
 

 

  

  

  

 

  

  

  

  



  

  

  

  



  بيمارستان ضيائيان  -واحد آموزش پردیس بين الملل 

Tell & fax: 55738806       Email: amozeshbz@gmail.com  

  

  )متخصص گوش،حلق و بينی(دکتر ابراهيم کریمی : رئيس بيمارستان

  

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و (محمد عفت پناه   دکتر: ی بيمارستانمعاون آموزش
  )نوجوانان

  

    اکبری هانيه  خانم: پردیس بين الملل در بيمارستان ضيائيان آموزش آارشناس

  



 

  :تاریخچه آموزشی شدن بيمارستان

مساحت هشت هزار و سی و نه ه قطعه زمينی ب ١٣٣٦مرحوم ضياءالدین ضيائيان در سال 

یک صلح نامه جهت احداث بيمارستان به جمعيت شير و خورشيد وقت واگذار متر مربع را طی 

با حضور  ١٣٧٢سال  بهمن ٢٢در  پروژه احداث بيمارستان شروع شد و ١٣۶۴سال  .نمود

فعاليت آموزشی خود را با حضور دانشجویان  بيمارستان .افتتاح گردید وقت رئيس جمهور

از تاریخ ) لوژی، قلب، جراحی، داخلی، ارتوپدیارو : گروه ۵در (پزشکی پردیس بين الملل 

  .دوره دانشجویان پزشکی را آموزش داده است ٢۵و تا کنون  هآغاز نمود ١/٧/٩٠

 

 

 

The Name of Hospital:  Ziyayian Hospital 

Website: http://zh.medicine.tums.ac.ir  

Email: Ziyayian-Hospital @ tums.ac.ir  

History: 

 Ziyayian Hospital established in 1989, with the dedication of 7500 m2 land 
of its first promoter, Dr. Ziyayian. The mission laid out Dr. Ziyayian 
remains the university's mission today, summed up in a simple but 
powerful   International  branch of Tehran University of Medical Sciences 
and Health Services. What Dr. Ziyayian dedicated was a simple land by the 
purpose of building a hospital advanced in health care. The realization of 
Dr. Ziyayian at this, leading to the Educational-system Hospital as it exists 
today. 

 

After more than 30 years, Ziyayian Hospital remains a leader in both 
teaching and treatment with Eminent professors, top students in medical 
sciences, international studies, education and the health professions. 

 

 



Highlights: 

Subspecialty Clinic of Pediatric Urology-  

Subspecialty Clinic of Child & Adolescent psychiatry -  

Educational Field of International Branch of Tums  -  

Educational Field of Community Based Medicine- 

Educational Field of Maxillofacial Surgery of International Branch of Tums-  

Educational field of Community Based Participatory Researches -  

Area 7500 m2
Beds                          
licensed 

                                    
Staffed 

155  
 

100 

Patients/year 225117
 

Departments  

Inpatient 
Departments 

Internal medicine
ICU   General
CCU   & Post-CCU
pediatrics 
Hemodialysis 
Obstetrics &  Gynecology 
General  Surgery
Ophthalmology
Orthopedics
Operating room & Recovery 
General  Emergency ward 
Dentistry

  
  

Outpatient 
departments

Mother & Child health Care 
Obstetrics
Gynecology   
Cardiology 

Urology   General 
Pediatrics  Urology 



Nephrology
Internal  medicine 
Gastroenterology
Infectious diseases    
Ophthalmology
ENT (Ear, Nose & Throat)
General  Surgery

Psychiatry  General
Child & Adolescent psychiatry 

Paraclinics  
Radiology
CT scan 
MRI 
Bone density test  SCAN
Laparoscopy
Endoscopy
Laboratory   & Pathology
Physiotherapy & Rehabilitation
Audio metrics
Speech therapy
Nutrition
EMG
NCV
Cardiovascular Procedure
Echocardiography
Exercise test
Pharmacy 

 
Number of faculty members:

Title Female Male

Faculty members 4 20

Nursing staff 77 9

Expert staff 14 22

Staff 61 88

 

Postal Address : Ziyayian  Hospital - Aboozar St. - Tehran - I.R.Iran     

Postal code : 1366736511 

Fax  : +982155751333    Tel.  : +982155738004 

  



  :امکانات رفاهی      

چوب ، یخچال بزرگ، ) سرد-گرم(کمد لباس، آبسردکن دو منظوره : پاویون دانشجویی خانمها

  سرویس بهداشتی ،صندلی لباسی،

چوب ، یخچال بزرگ، ) سرد- گرم(کمد لباس، آبسردکن دو منظوره : پاویون دانشجویی آقایان

  سرویس بهداشتی ،صندلی لباسی،

  

  



   :امکانات آموزشی

  

 

  ها مخزن کتاب و ژورنال

  

 



  سالن مطالعه

 

 

  سایت اینترنت

 



 

  کالس های آموزشی

  

  



 

  ضيائيان مرکز آموزشی ، درمانیواحد های کلينيکی و پارا کلينيکی 

  

 EEG  زنان و زایمان
 EMG  ارولوژی
 ECG نفرولوژی
  سونوگرافی -رادیولوژی نورولوژی

  کلونوسکوپی - آندوسکوپی  قلب و عروق
  تست ورزش - اکوکاردیوگرافی  ارتوپدی

  فيزیوتراپی جراحی عمومی
  پاتولوژی داخلی

  داروخانه  روان پزشکی کودکان و نوجوانان
  ادیومتری  اعصاب و روان
  عينک سازی کودکان و نوزادان
  اپتومتری گوش،حلق و بينی
  رژیم درمانیتغذیه و   جراحی اعصاب
  آزمایشگاه  ارولوژی کودکان

  گفتار درمانی  عفونی
  طب فيزیک و توانبخشی چشم پزشکی
  -   دندانپزشکی

    
   

  

 

 ضيائيانمرکز آموزشی،درمانی  بخش های

  

                                                             کل تخت های فعال بيمارستان
  تخت ١۴٣

  تخت ۴  بخش اتاق عمل ها
  تخت ١٢ ICUبخش 
  تخت ١۶ CCUبخش 

  تخت ١٢  بخش پست پارتوم
  تخت ۴ بخش زایشگاه
  تخت ١٩  بخش اطفال

  تخت ٢٢  بخش جراحی مردان
  تخت ٢٨  بخش جراحی زنان
  تخت ٢٠ بخش اورژانس
  تخت ۶  بخش همودیاليز

 


