
  مرکزدر واحدهاي تخصصی و فوق تخصصی فعال                  

  فوق تخصص بیهوشی و مراقبتهاي ویژه  جراحی عمومی                متخصص 

  فوق تخصص نوزادان  جراحی ارتوپديمتخصص 

  فوق تخصص قلب اطفال              ارولوژيجراحی متخصص 

  فوق تخصص گوارش اطفال  جراحی مغز و اعصاب       متخصص 

  فوق تخصص خون وانکولوژي اطفال  متخصص ژنتیک

  فوق تخصص جراحی توراکس  متخصص پاتولوژي

  اطفال و ایمونولوژي فوق تخصص آلرژي  وق رمتخصص قلب و ع

  عفونی اطفالفوق تخصص   داخلیمتخصص 

  فوق تخصص غدد اطفال  متخصص زنان و زایمان                 

  فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان  متخصص اطفال    

  فوق تخصص نفرولوژي اطفال  متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی   

  فوق تخصص جراحی قلب  متخصص طب اورژانس                            

  ترمیم و سوختگی  –فوق تخصص جراحی پالستیک    و بیماریهاي واگیر متخصص عفونی

  فوق تخصص جراحی عروق  متخصص جراحی فک ، صورت و زیبایی

  فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان  فلوشیپ پریناتولوژي

  نارس  نوزادان فوق تخصص شبکیه چشم  فلوشیپ انکولوژي زنان

  جراحی ستون فقرات فلوشیپ  و الپاروسکوپی  IVFفلوشیپ نازایی ، 

  فلوشیپ جراحی الپاروسکوپی پیشرفته  فلوشیپ الپاراسکوپی و هیستروسکوپی 

  فلوشیپ جراحی دست  فلوشیپ پیوند کلیه

  :واحد هاي پاراکلینیکی فعال در مرکز

  CT.Scan  رادیولوژي   سنگ شکنی کلیه  داروخانه  آزمایشگاه

  اکو کاردیوگرافیآنژیوگرافی،آنژیوپالستی                    MRI  ماموگرافی  سونوگرافی

  اطفالشنوایی سنجی   کاردرمانی گفتار درمانی                 فیزیوتراپی  تست ورزش

EEG کلینیک   کلینیک شیردهی  اطفالIVF  ) درمان   ناباروري(  

  ، هموفیلی ،  انکولوژي ، آنمی تاالسمی  کرایو تراپی کولپوسکوپی

  :لیست خدماتی که درخارج از مرکز انجام می شود 

  کلونوسکوپی  آندوسکوپی

  ERCP  برونکوسکوپی

  اسپیرومتري  پري متري

  بزرگسال EEG  نوار گوش

    ) بن اسکن –اسکن هایدا  -   DMSA – RNC – Whole body Scan –میکل (        :  انواع اسکن   

  

  :جهت انجام مشاوره هاي  

  چشم*

*ENT  

  )نت جهت ویزیت حضور می یابد درزی(  نورولوژي*

، در صورت مساعد بودن  وضعیت بیمار و ثبت دستور کتبی پزشـک معـالج در    غیر اورژانسی باشدمشاوره بیمار در مواردي که  )غیر اورژانسی ( دیالیز *

، پزشـک بـر    اورژانسی باشـد  ،و در مواردي که مشاوره بیمار. پرونده بیمار ، بیمار جهت انجام مشاوره مورد نظر به بیمارستان مقصد ارجاع داده می شود 

  .بالین بیمار حضور می یابد 

  

  

�ما�ی ز�جانا��ی دا�ه ع�وم �ش�ی و�دمات �ھد  

�و�وی... ����آ�وز�ی �ما�ی آ�� ا  

  دفتر بهبود کیفیت
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