
 

 
 معاونت دانشجویی

 مرکز بهداشت و  سالمت

 
 
 

 
 

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن بهار علم و دانش و آغاز سال تحصیلی جدید به کلیه دانشجویان وعرض خیر مقدم 

 .قیت تحصیلی شما عزیزان را از خداوند متعال خواهان هستیمبه دانشجویان جدیدالورود، سالمتی، بهروزی و موف
 

 

  آذر 61پلي كلينيك 
 16661616-2: تلفن پذیرش -آذر 61آذر پلی کلينيك  61ميدان انقالب خيابان : نشانی

 بعدازظهر به جز پنجشنبه و جمعه  68صبح لغایت  8تمام روزهاي هفته : زمان پذیرش

  كلينيك تخصصي و فوق تخصصي 

 ،جراحی عمومی ،گوارش ،داخلی ،صاب و رواناع ،روماتولوژي ،زنان و زایمان ،حلق و بينی ،گوش ،چشم پزشكی

کودکبان و   ،بيماریهباي ریبه   ،بيماریهباي کليبه   ،قلب  و عبرو    ،ارتوپدي ،پوست و مو ،ارولوژي ،بيماریهاي غدد

 (TDCs)کلينيك تحریك مغزي  ،کلينيك پستان ،ترك سيگار ،داخلی عفونی ،روانپزشكی ،نوزادان

 پزشك عمومي و اورژانس 

 ماموگرافی، داروخانه ،آزمایشگاه ،سونوگرافی ،رادیولوژي: كخدمات پاراکليني

 
 

 



 

 خدمات جانبي : 

o هاي درمانی مشاوره تغذیه و ارائه رژیم 

o تزریقات داخل مفاصل ،گيري ارتوپدي انواع گچ 

o تنظيم خانواده و واکسيناسيون ،ارائه خدمات مامایی 

o آندوسكوپی دستگاه گوارش 

o پزشكی بينایی سنجی با تجهيزات پيشرفته چشم 

o  تست ورزش( اکوي رنگی و داپلر عرو )اکوکاردیوگرافی 

o اسپيرومتري 

o هولتر نوار قل  و فشارخون 

o نوار مغز 

o فصد خون ،بادکش ،حجامت 

o RF  و ليزر 



 

 
 معاونت دانشجویی

  مرکز بهداشت و  سالمت
 مركز پزشكي بزرگمهر 
شبرقی ببين فریمبان و فلسب ين      ،خيابان بزرگمهر ،خيابان وصال شيرازي ،انقالب : نشانی 

 16پالك 

  11112218-1و   11662112-8: تلفن 

  مركز جراحي محدود 

 گوش، حلق و بينی

 ليزرتراپی ،مكانوتراپی ،الكتروتراپی فيزيوتراپي و ليزر درماني 

 آندوسكوپی و کلونوسكوپی كلينيك فوق تخصصي گوارش 

 کودکبان  ،جراحی لثبه  ،ترميمی ،روت کانال ،گيري جرم كلينيك تخصصي دندانپزشكي، 

 ،ارتودنسی ثاببت و متحبرك   ،پروتز ثابت و متحرك ،احی فك و صورتجر ،کاشت ایمپلنت

 اعمال دندانپزشكی زیر بيهوشی

 هاي تخصصي و عمومي نحوه پذيرش كلينيك 

 حضوري .6

تغييبر و اصبال     ،ببا قابليبت راهنمبایی   ) 6داخلبی   16662818تلفنی با شبماره   .2

 (ها نوبت

  16662161و  16661616-2تلفن گویا با شماره هاي  .1

 آذر 61آذر پلی کلينيك  61خيابان انقالب خيابان : ینشان

 (به جز پنج شنبه و جمعه)  68صبح لغایت  8زمان پذیرش همه روزه صبح 

 خدمات درمانی نيروهاي مسلح ،تأمين اجتماعی: هاي طرف قرارداد بيمه

 دانا ،ایران ،آتيه سازان حافظ: هاي تكميلی طرف قرارداد بيمه

 



 

 

  واحد پيشگيري و سالمت اداره كل بهداشت و درمان 
o پایش سالمت دانشجویان جدیدالورود در ابتداي هر سال ورودي 

o ها و اصناف دانشكده ،سلف سرویس ،نظارت و کنترل بر بهداشت محيط و بهسازي اماکن دانشگاه از قبيل خوابگاه: واحد بهداشت محيط 

o  واحد بيمه دانشجویی 

 المت ویژه دانشجویان خارجیصدور دفترچه بيمه س 

 بيمه حوادث دانشجویان 

 توانند با ثبت نام از طریق سایت سازمان بيمه سالمت ایران اقدام به دریافت دفترچه بيمه نمایند اي نيستند می دانشجویانی که تحت پوشش هيچ بيمه. 

 كميسيون پزشكي 
o  61روز و در مبوارد بسبتري حبداکثر تبا      1را در موارد سرپایی حداکثر تا ( ارك تشخيصی پزشكی همراهبه همراه نسخه دارویی و سایر مد)دانشجویان اصل گواهی پزشكی 

 .روز پس از پایان تاریخ گواهی به آموزش دانشكده خود تحویل دهند تا در کميسيون بررسی شود

o آذر و مرکز مشاوره دانشجویی تهيه شده باشد 61کلينيك  ،کليه مدارك پزشكی سرپایی قابل طر  در کميسيون پزشكی صرفاً باید از مراکز درمانی دولتی. 

o باشد در خصوص موارد بستري این مورد استثناء می 

 

 مراكز درماني خوابگاهي اداره كل بهداشت و درمان 
 درمانگاه كوي پسران 

o  88116621: تلفن  -جن  دانشكده فنی  ،(اميرآباد)کارگر شمالی  

 درمانگاه شهيد چمران 

o  88611111: تلفن  –مجتمع خوابگاهی شهيد چمران  ،باالتر از انرژي اتمی( اميرآباد)شمالی کارگر  



 

هاي دانشجویي در خدمات درماني درصد تخفيف  
 

 رادیولوژی و سونوگرافی آزمایشگاه شرح
 ویزیت فوق تخصص ویزیت تخصصی ویزیت عمومی

 مهبدون بی با بیمه بدون بیمه با بیمه بدون بیمه با بیمه

 %01 %50 %01 %50 %01 %011 %01 %01 دانشجو

 

 

 

 

 

 دانشجو بدون بیمه دانشجو با بیمه عنوان

 %01-01 %01-50 ...اکو، آندوسکوپی، اسپیرمتری، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و 
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