
 درمانگاه جراحي عمومي و جراحي عروق :

عصر ساعت حضورپزشك:  ح و   بجز عصر 71تا 9همه روزه صب

 سه  شنبه و پنجشنبه

برداشتت  ختاو و تت ده  هتا   -جراحي سرپايي -ختنهخدمات: 

 -بخدته -كتشد   اتاخ  -برداشتت  زادت ه هتا  پ ستتي -چربي

كلدندك چاقي)اسلد  -غربالگر  سرطا  سدنه )معاينه ت سط خاام( 

 مع ه،اب ومدن پالستي و ... (

اولد  و آخري  يكشنبه هر ماه صتبح  خدمات ليزر موهاي زائد: 

)باهماهنگي قبلي( ،  با دستگاه لدزر الكساا رايت . تماس با شتماره 

 393بدمارستا  داخلي 

 درمانگاه ارولوژي:

  73تا 9همه روزه  از ساعت  -صبحساعت حضورپزشك:  

 71تا  71شنبه و چهارشنبه  -عصر 

شرفته تري  دستگاه )خدمات:  گ شك  با پد ( ، Dornierسن
اا اع خ مات س ا گرافي و عكس بردار  راگي از مجتار  ادرار  و 

 كلد    
 
 
 
 
 
 
 

 درمانگاه نفرولوژي و دياليز: 

شنبه هتتا ساعت حضورپزشك فوق تخصص نفرولوژي:  پنجتت

 ا بت دهي : هماهنگي با بخش ديالدز - 73تا  73:31عصر از ساعت 

غدر جمعتته هتتا از ساعت فعاليت بخش دياليز:  همه روزه به 

 79تا  1:31ساعت 

 درمانگاه اطفال:

عت ساعت حضورپزشك:  ح از سا و عصر از ستاعت  73تا  9همه روزه صب

 71تا  71

سدناسد  خدمات:   ويزيت اطفاو و اراده خ مات واك

 درمانگاه آنكولوژي و پرتودرماني : 

 77:31تا  71:31دوشنبه ها از ساعت ساعت حضورپزشك : 

 71تا  71شنبه و چهارشنبه عصر از ساعت 

 فيزيوتراپي :

  71تا  1همه روزه صبح و عصر از ساعت 

 

 سنگ شكن :

 به بع    71همه روزه عصر از ساعت 

 

 كلينيك پريناتالوژي )حاملگي پرخطر( : 

 71تا  73:31يكشنبه ها عصر از ساعت  ساعت حضورپزشك :

 )هماهنگي قبلي با منشي درمااگاه زاا  ( 

 

 

 

 نوبت دهي حضوري:

  71تا  1:31همه روزه به غدر روزها   تعطدل 

جهت مشاه ه براامه كار  درمااگاه ها و ااتخاب پزشك م رد اظتر بته 

 مراجعه امايد .  www.3shaban.comوب سايت بدمارستا : 

 

 

 

 

3sh-else-03-28 

 واحد آموزش به بيمار و ارتقاء سالمت-دفتر بهبود كيفيت 

 آدرس:خيابان ري، خيابان شهيد رضوي

www.3shaban.com 

Instagram:3shaaban 

 

 11991999-91تلفن: 
 0011تاريخ بازنگري : شهريور 

0010تاريخ بازنگري بعدي:  تابستان   

معرفي درمانگاه هاي تخصصي 

 وفـوق تـخصصـي 

 بيمـارستان سـوم شعـبان 



 مقدمه:

بدمارستا  تخصصي و ف ق تخصصي خدريته ست    شتعبا  دارا  

درمااگاه ها  فعاو در زمدنه ها  ارت پ  ، ارول ژ ، قلت  وعتروق، 

زاا  و زايما ، اطفاو، داخلتي، جراحتي عم متي، جراحتي م تز و 

اعصاب، روااپزشكي و روااشناسي، گ ش، حلت  و بدتني، گت ارش و 

غ د ب ده و خ مات مرتبط با اي  درمااگاه ها را با تعرفه خدريته بته 

بدمارا  محتر  اراده مي ده . جهت مشاه ه براامه كار  درمااگتاه 

ها و ااتخاب پزشك م رد اظر به وب سايت بدمارستتا  بته آدرس: 

www.3shaban.com  . مراجعه امايد 

گتتاه، در صتت رت يادآوري:  در زما  مراجعه به پزشك درماا

داشت  س اب  پزشكي)ج اب آزمايش، گزارش س ا گرافي، كلدشه و 

گزارش سي تي اسك  و ... (، با خ د بته همتراه آورده و هميندت  

 پزشك معالج را از داروها  مصرفي در منزو مطلع امايد . 

 درمانگاه بيماري هاي زنان و خدمات مراقبت بارداري:

عت ساعت حضورپزشك:   71تا  1همه روزه از سا

 -تتست-مراقبتت بتاردار  -درما  بدمار  ها  زاتتا خدمات: 

NST كراي تراپي-تست پاپ اسمدر وغربالگر  سرطا  دهااه رحم-  

برگتزار  كتالس هتا  آمتادگي زايمتا  طبدعتي   -ك لپ سك پي 

 )زايما  فدزي ل ژيك(

 درمانگاه ارتوپدي:

عت ساعت حضورپزشك:   73تا  9شنبه تا چهارشنبه از سا

تتست  -فدزي تراپي -غربالگر  پ كي استخ ا  -گچ گدر خدمات:
 ا ارعص  و عضله

 درمانگاه روانپزشكي:

عت ساعت حضورپزشك:   73تا  71سه شنبه وچهارشنبه از سا

 درمانگاه قلب و عروق:

 ساعت حضورپزشك: 

 73تا  1شنبه تا پنجشنبه از ساعت 

ست ورزشخدمات:  ه لترماادت رينتگ  -اك كتاردي گرافي -ا ارقلت  -ت

 غربالگرفشارخ   و ابض -ساعته31

 درمانگاه داخلي مغز و اعصاب: 

كشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت حضورپزشك:   شنبه ، ي

 ا ارچشم و ا ار خ اب  -س ا گرافي م ز  -ا ارم زخدمات: 

 درمانگاه داخلي و گوارش و كبد :

عت ساعت حضورپزشك:   73تا  1همه روزه از سا

غربالگر  ديابتت  -آا وسك پي وكل ا سك پي )با بده شي( خدمات: 
 و 

 فشار خ  

 درمانگاه چشم پزشكي:

 73تا  1يكشنبه،دوشنبه،چهارشنبه از ساعت 

 خانوادگي (:  -درمانگاه روانشناسي و مشاوره ) فردي 

ح ساعات فعاليت:    بجز سه شنبه ها 73تا  9همه روزه از ساعت   -صب

 71تا  71سه شنبه ها عصر از ساعت  -

 

ج خدمات:  شاوره ازدوا  درما  افسردگي  -مشاوره تحصدلي  -م

 درمانگاه گوش، حلق و بيني :

عت ساعت فعاليت پزشك:  عصر از سا شنبه و سه شنبه  ك  71تا  71ي

ش   گ ش خدمات:     -شن اسنجي )شنبه تا چهارشنبه عصر  -شست

 شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه صبح (

 درمانگاه عفوني: 

عت ساعت حضورپزشك:   71تا  71روزها  زوج از سا

ست ريه( خدمات:  سپدرومتر  )ت  -معاينه و پااسما  زخم ديابتي -ا

  79-ااجا  تست ك وي  

 درمانگاه جراحي مغز و اعصاب:

 ، دوشنبه 73تا9شنبه تاچهارشنبه از ساعتساعت حضورپزشك: 

 بجز سه شنبه ها 71تا  1ها از ساعت 

سك كمر،دردها  مزم  كمر ،ت م رم ز ،جراحتتي خدمات:  دي

ست   فقرات،برداشتت  تت ده در كمر،اختاع و م ز،متشكالت سدتستم 

 عصبي و آسد  ها  م ز 

 درمانگاه غدد: 

عت ساعت حضورپزشك:   كشنبه و چهارشتتنبه از ستتا تتا  71ي

73:31 

 

 

 


