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 : و رکوکی آردس        

گاه اقسم آباد –خیابان دماوند   خیابان انصارالحسین -خیابان شهید کیانی -ایست

 

  88555577                                : فاکس بیمارستان       

  81751777 - 88578585- 7       :تلفن بیمارستان  

 88578177      88578175     :گویا تلفن نوبت دهی       

   88578774     88578175     (ساعته 47:یکار ساعت)

 

 آدرس سایت نوبت دهی:nobat.tums.ac.ir                      

 آدرس سایت بیمارستان:                bahrami.tums.ac.ir 

 (:جهت نوبت دهی)اپلیکیشن موبایلpaziresh24.com       

 

  (7-57:ساعت کاری)   81751477 :تلفن اطالعات 

 (صبح) 81751485  :و پیشنهادات انتقادات تلفن 

 (عصرو شب) 81751481
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رگامی ضمن آرزوی بهبودی رههچ رسیعتر ربای شما هب اطالع می رسانیم این کتابچه ربای آشنایی اجمالی شما با بیمارستان بهرامی تهیه بیمار

کاانت تشخیصی و ردمانی موجود بهره مند رگدید. رگدیده است   .شما می توانید  با  مطالعه دقیق از ام

به وصیت مرحوم منشی باشی بهرامی تاسیس گردید و  13314بیمارستان بهرامی در سال  

 -تخت فعال 131با  (  درمانی–آموزشی ) در حال حاضر زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران

 -(شیمی درمانی -تاالسمی -دیالیز) خش سرپاییب -بخش بستری و یک بخش اورژانس  8

 .اتاق عمل و واحدهای پاراکلینیکی فعال می باشد 2 

 

کودکان  به عنوان برترین مرکز تخصصی و فوق تخصصی 1411رانیم تا پایان سال ما ب

درمانی و تسکینی و آموزش دانشجویان و  مراقبتی، تشخیصی، خدمات ، در ارائه

 .برگزاری دوره های تخصصی در سطح استان تهران باشیم 

 

 

ژی بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی با بهره گیری از دانش و تکنولو

روز و رعایت کامل منشور حقوق بیمار، مطلوب ترین خدمات درمانی، 

را با هدف ارتقاء سالمت، افزایش رضایتمندی،  و تسکینی پژوهشی ،آموزشی

ارتقا کیفیت و ایمنی بیماران،کارکنان و جامعه تحت پوشش با استفاده از 

 .نماید انگیزه ارائه می با و مجرب، متخصص نیروهای
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 چشم انداز

 بیانیه رسالت



  

 

 

 .ن کودکان بهرامی درجه یک و دولتی می باشدبیمارستا 

 .باشد درمانی می –بیمارستان کودکان بهرامی آموزشی  

 :باشد بیمارستان طرف قرار داد با بیمه های ذیل می  

 نیروهای مسلح –درمانی  خدمات-تامین اجتماعی  

 .بیماران و همراه بیماران در طول مدت بستری باید از لباس فرم استفاده کنند 

این مورد برای . همواره باید در کنار بیمار حضور داشته باشد( مادر) همراه بیمار   

 .بخش های ویژه مستثنی است

سال  12در صورتیکه بیمار زیر ( شام-نهار–صبحانه )هزینه همراه و امکانات آن 

 .محاسبه میشود و در غیراینصورت آزاد محاسبه میشود دولتیباشد طبق تعرفه 

الزم به ذکر است بخش داخلی  .می باشد 11-11ساعت روز از  ساعت مالقات هر 

 .یک مالقات ممنوع است و فقط والدین حق مالقات دارند

مالقات بیمار به هیچ وجه  امکان رفت و آمد به بخش و غیر از ساعات مالقات  

در صورت نیاز از طریق تماس تلفنی با همراه بیمار امکان  .امکان پذیر نمی باشد

 .پذیر است

 .استعمال دخانیات در بیمارستان  و بخش های بستری ممنوع است 

ساعات ویزیت متخصص معالج بیمار براساس هماهنگی پزشک متخصص و قانون  

بخش انجام می شود و الزامی بر یکسان بودن ساعات ویزیت برای تمامی 

 .متخصصین نمی باشد

 .ساعات توزیع غذا براساس قانون بخش انجام می گردد 

 (دمپایی –حوله  –لیوان  -قاشق)ل شخصی بیمار و همراه ویوسای 

 .از قبل تهیه گردد           
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 نمودهبستری شدن به پذیرش مراجعه   بیمارستان جهت مقیمبا در دست داشتن دستور بستری از پزشک 

 هنگید و بعد از همایالبی پذیرش منتظر بمانخالی شدن تخت در  بعد از تکمیل پرونده تا زمان

 .دنبه بخش هدایت می شو والدینبا بخش ، بیمار به همراه پرونده و 
  دارد پیگرد قانونی، ممنوع بوده و درصورت ارائه ، دفترچه دیگران یا اقوام استفاده از. 

 شود گفته تمامی اطالعات مربوط به پذیرش بیمار بطور صحیح به پرسنل پذیرش. 

  ی میباشدبرای بیماران الزام کدملیهمراه داشتن.          

 لزامی می باشددر موارد جراحی ا حضور پدر بیمار برای رضایت . 

   می باشد با نرخ دولتی علی الحسابپرداختیهای هنگام بستری بصورت. 

   توجه داشته باشید تمام وجوه پرداختی را به صندوق بیمارستان پرداخت نمائید و 

 .رسید دریافت کنید

   حفظ نماییدبیمار را تا زمان ترخیص قبوض پرداختی مربوط به. 

 مطابق دستور العمل ابالغی بیمه ها شرایط ذیل به هنگام بستری الزامی است: 

  باشد عکسدارباید سال  1.1بجز ارتش  زیر  سال 2باالی  بستری بیمارانبیمه دفترچه کلیه. 

 داشته باشدرا الزم اعتبار کلیه بیمه ها باید. 

 ه بیمه بیمار مورد نیاز استاصل و کپی صفحه اول دفترچ. 

  درمانی و نیروهای مسلح  -عکسدار بودن دفترچه بیمه تامین اجتماعی: سال 2باالی بیماران

 .  الزامی است

  همراه  دفترچه بیمه مادرجهت استفاده از دفترچه بیمه بیمار الزاما باید : سال 2زیر بیماران،

 .باشد

 روزگی بیمار  28ی میتواند تا اجتماعی و درمانبیمه شدگان تامین :  روز 28زیر  بیماران 

 دفترچه مادر استفاده کنندبعد از آن الزاما باید برای بیمار دفترچه بیمه تهیه شوداز

 باشد پدرالبته درصورتیکه بیمه کننده اصلی 
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 .فرایند ترخیص بیمار پس از دستور پزشک معالج و درج در پرونده می باشد

 ساعت  در بخش بیمار بستریت ترخیص و تسویه حساب هجهمراه بیمار  

 .به واحد ترخیص مراجعه نمایند 8-9 ساعت لبترخیصی روز قوموارد   11-12   

 .در هنگام ترخیص دفترچه بیمه  به همراه کپی  آن ها ارائه گردد 

ه ب( سال 1.1بجز ارتش زیر  سال 2دفترچه بیماران زیر ) در صورت عکسدار نبودن 

 .دین الزامی می باشداشتن  دفترچه والهمراه د

 .داده می شود در زمان ترخیص  خالصه پرونده  بیمار در بخش به همراه وی 

با حذف یارانه سالمت  می توانند از مزایای بیمه درصورت دارا بودن بیمه تکمیلی  

 ،میشودتسویه حساب  با بیمه پایه تکمیل استفاده کنند در هنگام ترخیص

 .به والدین داده شود دارک بیمه ایصورتحساب و م 

 

 
 

 .دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است 

 .مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد اطالعات باید به نحو  

گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم  تصمیم حق انتخاب و  

 .شمرده شود

ی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل ارائه خدمات سالمت باید مبتن 

 .باشد رازداری

 .   دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیماراست 

                        

   1 

 



  

 

 

 بخش اهی بستری
 عفونی عفونی عفونی عفونی

Nicu1 Nicu1 Nicu1 Nicu1 
 بخش اهی رساپیی

سمیتاال شیمی درمانی تاالسمی دیالیز  

 اپراکلینیک
طبی زمایشگاهآ سونوگرافی رادیولوژی  سی تی اسکن 

 فیزیوتراپی تست پوستی اسپیرومتری نوار مغز

 اکوکاردیوگرافی گفتار درمانی داروخانه نوارقلب

 کار درمانی شنوایی سنجی آندوسکوپی تزریقات

   پاتولوژی اکوجنینی
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 ژیومراجعه به واحد رادیولبا : ژی ورادیول 

 (  7-57: ساعت)ژی وبا وقت قبلی از واحد رادیول   :سونوگرافی 

 با مراجعه به واحد آزمایشگاه     :هآزمایشگا 

 (  7- 57ساعت )با مراجعه به واحد پاتولوژی  : پاتولوژی 

 مقیمبه دستور پزشک :  نوارقلب 

 مقیمبا وقت قبلی از پزشک متخصص قلب :  اکوکاردیو گرافی 

 9:31-1 2   روزهای کاری درمانگاه از ساعت: شیفت صبح 

 14-11شنبه ساعت سهاز شنبه تا: شیفت عصر 

 اقای دکتر محمدپوربا وقت قبلی از : اکو کاردیوگرافی جنین 

 5:17-54    : یک شنبه ، دوشنبه و پنج شنبه: شیفت صبح  

 57-58: روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه: شیفت عصر 

 واحد اسپیرومتری -با مراجعه به درمانگاه: متریاسپیرو 

 57:17-54: سه شنبه و پنج شنبه 

 با وقت تلفنی از درمانگاه  (:آلرژی)تست پوستی 

 5-54ساعت  روزهای یک شنبه از  – 81751417: تلفن تماس             

  

 دستور پزشک مقیمبا  : تزریقات 

  مقیمگوارش با وقت قبلی از پزشک متخصص :  آندوسکوپی      

                                  1 

 

 



  

 

 
 

 بخش تاالسمی      با با هماهنگی  :تاالسمی 

  جمعه هاهر روز با هماهنگی بخش دیالیز غیر از   :دیالیز  

 مقیم با وقت قبلی از پزشک متخصص خون  : شیمی درمانی 

 از واحد نوار مغز   با وقت قبلی بصورت  حضوری  :نوار مغز 

 7-54همه روزه از ساعت : فت صبحشی

 57-58چهارشنبه : شیفت عصر

 هر روز با وقت قبلی (:آسیب شناسی گفتار،صدا،بلع)گفتار درمانی 
 از واحد گفتار درمانی   بصورت حضوری و تلفنی      

 ( 13113121:شماره تماس)               
 8-12بجز پنج شنبه  8-14هر روز ساعت       

 ر روز با مراجعه حضوری به  واحد فیزیوتراپی ه:  یورتاپیفیز 

 8-11روزهای شنبه تا چهارشنبه : ساعت کاری       

 8-14: پنج شنبه                                                     

 روزهای شنبه تا چهارشنبه (:نوار گوش و تجویز سمعک) شنوایی سنجی 
 به واحدبا وقت قبلی و مراجعه حضوری  5-54ساعت 

 

 با وقت قبلی از واحد رادیولوژی:  سی تی اسکن 
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 .میباشد اولطبقه ورودی بخش از بیرون ساختمان اصلی در  :بخش تاالسمی

 .کنار ساختمان اداری جنب نرده ها می باشد: بخش دیالیز

 راهنمای طبقات ساختمان اداری

                             .کنار درب ورودی بیمارستان می باشد: واحد نگهبانی       

 .در ضلع جنوب شرقی قرار دارد :داروخانه   

 .در محوطه حیاط می باشد: بوفه    

                                                       9 

 

 طبقه سوم دفترتغذیه -بخش داخلی دو –بخش عفونی 

 طبقه  دوم دفتر محک– NICU2-بخش نوزادان  -بخش داخلی یک 

 

 طبقه اول سی اس ار -NICU 1–آندوسکوپی  –اتاق عمل  -بخش جراحی
 

  –درمانگاه و اورژانس صندوق – PICUبخش -بخش اورژانس - درمانگاه

 وارقلبن -اکو -اسپیرومتری -نوار مغز -اورژانس و درمانگاه  پذیرش-اطالعات

 همکف طبقه
 

 فیزیوتراپی   -سی تی اسکن-ژیورادیول -آزمایشگاه

 شنوایی سنجی -کاردرمانی -گفتار درمانی

 زیر زمین

 طبقه اول اتاق اساتید خانم -پاویون ها -دفتر آموزش -دفتر پرستاری

 طبقه همکف سابداریح --IT–کارگزینی  -مددکاری -ها نماینده بیمه -ترخیص -ریاست  –مدیریت 
 

 طبقه زیرزمین رختکن دانشجویان – بایگانی مدارک پزشکی - نمازخانه

 لیراهنمای طبقات ساختمان اص  
 



  

 

 
 

 :به چند روش ذیل امکان نوبت دهی در بیمارستان بهرامی فعال میباشد

                 ساعت 24:    گویا تلفن .1

  nobat.tums .ac.ir           :  اینترنت   .2

 paziresh24.com:    اپلیکیشن موبایل .3

 موارد اورژانسی: مراجعه حضوری  .4

 

:روش تلفنی  

های ذیل ارتباط برقرار میشود و طی مراحلی پیغامهای صوتی شنیده با شماره گیری تلفن

کد پیگیری میشود که در صورت انتخاب هر کدام و تایید صحیح آنها نوبت ثبت میشود و 

 .تاریخ ، ساعت نوبت و کد پیگیری را یادداشت بفرمایید.میشود  بیمار گفته

 .همراه بیاورید بهلطفا در زمان مراجعه کد پیگیری و کد ملی بیمار را 

00468577                 00468575 

00468564                  00468567 
  از آن تاریخ میتوان اقدام به نوبت  از دو هفته قبلبرای ثبت نوبت در هرروز

 .گیری کرد

  برای همان روز امکان پذیر نمیباشدثبت نوبت. 

 پذیرش در واحد نوبت دهی شروع ساعت 

 1:31: شیفت صبح 

 13:31: شیفت عصر 

01 

 

 



  

 

   برنامه درمانگاههای تخصصی  در شیفت صبح 
 ایام هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

 درمانگاه

 دکتر حمزه لو

01ساعت  

 دکتر عمرالعالیی 

8ساعت  

 دکتر خیاط زاده 

8ساعت  

 داخلی 
 

 دکتر حمزه لو

01ساعت  

 دکتر اسکندری 

01ساعت  

سکندریدکتر ا   

01ساعت  

 دکتر مالئیان 

01ساعت  

 جراحی

 دکتر ایزدی 

01ساعت  

 دکترایزدی

01ساعت  

 دکتر ایزدی 

01ساعت  

 دکتر جعفری

01ساعت  
 عفونی

 +  داخلی

ر افشین تکد  

01ساعت  

ر افشین تکد  

01ساعت  

 کلیه    

 دکترمحمدپور

01ساعت  

 دکترموحدیان

01ساعت  

 دکترمحمدپور

01ساعت  

 دکترموحدیان

01ساعت  

کترمحمدپورد  

01ساعت  

 دکترموحدیان

01ساعت  

 قلب

 دکترلیدا زمانی

1::0ساعت   

 دکترلیدا زمانی

1::0ساعت   

 دکتر بهپورنیا

  1::8ساعت

 دکترلیدا زمانی 

1::0ساعت   

 روانپزشکی 

 دکتر شعبانی

01ساعت  

 دکتر نادری

01ساعت  

 دکتر شعبانی  

01ساعت  

 دکتر حق شناس 

01ساعت  

 غدد

 دکتر علیزاده

01ساعت  

 دکتر کامرانی

01ساعت  

 دکتر علیزاده

01ساعت  

 دکتر کاوه

01ساعت  

 دکتر علیزاده

01ساعت  

ویسی زاده دکتر  

01ساعت  

 نوزادان

مشایخیدکتر   

01ساعت  

 دکتر شفیعی

01ساعت  

 دکتر شفیعی 

01ساعت  

 آسم وآلرژی   

 و  داخلی

کاجی یزدیدکتر   

01ساعت  

کاجی یزدیدکتر   

(داخلی)01ساعت  

جی یزدیکادکتر    

01ساعت  

 دکتر  احسانی

01ساعت  

 دکتر  شاهقلی

01ساعت  

 خون
 

ملکیاندکتر    

01ساعت  

 دکتر افتخاری

01ساعت  

ملکیاندکتر   

(داخلی)01ساعت  

 دکتر افتخاری

01ساعت  

ملکیاندکتر   

(داخلی)01ساعت  

 گوارش

 دکتر خیاط زاده 

01ساعت  

 دکترخسروشاهی

01ساعت  

 دکتررضوانی

01ساعت  

 دکتر خسروشاهی

01اعتس  

 اعصاب 

زمانی شیرین دکتر     

01ساعت  

حاج زرگرباشیدکتر  

01ساعت  

 ارتوپدی 
 

 دکتر حسین نیا     

01ساعت  

 گوش و

 حلق و  بینی

صادقی دکتر   

8ساعت  

موسوی دکتر   

01ساعت  

صادقی دکتر   

8ساعت  

 روماتولوژی

 +  داخلی
 دکتر تجزیه چی     

01ساعت  

 پوست

 دکتر قاسم پور

01ساعت  

قاسم پور دکتر    

8ساعت  

 دکتر قاسم پور

01ساعت  

 ریه 

 +  داخلی

 خانم زمستانی

8ساعت  

 خانم زمستانی 

8ساعت  

 خانم زمستانی 

8ساعت  

 تغذیه  

 و رژیم درمانی

00 



  

 

 برنامه درمانگاههای تخصصی کلینیک ویژه عصر
 ایام هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

        رمانگاهد  

  

 دکتر مالئیان  

01ساعت  

 دکتر اسکندری

01ساعت  

 دکتر مالئیان

01ساعت  

 دکتر اسکندری

01ساعت  
 جراحی

 دکتر بیگی

:0ساعت  

 دکتر بیگی   

:0ساعت  

 داخلی 

 دکتر جعفری 

04ساعت  

 

 دکتر جعفری

04ساعت  

 دکتر جعفری

04ساعت  

 

 دکتر ایزدی

:0ساعت  

 

  عفونی 

 +  داخلی

 دکتر مجتهدی 

04ساعت  
 

افشیندکتر   

04ساعت  

 دکتر مجتهدی

04ساعت  
 

 دکتر مجتهدی

04ساعت  

 

 کلیه 

 +  داخلی

حمدپوردکتر م    

04ساعت  

حمدپوردکتر م  

04ساعت  

حمدپوردکتر م  

04ساعت  

 دکتر موحدیان

04ساعت  

 قلب

 دکتر شعبانی

1::01ساعت  

 دکتر شعبانی 

1::01ساعت  

 دکتر شعبانی

1::01ساعت  

 دکتر شعبانی

1::01ساعت  

 دکتر شعبانی

1::01ساعت  

 غدد

ادهویسی ز دکتر     

04ساعت  

ویسی زاده دکتر   

04ساعت  

 نوزادان

 دکتر شفیعی 

01ساعت  

 

 دکتر شفیعی 

01ساعت  

 

 دکتر شفیعی

01ساعت  

 

 دکتر شفیعی

01ساعت  

 

آسم و آلرژی       

 +  داخلی

یزدی کاجی دکتر  

04ساعت  

 دکتر شاهقلی

:0ساعت  

کاجی یزدیدکتر   

04ساعت  

شاهقلیدکتر    

:0ساعت  

 خون 

 +  داخلی

 دکترخیاط زاده 

04ساعت  

 دکترخیاط زاده 

04ساعت  

 دکترخیاط زاده 

04ساعت  

 اعصاب

ر ملکیاندکت   

04ساعت  

 دکتر افتخاری

04ساعت  

 دکتر افتخاری

04ساعت  

 دکتر افتخاری

04ساعت  

ر ملکیاندکت  

04ساعت  
 گوارش

موسویدکتر    

04ساعت  

 دکتر صادقی 

:0ساعت  

 دکتر صادقی 

:0ساعت  

 روماتولوژی

 +  داخلی

     
 
 

قاسم پوردکتر  

04ساعت  

 

 ریه

 +  داخلی

 

 
زمانیلیدا دکتر   

01ساعت  

  

  

 روانپزشک   
 

  
 

 

 دکتر طیبی 

04ساعت  

 

 

جراح مغز   

 و اعصاب



  

 

 



  

 

 


