،طبقه همکف

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

تلفن
051 - 42229209
نماينده :خانم زروندی
موبايل09159124145 :

بانک خون بند ناف نمایندگی استان خراسان رضوی/
نیشابور

سازمان
خراسان رضوی

بانک خون بندناف

سایر استانها

خراسان رضوی

نشانی

بانک خون بند ناف  /نیشابور

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

ميدان ايران ،کوچه بانک
رفاه ،مجتمع پزشکی
سينا ،طبقه دوم،
دفتر مامايی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

تلفن
0583- 2233808
نماينده :خانم يزدی زاده
موبايل09158895750 :

بانک خون بند ناف نمایندگی استان خراسان شمالی /
بجنورد

واحد
خراسان شمالی

بانک خون بندناف

سایر استانها

خراسان شمالی

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

خيابان طالقانی چهارراه
مخابرات کوچه روشن
ضمير ( 31قنادی الله)
نبش چهار راه دوم
ساختمان پاستور
واحد يک

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

تلفن
061- 33918078
نماينده :خانم سهرابی
موبايل 09167293109:

بانک خون بند ناف نمایندگی استان خوزستان  /اهواز

سازمان خوزستان

بانک خون بندناف

سایر استانها

خوزستان

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

کيانپارس ،خيابان 12
غربی ،فاز يک ،ساختمان
پرستو ،طبقه سوم

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

زنجان

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد زنجان

بانک خون بند ناف نمایندگی استان زنجان

024 - 33460025
نماينده :خانم صميمی مقدم
موبايل 09190610614:

شهرک کارمندان ،فاز،2
بلوار مهدوی ،نبش
خيابان پنجم غربی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

سمنان

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد سمنان

بانک خون بند ناف نمایندگی استان سمنان

023 - 33361095
نماينده :خانم موسوی
موبايل 09100378060:

سمنان ،باالتر از ميدان
ارگ ،نبش خ شهيد
خواجوی ،جهاد
دانشگاهی استان سمنان،
طبقه همکف

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

نام مجموعه

بانک خون بندناف

سایر استانها

سیستان و بلوچستان

نشانی

بانک خون بند ناف  /زاهدان

تجربه ها و
ویژگی های
خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد
سیستان و بلوچستان

اردیبهشت ماه 1395

ماهانه بین  12تا  15نفر
ساالنه بیش از  150نفر

33480138-054

مشاوره پزشکی ،تشکیل
پرونده ،عقد قرارداد،
جمعآوری خون بندناف

09901446916

بانک خون بند ناف
سلول های بنیادی
رویان بیمارستان
تامین اجتماعی
زاهدان

همه روزه از شنبه
تا 4شنبه ساعت
7:30-14:30
خط های شبانه
روزی برای اطالع
رسانی عمومی

زاهدان – میدان
پرستار –
بیمارستان تامین
اجتماعی

محمدطاها عابدی
پسر  14ساله
تعداد دو تن از مراجعان
ایرانشهری دارای
خارجی از آلمان و پاکستان
بیماری تاالسمی
نیز عضو بانک خون
ماژور ،که از طریق
بندناف زاهدان
سلولهای بندناف
می باشند
خواهر  3ساله خود
درمان شده است

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

نام مجموعه

بانک خون بندناف

سایر استانها

سیستان و بلوچستان

بانک خون بند ناف  /زاهدان

توضیحات

نشانی

واحد
سیستان و بلوچستان

تیر ماه 1395

ماهانه حدود  10نفر
ساالنه حدود  110تا  120نفر

مشاوره پزشکی ،تشکیل پرونده،
عقد قرارداد ،جمعآوری خون
بندناف

09901446917

بانک خون بندناف
سلولهای بنیادی
رویان بیمارستان
علی ابن ابی طالب
(ع) زاهدان

همه روزه از
شنبه تا 4شنبه
ساعت 7:30-14:30
خط های شبانه روزی برای
اطالع رسانی عمومی

زاهدان – انتهای خیابان
دانشگاه – بلوار خلیج
فارس -بیمارستان علی بن
ابی طالب (ع)

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین خدمات
تخصصی

فارس

بانک خون بند ناف  /شیراز

نشانی

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد فارس

بانک خون بند ناف نمایندگی استان فارس /شیراز

1387

ماهانه  130قرارداد

فعاليت همه روزه
به جز جمعه ها و
تعطيالت رسمی
صبح ها از -14
 7:30و عصرها از
17-19

071 - 32344672
071-32355082-32333023
نماينده :آقای شليلی
موبايل09178028219 :

انعقاد قرارداد با مراجعين دفتر
جهت ذخيره خون بند ناف و
ارسال نمونه به شرکت فن آوری
بن ياختههای رويان  ،برگزاری
سمينار جهت مادران باردار و
شيرده ،برگزاری گردهمايی
پزشکان زنان
درخصوص درمانهايی که با
سلولهای بنيادی انجام میپذيرد،
برگزاری همايش سلولهای بنيادی
در ارتوپدی ،برگزاری همايش
سلولهای بنيادی در
جوان سازی

شيراز – بلوار
کريمخان زند-
ابتدای خيابان
شهيد فقيهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

فارس

نشانی

بانک خون بند ناف  /کازرون

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد فارس

بانک خون بند ناف نمایندگی استان فارس /کازرون

074 - 2218061
نماينده :آقای شليلی
موبايل09178028219 :

خيابان قدمگاه مجتمع
فرهنگی اداره ارشاد طبقه
سوم .کد پستی:
7319673565

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن
074 - 2218061
نماينده :آقای شليلی
موبايل09178028219 :

بانک خون بند ناف نمایندگی استان فارس /الرستان

واحد فارس

بانک خون بندناف

سایر استانها

فارس

نشانی

بانک خون بند ناف  /الرستان

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

خيابان قدمگاه مجتمع
فرهنگی اداره ارشاد طبقه
سوم .کد پستی:
7319673565

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

فارس

نشانی

بانک خون بند ناف  /جهرم

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد فارس

بانک خون بند ناف نمایندگی استان فارس /جهرم

071 - 54221011
نماينده :خانم اکبری
موبايل09175312820 :

خيابان بيست و دو بهمن
کوچه نوزدهم روبروی بانک
مهر اقتصاد

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

فارس

نشانی

بانک خون بند ناف  /داراب

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد فارس

بانک خون بند ناف نمایندگی استان فارس /داراب

071 - 53561193
نماينده ::خانم متصرف
موبايل09170652677 :

خيابان طالقانی نرسيده به
آموزش و پرورش روبروی
مسجد خياطی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

سایر استانها

فارس

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

نشانی

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

بانک خون بند ناف نمایندگی استان فارس /فسا

071 - 53339728
نماينده :خانم هوشياری
موبايل09029382636:

فلکه غدير ،ابتدای بلوار کنارستان ،درمانگاه پروين دخت نظامی (درمانگاه
فرهنگيان)

واحد فارس

بانک خون بند ناف  /فسا

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

فارس

نشانی

بانک خون بند ناف  /المرد

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد فارس

بانک خون بند ناف نمایندگی استان فارس /المرد

نماينده :خانم منصوری
موبايل 09171846062:

دفتر المرد به آدرس بلوار
معلم خيابان شهيد فهميده
جنب پايگاه انتقال خون
دفتر بانک خون المرد

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

قزوین

بانک خون بند ناف

توضیحات

نشانی

واحد قزوین

بانک خون بند ناف نمایندگی استان قزوین

1392

 200نفر در سال

028 - 33242334
نماینده :خانم دولت خواه
موبایل09104698695 :

همه روزه به جز ایام
تعطیل از ساعت 8-14

قزوین خیابان فردوسی روبروی
کوچه حمام پاک نبش کوچه
جانباز مجتمع درمانی
جهاددانشگاهی استان قزوین

نشانی اینترنتی
jdarman.ir
نشانی صفحه اینستاگرام
@jdarman.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

قم

بانک خون بند ناف

توضیحات

نشانی

واحد قم

بانک خون بندناف نمایندگی استان قم

025 - 32708187
نماينده :سرکارخانم داوودی
موبايل09127468758 :

شهرک امام خمينی (بنياد)،
ميدان ايثار ،انتهای ايثار ،8
خون بند ناف رويان

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف نمایندگی استان کردستان /سنندج

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

مشاوره رايگان به
مراجعه کنندگان
عقد قرارداد در کمترين
زمان ممکن
حضور در زمان زايمان

بصورت آنکال در ايام
هفته ،جمعه و
تعطيالت رسمی
 7-16و در مواقع
اورژانسی  24ساعته

087-33287516
داخلی 18
نماينده :خانم نجفی
موبايل09187800157 :

بيش از
 500نفر
که
 138حدوداً50
 % 8منجر به
عقد
قرارداد
خواهد شد

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن

واحد کردستان

بانک خون بندناف

سایر استانها

کردستان

بانک خون بند ناف  /سنندج

توضیحات

نشانی

سنندج سه راه جهاد سايت
اداری ساختمان جهاد
دانشگاهی طبقه اول

کسب مقام برتر دفتر
نمايندگی در سال 94
در کشور

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
087-36219124
نماينده :خانم نجفی

بانک خون بندناف نمایندگی استان کردستان/سقز

واحد کردستان

بانک خون بندناف

سایر استانها

کردستان

بانک خون بند ناف  /سقز

توضیحات

نشانی

ميدان قدس ،ابتدای خيابان
فردوسی ،نمايندگی خون بند ناف
رويان

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

کرمان

بانک خون بند ناف  /کرمان

توضیحات

نشانی

واحد کرمان

بانک خون بندناف نمایندگی استان کرمان

034-32253640
نماينده :خانم اميری

خيابان شهيد باهنر (ناصريه) ،جنب
کوچه چهاردهم ،کلينيک پزشکی و
دندانپزشکی جهاد دانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
0348- 2219909

بانک خون بندناف نمایندگی استان کرمان/جیرفت

واحد کرمان

بانک خون بندناف

سایر استانها

کرمان

بانک خون بند ناف  /جیرفت

توضیحات

نشانی

آدرس :خيابان آزادی ،رو به روی
اداره پست ،کوچه نصری ،مرکز جهاد
دانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
0391- 5227174

بانک خون بندناف نمایندگی استان کرمان  /رفسنجان

واحد کرمان

بانک خون بندناف

سایر استانها

کرمان

بانک خون بند ناف  /رفسنجان

توضیحات

نشانی

بلوار طالقانی ،خيابان شهيد پور
محمدی ،مرکز جهاد دانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

کرمانشاه

بانک خون بند ناف

توضیحات

نشانی

سازمان کرمانشاه

بانک خون بندناف نمایندگی استان کرمانشاه

08338100042
نماينده:
خانم دکتر صاحب ياری
موبايل09183335221 :

بلوار شهيد بهشتی ،جنب تاالر
بورس ،برج همياری شهرداری ها،
طبقه چهارم

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
074 - 33226514
نماينده :آقای نيک پور
موبايل 09395618250:

بانک خون بندناف نمایندگی استان کهکیلویه و بویراحمد /
یاسوج

واحد
کهگیلویه و بویراحمد

بانک خون بندناف

سایر استانها

کهگیلویه و بویراحمد

بانک خون بند ناف  /یاسوج

توضیحات

نشانی

خيابان هفت تير ،روبروی بيمارستان
دکتر بهشتی ،خيابان کودک ،روبروی
درمانگاه فرهنگيان

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
017-32323761
نماينده :آقای موسوی
موبايل 09114200702:

بانک خون بندناف نمایندگی استان گلستان  /گرگان (شعبه
مرکزی)

واحد گلستان

بانک خون بندناف

گلستان

بانک خون بند ناف  /گرگان

توضیحات

نشانی

گرگان ،خيابان وليعصر(شالی کوبی)،
عدالت  ،29مرکز آموزش کوتاه مدت
جهاد دانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
نماينده :آقای موسوی

بانک خون بندناف نمایندگی استان گلستان  /گرگان (شعبه
شرق)

واحد گلستان

بانک خون بندناف

گلستان

بانک خون بند ناف  /گرگان

توضیحات

نشانی

گنبد کاووس ،خيابان امام خمينی جنوبی،
بيمارستان برزويه

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
نماينده :آقای موسوی

بانک خون بندناف نمایندگی استان گلستان  /گرگان (شعبه
شرق)

واحد گلستان

بانک خون بندناف

گلستان

بانک خون بند ناف  /گرگان

توضیحات

نشانی

گنبد کاووس ،خيابان آيت اهلل طالقانی
شرقی ،کوچه حيدری (کوچه اتحاد)،
مجتمع شفيق بسکی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
013– 33362460
نماينده :خانم معدلت
موبايل09117191433 :

بانک خون بندناف نمایندگی استان گیالن  /رشت

واحد گیالن

بانک خون بندناف

گیالن

بانک خون بند ناف  /رشت

توضیحات

نشانی

رشت ،فلکه گاز ،ابتدای خ نامجو،
کلينيک جهاد دانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
066 - 33236628
نماينده :خانم صالحی
موبايل09167430080 :

بانک خون بندناف نمایندگی استان لرستان  /خرم آباد

واحد لرستان

بانک خون بندناف

لرستان

بانک خون بند ناف  /خرم آباد

توضیحات

نشانی

ميدان  22بهمن  -بلوار جام جم -
نبش خيابان صدرا  -مرکز آموزش
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لرستان

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
011 - 33353380
نماينده :خانم شميرانی
موبايل09372304373 :

بانک خون بندناف نمایندگی استان مازندران  /ساری

واحد مازندران

بانک خون بندناف

مازندران

بانک خون بند ناف  /ساری

توضیحات

نشانی

خيابان امير مازندرانی ،خيابان وصال
شيرازی ،نبش چهارراه وصال ،جهاد
دانشگاهی مازندران ،طبقه اول

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
086 - 32232204
نماينده :خانم خطيبی
موبايل09183689135 :

بانک خون بندناف نمایندگی استان مرکزی  /اراک

واحد استان مرکزی

بانک خون بندناف

سایر استانها

استان مرکزی

بانک خون بند ناف  /اراک

توضیحات

نشانی

خيابان شهيد بهشتی ،کوچه مسجد آقا
صابر ،ساختمان جهاد دانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
086-42213418
موبايل0912-8551517 :

بانک خون بندناف نمایندگی استان مرکزی  /ساوه

واحد استان مرکزی

بانک خون بندناف

سایر استانها

استان مرکزی

بانک خون بند ناف  /ساوه

توضیحات

نشانی

خيابان دکترشريعتی-جنب دبيرستان
باقرالعلوم(ع)-ساختمان جهاددانشگاهی

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان
در ماه  /سال

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

سایر استانها

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن
076 - 33684405
نماينده :آقای کوهکن
موبايل 09029149738:

بانک خون بندناف نمایندگی استان هرمزگان  /بندرعباس

واحد هرمزگان

بانک خون بندناف

هرمزگان

بانک خون بند ناف  /بندرعباس

توضیحات

نشانی

چهار راه نخل ناخدا ،ابتدای بلوار
دانشگاه ،جهاد دانشگاهی استان
هرمزگان

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش
و ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

همدان

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

واحد همدان

بانک خون بندناف نمایندگی استان همدان

جمع آوری نمونه های
سلول های بنيادين از
خانواده متقاضی

همه روزه
بصورت 24
ساعته

081 - 32520264
نماينده :آقای وکيليان
موبايل09381973085 :

1386

ذخيره سازی
بيش از
 3000نمونه
خون بندناف
تاکنون

همدان ،آرامگاه بوعلی
سينا ،ابتدای پياده راه
بوعلی ،جنب
ساختمان پزشکان
شماره  ،1آزمايشگاه
تشخيص طبی
جهاددانشگاهی

برترين رابط کشور در
سال  93برگزاری
همايش کشوری در
سال  95روند ارتقايی
 40درصد در هر سال

www.rsct.ir

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

مراکز ارایه خدمات تشخیصی ،مشاورهای و درمانی حوزه پزشکی جهاددانشگاهی

بانک خون بندناف

سایر استانها

ردیف

نام مجموعه

سال تاسیس

تعداد مراجعان در
ماه  /سال

نحوه پذیرش و
ساعات کار

تلفن

توانمندیها و عناوین
خدمات تخصصی

یزد

نشانی

بانک خون بند ناف

تجربه ها و ویژگی
های خاص /
افتخارات

توضیحات

سازمان یزد

بانک خون بندناف نمایندگی استان یزد

035 - 37203084
نماينده :خانم زارع
موبايل09130213133 :

1386

پذيرش ،مشاوره پزشکی،
نزديک به عقد قرارداد با متقاضی و
 300نفر در
انجام نمونه گيری از
بندناف و جفت در زمان
سال
زايمان در بيمارستان

پذيرش و عقد
قرارداد همه روزه
به جز جمعه ها و
تعطيالت رسمی
از 7-13

کسب رتبه دفتر
آزاد شهر ،قبل
نمايندگی برتر در
از ميدان واليت
پاسخ دهی و مشاوره
(فلکه سوم) ،بازديدها در سال  94در
رايگان خارج از ساعت
کوچه شهيد
سطح کشور
اداری نيز انجام می شود.
کسب رتبه نمايندگی عقد قرارداد و نمونه گيری
نکويی،
برتر در سطح کشور در به صورت اورژانسی انجام
آزمايشگاه
تشخيص طبی
سال98
می شود.
جهاد دانشگاهی کسب رتبه برتردر ارتقاء
کيفيت در سطح کشور
يزد
در سال 98

اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی

