
             معرفی واحدهای بیمارستان
بخش های بستری:

ایــن مرکــز دارای ســه بخــش بســتری پوســت زنــان، پوســت مــردان و 
جراحــی مــی باشــد. پذیــرش بیمــاران در بخــش هــای بســتری از طریق 
ــج  بیمــار انجــام  ــا دســتور پزشــک معال ــگاه هــای تخصصــی و ب درمان

مــی شــود. 
نام درمانگاه ها

درمانگاه دیفن سیپرون
درمانگاه تومور

درمانگاه عفونی
درمانگاه جراحی

درمانگاه جراحی پالسیک
درمانگاه گوش و حلق و بینی

درمانگاه نوردرمانی )فتوتراپی(
درمانگاه روانپزشکی

درمانگاه پوست
درمانگاه پمفیگوس

درمانگاه پیگیری
درمانگاه M.F )مایکوزیز فونگونیدس(

درمانگاه تخصصی پوست
ایــن درمانــگاه همــه روزه بــه جــز روز هــای تعطیــل و بعــد از ظهــر پنــج 
شــنبه، در دو نوبــت صبــح و بعــد از ظهــر فعــال مــی باشــد؛ در درمانــگاه 
ــگاه  ــاتید و در درمان ــتقیم اس ــارت مس ــا نظ ــت ب ــتیاران پوس ــح دس صب
بعــد از ظهــر، اســاتید و اعضــای کادر درمــان بــه ویزیــت بیمــاران مــی 
ــا  ــاس ب ــورت تلفنی)تم ــه ص ــگاه ب ــی درمان ــت ده ــوه نوب ــد. نح پردازن
شــماره گویــای بیمارســتان و رزرو نوبــت( و مراجعــه حضــوری )5 صبــح( 

مــی باشــد.

درمانگاه فتوتراپی )نور درمانی( 
ایــن درمانــگاه همــه روزه از ســاعت 7 صبــح تــا 7 شــب فعــال مي باشــد 
)روزهــای زوج مخصــوص آقایــان و روزهــای فــرد مخصــوص بانــوان(.

بیمــاران ایــن درمانــگاه توســط معرفــی نامــه از درمانــگاه پوســت و پــس 
ــا آزمایشــات خــاص درخواســت  ــراه ب ــه چشــم پزشــکی و هم از تاییدی
شــده پذیــرش مــی شــوند. از شــنبه تــا چهارشــنبه، پزشــک متخصــص  

پوســت جهــت ویزیــت از ســاعت 8/30 تــا 12 حضــور دارنــد.

درمانگاه پیگیری 
هــدف از راه انــدازی ایــن درمانــگاه، ویزیت بیماران پوســتی مزمن اســت 
کــه نیــاز بــه ویزیــت هــای مکــرر و منظــم و ثبــت کامــل اطالعــات در 
پرونــده دارنــد. مراجعــه کننــدگان بــه ایــن درمانــگاه، بیمــاران ترخیصــی 
از بخــش هــای بســتری پوســت، بیمــاران تحــت فوتوتراپــی و بیمــاران 
ــگاه پوســت مي باشــند. ایــن کلینیــک روز  خــاص ارجــاع شــده از درمان

هــای شــنبه و چهارشــنبه از ســاعت 12-8 فعــال مــی باشــد. 

درمانگاه عفونی 
ــا  ــح ت ــنبه از صب ــنبه و چهارش ــه ش ــنبه، س ــای ش ــگاه روزه ــن درمان ای
اتمــام مراجعــه کننــدگان ادامــه دارد و بــه ویزیــت بیمــاران دارای 
ــگاه در  ــن درمان ــت ای ــای فعالی ــردازد. روزه ــی پ ــی م ــکالت عفون مش
روزهــای شــنبه، ســه شــنبه و چهارشــنبه از ســاعت 8 صبــح تــا اتمــام  

ــد. ــی باش ــدگان م ــه کنن مراجع

درمانگاه تومور 
ایــن درمانــگاه اولیــن و تنهــا مرکــز ملــی تخصصــی تومورهــای پوســتی 
ــا هــدف تشــخیص و درمــان ســرطان هــای  ــران مي باشــد کــه ب در ای
پوســتی و بــه صــورت چنــد تخصصــی بــا حضــور متخصصــان پوســت، 
جراحــان و پاتولوژیســت هــا اداره مــی شــود. ایــن درمانــگاه در روزهــای 
زوج آمــاده خدمــت رســانی بــه مراجعیــن مــی باشــد. ایــن درمانــگاه در 
ــا داشــتن معرفــی  روزهــای زوج آمــاده خدمــت رســانی بــه مراجعیــن ب

نامــه از درمانــگاه پوســت مــی باشــد.

کلینیک لیزر
انجام لیزر موهای زائد )جهت کاهش موهای زائد(

انجــام لیــزر فرکشــنال)جهت کاهــش نســبی اســکار آکنــه، اســکار هــای 
محــل جراحــی و خطــوط پوســتی ناشــی از تغییــر ناگهانــی وزن(

انجــام لیــزر PDL )جهــت ضایعــات عروقــی ماننــد لکــه هــای قرمــز 
کودکــی و برخــی تومورهــای عروقــی موســوم بــه همانژیــوم(

ــدام  ــف ان ــی ظری ــروق واریس ــان ع ــت درم ــی جه ــزر عروق ــام لی انج
ــر ــر 3 میلیمت ــر حداکث ــا قط ــی ت تحتان

ــی  ــح ال ــا چهارشــنبه از ســاعت 8 صب ــن کلینیــک روزهــای شــنبه ت ای
ــی  ــح ال ــه از ســاعت 8 صب ــداز ظهــر و روزهــای پنجشــنبه و جمع 8 بع
5 بعــداز ظهــر بــه ارائــه خدمــت بــه بیمــاران مــی پــردازد. انجــام لیــزر 
کاهــش موهــای زائــد بــدون وقــت قبلــی و بــا مراجعــه مســتقیم انجــام 

مــی شــود.

درمانگاه اتوایمیون تاولی
ــال  ــاعت 12-8 فع ــنبه س ــه ش ــنبه و س ــای یکش ــک روزه ــن کلینی ای
مي باشــد و بــه ارائــه خدمــات تشــخیصی، درمانــی و پیگیــری بیمــاران 
ــص از  ــس از ترخی ــوس( پ ــوص پمفیگ ــه خص ــی ) ب ــود ایمن ــی خ تاول

ــردازد. ــی پ ــای بســتری م بخــش ه

درمانگاه زیبایی 
ــت  ــال اس ــح فع ــنبه صب ــنبه و پنجش ــای یکش ــگاه در روزه ــن درمان ای
ــق  ــر تزری ــی نظی ــات زیبای ــام اقدام ــت انج ــاوره جه ــام مش ــه انج و ب
ــان  ــارت متخصص ــت نظ ــر و ... تح ــق فیل ــرودرم، تزری ــس، میک بوتاک

ــردازد. ــی پ ــت م پوس

درمانگاه جراحی پالستیک
ــنبه  ــح ودوش ــنبه صب ــج ش ــا پن ــنبه ت ــتیک ش ــی پالس ــگاه جراح درمان
عصــر بــه ویزیــت بیمــاران میپــردازد .در ایــن درمانــگاه بیمــاران جهــت 
انجــام اعمــال زیبایــی ازجملــه رینوپالســتی بلفاروپالســتی ماموپالســتی 
وانجــام  عمــل زیبایــی جهــت تومورهــا پوســتی ویزیــت میشــوند .مــکان 

برگــزاری در  درمانــگاه ۴ مــی باشــد

درمانگاه جراحی عمومی 
ــگاه جراحــی عمومــی شــنبه وچهارشــنبه صبــح ویزیــت بیمــاران  درمان
ــوده  ــت ت ــی برداش ــد هرن ــه هموروئی ــی از جمل ــام جراح ــت انج جه

ــد. ــگاه ۴ میباش ــل درمان ــام میدهد.مح ــدال و...انج ــینوس پایلونی س

اتاق های عمل
اتاق عمل سرپایی

در شــیفت هــای صبــح و بعــد از ظهــر بــه پذیــرش مراجعــه کننــدگان 
دارای معرفــی نامــه و نوبــت قبلــی مــی پــردازد. برخــی اقدامــات انجــام 
شــده در ایــن واحــد عبارتنــد از: بیوپســی از ضایعــات پوســت و مخــاط 

و ناخــن، کرایوتراپــی، کوتریزاســیون، تزریــق توکســین بوتولینــوم و ..

اتاق عمل جراحی
ایــن واحــد انــواع جراحــی هــای بــزرگ و کوچــک را بــا حضــور اعضــای 
محتــرم هیــات علمــی و فلوشــیپ هــای جراحــی ترمیمــی و دســتیاران 
ــاق عمــل از طریــق  ــرش بیمــاران در ات پوســت انجــام مــی دهــد. پذی

درمانــگاه جراحــی پالســتیک انجــام مــی شــود.



              معرفی واحدهای پاراکلینیکی
   

آزمایشگاه
ایــن واحــد در دو بخــش آنالیــز خــون و مایعــات بــدن و قــارچ شناســی 
ــورت  ــوده و در ص ــال ب ــتان فع ــبانه روزی در بیمارس ــورت ش ــه ص ب
ــه  ــه نمون ــی ســاعات ب ــش، در تمام ــرای انجــام آزمای ــار ب آمادگــی بیم

ــردازد. ــی پ ــاران م ــری از بیم گی

پاتولوژی
ــش  ــل و بخ ــای عم ــاق ه ــی از ات ــاران ارجاع ــه بیم ــد نمون ــن واح ای
هــای بســتری را جهــت انجــام تســت هــای تخصصــی آســیب شناســی، 

پذیــرش مــی نمایــد.

داروخانه
ــکده  ــتانی دانش ــای بیمارس ــه ه ــه داروخان ــزء مجموع ــد ج ــن واح ای
داروســازی علــوم پزشــکی تهــران و دارای دو بخــش ســرپایی و بســتری 
ــا  ــح ت ــاعت 7:30 صب ــتان از س ــرپایی بیمارس ــه س ــد. داروخان ــی باش م
اتمــام کار درمانــگاه هــا بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد. ایــن واحــد 
ــز مــی باشــد  ــه جالینوســی نی ــه نامــه داروخان ــی ب دارای بخــش مجزای

ــر عهــده دارد. ــی را ب ــه ســاخت داروهــای ترکیب کــه وظیف

تصویربرداری
ــرش  ــوده و پذی ــال ب ــر فع ــح و عص ــای صب ــیفت ه ــد در ش ــن واح ای
بیمــاران ارجــاع شــده از بخــش هــای بســتری پوســت و درمانــگاه هــا را 

ــوژی انجــام مــی دهــد. در محــدوده عکــس هــای روتیــن رادیول

آدرس بیمارستان رازی: خیابان وحدت اسالمی
بعد از میدان وحدت اسالمی )میدان شاهپور سابق(

تلفن های بیمارستان:
55631۴65-55630853-55630553
55571237-556301۴6-55630223
55576173-55633728-5563017۴

تلفن های گویای بیمارستان )نوبت دهی(:
3-55609951 و 8-55696705 و 55630668-9

55630665

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات:
5563۴۴61

پیامک بیمارستان
30002۴0

وب سایت  و ایمیل بیمارستان:
http://razihos.tums.ac.ir

razihospital@sina.tums.ac.ir

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان:
تامین اجتماعی

خدمات درمانی )بیمه سالمت(
کمیته امداد

نیروهای مسلح
بانک تجارت

 معرفی
ویژه

گاه ها
درمان


