
 

 زمان خدمات درمانی عنوان
 روزهای یکشنبه فشار خون، آریتمی، اسکیمیک قلبی و ... کلینیک تخصصی بیمارهای  قلب

 کلینیک تخصصی پوست و مو و زیبایی
آکنه، لک پوستی، پسوزیاریس، روش های مراقبت از پوست و 

 مو و...
 روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه

 روزهای شنبه و یکشنبه و چهارشنبه قند، تدابیر بیماران دیابتیکنترل  کلینیک تخصصی دیابت

کلینیک تخصصی تغذیه وکاهش/ 

 افزایش وزن
 روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه ارائه برنامه غذایی، رژیم های چاقی و الغری و کنترل وزن و ...

 کلینیک تخصصی بیماری های گوارش
اختالالت دفع و یبوست، بیماری های معده و ریفالکس، نفخ، 

 دردهای گوارشی، بواسیر، شقاق و ...

 روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه و

 چهارشنبه

 نازایی، کیست، فیبرم، اختالالت قاعدگی، پاپ اسمیر و .... کلینیک تخصصی بیماریهای زنان
 روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه و

 چهارشنبه

کلینیک تخصصی بیماری های مفاصل و 

 ستون فقرات و کمردرد

بیماری های التهابی وروماتیسمی، دیسک کمر و گردن، آرتروز، 

 پوکی استخوان و ...
 روزهای یکشنبه و سه شنبه

 ناتوانی جنسی، انزال زودرس، کاهش میل جنسی و ... کلینیک تخصصی اورولوژی
 روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه و

 چهارشنبه

 روزهای چهارشنبه تشخیص نوع سرگیجه، کنترل و درمان کلینیک تخصصی سرگیجه

کلینیک تخصصی بیماری های کبد و 

 کیسه صفرا

 کبد چرب، افزایش چربی خون، افزایش آنزیم های کبد،

 سنگ صفرا و ...

روزهای دوشنبه و سه شنبه و 

 چهارشنبه

کلینیک تخصصی بیماری های اعصاب و 

 روان
 روزهای یکشنبه و سه شنبه وسواس فکری و عملی و ...افسردگی، اضطراب، اختالل خواب، 

 روزهای دوشنبه و چهار شنبه ارائه کلیه خدمات ماساژ ماساژ

 روزهای همه روزه حجامت، فصد، بادکش سرد و گرم خدمات کمک درمانی

کالس های آموزشی مشاوره طب 

 ایرانی

دوران قبل و بعد ازدواج، قبل و بعد از بارداری، مادر و کودک، 

 شیردهی و بارداری
 نفر 5تا  2حداقل با حد نصاب 

 روزهای دوشنبه بیماری های قلب، گوارش، اعصاب و روان و ... کریستال تراپی

 المتکده بهشتس 
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