
توضیحات مددکار
تاری    خ 

وع شر

تاری    خ 

پایان
تعداد 

مهمان

مددکار 

اجتمایع
اقامتگاهبیمار

مرکز 
ی
درمان

نوع 

اسکان

نوع 

درمان
عنوان اتاق

تعداد 

شب

نفر 

شب
شهراستانبیماری

ی یم باشد1 ی بستر بیمار جهت جرایح در بیمارستان امام حسی 
 مهر 01

1401

 مهر 02

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

حمیده بربری فکور 

3591535052
ی (تهران)خانه نور  یهمراه(ع)امام حسی  بستر

دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
وئید12 ی تت 

برداشیر
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

بعلت کانرس شویکس تحت درمان است بیمار وهمراهان نیاز به اسکان دارند2
 مهر 03

1401

 مهر 05

1401
مریم تیموری جایم3

عایشه چمیده 

4979260829
یاسهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
آق قالگلستانکانرس  شویکس26

. جلسه پرتو داشته و در حال حاضی تحت درمان است25بیمار 3
 مهر 01

1401

 مهر 10

1401
الهه استوار2

گل ناز پناه 

3520667401
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

برازجانبوشهرشطان918دو تختهشپانیهمراهان

ی یم باشد4 بیمار با مشکل کلیه بستر
 شهریور 31

1401

 مهر 06

1401
سمیه یادگاری2

رسول بخش غالیم 

5259329880
یهمراهمیالد(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
کلیه612

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

ی شده همراه نیاز به اسکان دارد5 بیمار بعلت درمان مشکل قلب بستر
 شهریور 31

1401

 مهر 02

1401
مریم تیموری جایم1

علیه پورعلیمردان 

4529805654

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
ایالمایالممشکل قلب22

بیمار برای انجام آزمایشات و سیتر آنژیو به تهران مراجعه کرده6
 شهریور 31

1401

 مهر 07

1401
2

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

مهناز افضیل 

9460103591

همراه شای کریمان 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

اصفهاناصفهانقلتی714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

کارهای خارج ازبیمارستان هستند7 بیمارپیوندمغزواستخوان شدندوپدرپیگت 
 شهریور 31

1401

 مهر 02

1401
1

انجمن )سارا نوری 

Mps)

حمیدرضا ثاقب 

5200209773
یهمراهمفیدهمراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
22Mpsمیایمسمنان

8
با عرض سالم و ادب بیمار با توده سینوس از سقز مراحعه نموده جهت ادامه درمان 

نیاز به اسکان دارد

 شهریور 31

1401

 مهر 03

1401
زهرا قائدی2

ازاد مصطفانی 

3762102759

همراه شای شفیع 

(تهران)
یهمراهامت  اعلم سقزکردستانتوده سینوس36دو تخته با حمامبستر

9
ام ی بوده و فردا جهت ویزیت بعد عمل . با سالم و احتر بیمار جهت عمل چشم بستر

نیاز به مراجعه به بیمارستان دارد

 شهریور 31

1401

 مهر 01

1401
زاد پرگو2 ی شت  کتی

 
ی
مژده رضان

3241280454
طرفه(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
کرمانشاهکرمانشاهچشم12

یه رها عملکرد فصل تابستان همراه شای آنالین موسسه خت 



10
پدر بیمار کارگر ساده . ساکن شهرکرد میباشد.عمل گوش .  ساله11بیمار کودک 

.میباشد

 شهریور 31

1401

 مهر 03

1401
یفیان2 فریبا شر

سلییم محمد مهدی 

4611297691
یهمراهلقمان حکیمشای انفاق ثلث بستر

دو تخته 

(3شماره )عادی
عمل گوش36

چهارمحال 

وبختیاری
شهرکرد

11
 (2792211121)بیمار ایلیا بابازاده باکدمیل

ی
به همراه والدین جهت انجام امور درمان

نیازمند اسکان میباشند

 شهریور 31

1401

 مهر 06

1401
معصومه طیتی2

ایلیا بابازاده 

2792211121
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
قلب612

آذربایجان 

غرنی
خوی

 نیاز به اسکان دارند12
ی
ی یم باشد و جهت انژیوگراف بیمار به دلیل مشکالت قلتی بستر

 شهریور 31

1401

 مهر 07

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

آیدین پارسانژاد 

7320078872
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 
یهمراه بوشهربوشهرمشکل قلتی714دو تختهبستر

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند13 .بیمار در بخش جرایح قلب بستر
 شهریور 31

1401

 مهر 04

1401
لیال فریحی3

مصطفی زاهد شگیل 

2002507538
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

سه تخته 

(201اتاق )عادی
دزفولخوزستانقلتی412

بیمار جهت پیوند مغز استخوان نیاز به اسکان دارد14
 شهریور 31

1401

 مهر 07

1401
3

یه )بهاره افشار  خت 

(مهیار

کژال یوسفی 

3810435511
یعترهمراه شای بهشت دکتر شر

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانشطان خون721

15
بیمار بدلیل بیماری تاالسیم حدود یک ماه میباشد که در بیمارستان تحت درمان 

ایط خاص بیماران پیوندی ،  میباشد ، دوهفته قبل پیوند شده است ، باتوجه به شر

 مدت و اقامت در تهران دارند 
ی
.نیاز به ادامه درمان طوالن

 شهریور 31

1401

 مهر 09

1401
کتایون جالیل تبار3

ی بر  فایزه حسی 

3690710685
یعتر(تهران)خانه نور  یهمراهدکتر شر بستر

سه تخته 

(205اتاق )عادی
تاالسیم927

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

بیمار جهت مراحل درمان شطان بایستر در تهران بماند16
 شهریور 31

1401

 مهر 08

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

سید عیل بابانی قوزلو 

1621875369
شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
گریماردبیلشطان816

بیمار جهت انجام مراحل تشخییص تا دوشنبه بایستر در تهران بماند17
 شهریور 31

1401

 مهر 04

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

محمدی  ستاره شت 

6990002700
مهدیه(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

48دو تختهشپانیهمراهان
مشکل زنان و مجرای 

تناسیل

سیستان 

وبلوچستان
فنوج

18
ی و همراهان نیاز به اسکان   پرخطر از شهرستان مراجعه وبستر

ی
بیمار بعلت حاملگ

دارند

 شهریور 31

1401

 مهر 04

1401
مریم تیموری جایم3

نرسین سلیقه 

0920756905
یهمراهیاسهمراه شای بهشت بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
حامله پرخطر412

خراسان 

رضوی
رضویه

19

 شده و جهت درمان تومور جمجمه به 
ی
بیمار از طرف خت  مورد اعتماد به رها معرف

 دیگر 
ی
 و امور درمان

ی
تهران مراجعه کرده است، در حال حاضی فرایند شییم درمان

ت رسول در حال انجام است و خانواده  بیمار در بیمارستان های امام خمیتی و حضی

ایط مساعدی ندارد و نیاز به تمدید اسکان دارند .بیمار از لحاظ مایل شر

 شهریور 31

1401

 مهر 18

1401
(رها)راضیه کمایل 4

ثنا عبایس 

3810612782
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانتومور مغزی1872

ی است و همراهان با یکدیگر جابجا میشود20 بیمار بستر
 شهریور 31

1401

 مهر 06

1401
لیال فریحی4

حبیب اله یاری 

5239451028
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

ارولوژی624
خراسان 

جنونی
جند بت 

ی است21 بیماردر بخش مراقبتهای ویژه بستر
 شهریور 31

1401

 مهر 06

1401
لیال فریحی1

ی قریشر  حسی 

6579665688
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
المردفارسقلتی66

22

بیمار از روستانی از سیستان و بلوچستان جهت انجام امور قبل از پیوند به تهران 

مراجعه نموده است  و به دلیل کمبود امکانات پزشیک در شهر و روستای محل 

ی جهت پیوند در تهران اقامت  سکونتشان یم بایست  تا تکمیل مدارک پیوند و بستر

 جهت اسکان ندارند 
ی
.داشته باشد و مکان

 شهریور 31

1401

 مهر 09

1401
3

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

شیما کرد انجیک 

3710542138
سینا(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(203اتاق )عادی
ی 927 پیوند کلیه- دیالت 

سیستان 

وبلوچستان
خاش

.با دوهمراه نیاز به اسکان دارد و شطان فک و دهان است . بیمار رادیوترانی دارد 23
 شهریور 31

1401

 مهر 27

1401
انستیتو )فرزانه رجتی3

(کانرس

رقیه علمشایه 

2269962753
(ره)امام خمیتی (تهران)شای سلیمان 

بیمار و 

عیل ابادگلستانشطان فک2781سه تخته با شویسشپانیهمراهان

24
ی ای یس یو و   از اردبیل مراجعه بستر

ی
با سالم و عرض ادب بیمار با توده گردن

همراهان نیاز به اسکان دارند

 شهریور 31

1401

 مهر 05

1401
زهرا قائدی2

اگباله رجتی 

1465633081
یهمراهامت  اعلم(تهران)شای لییل  بستر

 تخته با 2اتاق 

شویس
اردبیلاردبیلتوده گردن510

25
بیماربامشکل زخم معده ودردکلیه مراجعه کرده شغل بیمارکشاورزی ساکن دزفول 

میباشد

 شهریور 31

1401

 مهر 09

1401
(اورژانس)یلدا سهرانی1

عیل محمد خواجوی 

2001050364اوریک 

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
رامشت خوزستانزخم معده وکلیه99

 دارد24بیمار شطان پروستات دارد و 26
ی
. جلسه دیگر پرتو درمان

 شهریور 31

1401

 مهر 07

1401
الهه استوار3

سیدعیل جون بتی 

هاشیم 

6009656656

 ریز
ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

بهبهانخوزستانشطان721دو تختهشپانیهمراهان

 دارد و درمان ادامه دارد17بیمار 27
ی
. جلسه دیگر پرتودرمان

 شهریور 31

1401

 مهر 07

1401
الهه استوار2

کوثر دهقان 

2371102075
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

کازرونفارسشطان714دو تختهشپانیهمراهان



 دارد و همچنان تحت درمان است20بیمار 28
ی
. جلسه پرتودرمان

 شهریور 31

1401

 مهر 07

1401
الهه استوار2

مرضیه سادات اروند 

4250944891
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان714دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

شطان روده متاستاتیک از استان خوزستان29
 شهریور 31

1401

 مهر 30

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

سیده بتول ملبوب 

1815975458
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
بندرماهشهرخوزستانشطان روده3060

30
بیمار پیوند کلیه انجام داده است و نیاز به مراقبت های بعد از عمل دارد و اسکان 

داده شود

 شهریور 30

1401

 مهر 02

1401
ی2 رقیه بشت 

محمدرضا هدایتر 

نیک فرد 

2151216292

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

قایم شهرمازندرانپیوند کلیه36دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

شغل بیمارکارگرمیباشد/متاهل/کاندیدپیوندکلیه میباشد/بیمارمشکل کلیوی دارد31
 شهریور 31

1401

 مهر 09

1401
(اورژانس)یلدا سهرانی3

 
ی
عبدالمویل شدارزان

3650798395
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

سه تخته با حمام و 

شویس
کلیوی927

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد32
 شهریور 31

1401

 مهر 04

1401
لیال فریحی2

حلیمه برهانزیه 

3590114363
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
تومورمغزی48

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

33
یه نور در یاسوج یم باشد که جهت رادیوترانی در  بیمار از مددجویان موسسه خت 

از مراجعه کرده اند و نیاز به تمدید اقامت دارند .بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 شهریور 30

1401

 مهر 09

1401
2

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

ی  صدیقه خت 

4232241371
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان1020یک تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

بیمار جهت درمان نیاز به اسکان دارد34
 شهریور 31

1401

 مهر 06

1401
لیال فریحی3

زهرا حسن زاده 

0925669199
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کلیوی618

خراسان 

رضوی
مشهد

35

اما به استحضار یم رساند بیمار به منظور جرایح دیسک گردن در تاری    خ  با سالم  احتر

.  همراه یم باشد3 شهریور ماه در بیمارستان پذیرش شده است بیمار دارای 30

ده در تهران فاقد . همراهان خواهر، همرس و فرزند پرس ایشان یم باشند خانواده نامتی

 یم باشند و امکان اسکان در تهران را ندارند
ی
بدین منظور . شبکه حمایتر خانوادیک

 شهریور 30

1401

 شهریور 31

1401
بهمن مرادی2

علویه حیدریان 

3358349780
یهمراهشهدای گمنامشای انفاق ثلث بستر

دو تخته 

(4شماره )عادی
12

دیسک گردن تزریق 

سیمان
سنندجکردستان

36
ی بیمار  ام بیمار مبتال به تومور کلیه میباشد و  با توجه به نیاز به بستر با سالم و احتر

از را دارند  طبق توصیه پزشک نیاز به اقامت در شت 
ی
و انجام اقدامات درمان

 شهریور 30

1401

 مهر 02

1401
بهنام صابری2

ف  رقیه کاظیم شر

2983553701آبادی 
از)شای محب  از(شت  یهمراهامت  شت  کرمانکرمانتومور کلیه36دو تختهبستر

37
بیمار به دلیل بیماری تاالسیم در بیمارستان تحت درمان میباشد و نیاز به اسکان 

.دارند 

 شهریور 30

1401

 مهر 07

1401
کتایون جالیل تبار3

ی شییه  امت  حسی 

3460410061
یعتر(تهران)* خانه نور یهمراهدکتر شر بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

بندرجاسکهرمزگانتاالسیم824

38
بیمار جرایح گوش انجام داده و پرده را ترمیم کرده و همرس و فرزندش همراه موثر 

.میباشد

 شهریور 30

1401

 مهر 04

1401
2

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

ی کرم پور  عیل حسی 

1970500042
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
شوشترخوزستانجرایح گوش510

ش نیاز به اسکان دارد . بیمار رادیوترانی دارد 39 .شطان حنجره دارد . با دختر
 شهریور 31

1401

 مهر 30

1401
انستیتو )فرزانه رجتی2

(کانرس

عباسعیل امایم 

4569668097
(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

شخهسمنانحنجره3060دو تختهشپانیهمراهان

 هستند تدامه درمان دارند40
ی
بیمار در حال پرتودرمان

 شهریور 31

1401

 مهر 06

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

صدیقه طرایح مفرد 

1260393399
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

301)

کاشاناصفهانشطان سینه618

 چندین بار جرایح گردید41
ی
بیمار سوختیک

 شهریور 30

1401

 مهر 02

1401
سعیده راوند2

 
ی
مهرشاد امان

0610308599
(تهران)خانه نور 

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
36

ی
اراکمرکزیسوختیک

42
یه نور در قزوین جهت عمل جرایح در بیمارستان   شده از همکاران خت 

ی
بیمار معرف

.خاتم االنبیا از قزوین به تهران مراجعه کرده اند

 شهریور 30

1401

 مهر 02

1401
3

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

عیل رضا سعیدی 

مطلق 

4322063144

(تهران)خانه آرامش

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

یهمراه قزوینقزوینتومور کلیه39سه تخته با شویسبستر

43
مددجو جهت عمل جرایح کتف مراجعه نموده نیاز به اسکان دارد با رعایت اصول 

 به محل اسکان راهنمانی گردید
بهداشتر

 شهریور 30

1401

 مهر 02

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

ضا محمدی پت   علت 

چوپان 

1698695233

همراه شای آریو 

(تهران)
خاتم االنبیاء

بیمار و 

همراهان
ی جسیم حرکتر39تخته با حمام 3بستر

آذربایجان 
ر
ف شر

آذرشهر

44
 شهریور 31

1401

 مهر 06

1401
لیال نییک قیل زاده2

رعنا احمدی 

3242287576
شهید مدرسهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
کرمانشاهکرمانشاهکاندید پیوند کلیه612

 هستند نیازمند 45
ی
 همراه هستند2شطان سارکوم پا هستند درحال پرتو درمان

 شهریور 31

1401

 مهر 20

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

محمد ارچیتی 

2620296412
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
لیسارگیالنسارکوم پا2060



46
ام بیمار از اقشار نیازمند است نیاز به درمان چشم در این مرکز دارد  با سالم و احتر

مشکل شبکیه

 شهریور 31

1401

 مهر 01

1401
زاد پرگو4 ی شت  کتی

فاطمه بلیدی 

5250314694

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
طرفه

بیمار و 

چشیم14دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

47
مددجو جهت معاینه پزشیک مراجعه نموده نیاز به اسکان دارد با رعایت اصول 

 به محل اسکان راهنمانی گردید
بهداشتر

 شهریور 30

1401

 مهر 02

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

ی  عیل رنجتی

6419354935
سیناشای انفاق ثلث

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته 

(2شماره )عادی
کرمانشاهکرمانشاهجسیم حرکتر36

بیمار تحت رادیوترانی میباشد. سالم و درود 48
 شهریور 30

1401

 مهر 13

1401
ی2 لیال بشت 

انسیه حسیتی 

3521119084
از)شای محب  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

برازجانبوشهرتومور مغزی1428دو تختهشپانیهمراهان

49
بیمار مورد جرایح تومور مغزی قرار گرفته ، برای ویزیت و معاینه دکتر باید تهران 

باشن

 شهریور 29

1401

 مهر 04

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

محمد فرح بخش 

2982388871

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
مفید

بیمار و 

بمکرمانتومور مغزی618سه تخته با حمامشپانیهمراهان

 داشته 35بیمار 50
ی
. تا را گذرانده است20 جلسه پرتو درمان

 شهریور 30

1401

 مهر 06

1401
الهه استوار3

خدیجه آذریان 

3500475493
از)شای رضا  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

اهرمبوشهرشطان721سه تختهشپانیهمراهان

 نیازمند اسکان میباشند51
ی
بیمار به همراه پدر خودجهت انجام امور درمان

 شهریور 29

1401

 شهریور 31

1401
معصومه طیتی2

 
ی
ابوبکر محمدان

3612985639

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

نقص ایمتی24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

52
پدر بیمار با کد میل . بیمار و همراهانش برای ویزیت به تهران مراجعه کردند

ی به همراه ایشان در اقامتگاه حضور خواهد داشت9516163935 . نت 

 شهریور 29

1401

 شهریور 31

1401
2

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

مهناز افضیل 

9460103591

همراه شای کریمان 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

اصفهاناصفهانقلتی24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

53
 در بیمارستان نمازی است

ی
 جلسه دیگر نیاز به 13بیمار .بیمار تحت پرتودرمان

 دارد
ی
.پرتودرمان

 شهریور 30

1401

 مهر 06

1401
الهه استوار3

مراد قاسم نژاد 

4231788146
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان721تخته 3شپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

ی هست و ده جلسه دیگر دارد54 .بیمار در بیمارستان نمازی بستر
 شهریور 30

1401

 مهر 06

1401
الهه استوار3

ی  فاطمه اکتی

2539283675
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

اقلیدفارسشطان721تخته 3شپانیهمراهان

ی و همراهان از ابادان نیازمند اسکان هستند55 .بیمار در بخش یس یس یو قلب بستر
 شهریور 30

1401

 مهر 04

1401
الهه استوار3

 
ی
رئوف فرحان

1816135992
 ریز

ی
ازشای نور ن آبادانخوزستانقلتی515دو تختهشپانیهمراهنمازی شت 

 دارند56
ی
بیمار بدلیل بیماری شطان نیاز به پرتودرمان

 شهریور 29

1401

 مهر 02

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

ه رجتی 
ر منت 

6549475635
از)شای محب  (شت 

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

دارابفارسشطان48دو تختهشپانیهمراهان

ی عصاره با کد میل57 ی با همراهان جابجا میشود1990803725متی   نت 
 شهریور 30

1401

 مهر 05

1401
لیال فریحی3

محمد عصاره 

2000829384

همراه شای مشت  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

دزفولخوزستاندیسک کمر618سه تخته با حمامشپانیهمراهان

58
ی تشنج . بیمار کودک بکساله ده ساکن قسم وپدر بیمار کارگر . علت بستر نامتی

یط وچر صادر شده بیمار قادر به پرداخت هزینه نمیباشد.میباشد

 شهریور 29

1401

 مهر 02

1401
یفیان2 فریبا شر

 
ی
فاطمه ایران

3450867539
لقمان حکیمشای انفاق ثلث

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته 

(6شماره )عادی
بندرعباسهرمزگانتشنج48

59
ی و همراه نیاز به اسکان  با عرض سالم و روز بختی بیمار با مشکل گوش مراجعه بستر

دارد

 شهریور 29

1401

 مهر 02

1401
زهرا قائدی1

 فرجایم فر 
ی
ف اشر

2001638736

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراهامت  اعلم بستر

طبقه )یک تخته 

(اول
دزفولخوزستانگوش44

بیمار بعلت درمان مشکل زنان مراجعه و با همراه نیاز به اسکان دارند60
 شهریور 29

1401

 مهر 02

1401
مریم تیموری جایم2

زینب طیب زاده 

5819982509
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
ایالمایالممشکل زنان48

 و رادیوترانی در تهران حضور دارد61
ی
بیمار به علت شییم درمان

 شهریور 29

1401

 مهر 05

1401
فریده ابراهییم2

ارسالن سعیدیان 

4500312048

همراه شای افروز 

(تهران)
ی  (ع)امام حسی 

بیمار و 

ایالمایالمرادیوترانی714دو تخته   با حمامشپانیهمراهان

بیمار جهت جرایح زانو در بیمارستان حضوردارد62
 شهریور 29

1401

 مهر 02

1401
سمیه یادگاری2

رقیه بری  هه 

181049659

همراه شای ژوان 

(تهران)
میالد

بیمار و 

اهوازخوزستانجرایح زانو48تخته با شویس 2شپانیهمراهان

63
بیمار بدلیل بیماری کنرس خون بصورت شپانی در بیمارستان تحت درمان میباشد و 

.نیاز به اسکان دارند 

 شهریور 29

1401

 شهریور 31

1401
کتایون جالیل تبار2

ضا موثفر  علت 

2420949201
یعتر(تهران)خانه نور  شپانیهمراهدکتر شر

دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
ازفارسشطان خون24 شت 



64
توانخواه به اتفاق والدین جهت عمل جرایح به تهران امده است و نیاز به اسکان 

.دارند 

 شهریور 29

1401

 مهر 02

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

الینا درویشپور 

1831513341

همراه شای جهان  

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

ایذهخوزستانجسیم حرکتر48دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

65
ی میشوند در بخش رنان و فرزند پرس  بیمار شطان روده متاستاز کبد دارند فردا بستر

 نماید
ی
ایشان به تنهانی از امکان اسکان استفاده ن

 شهریور 29

1401

 مهر 13

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

لیال محمدزاده 

0681221021
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
آملمازندرانشطان کولون1530

66
ی میباشد از   بستر

ی
 و لخته خون در این مرکز درمان

ر
بیمار به دلیل مشکل قلتی عروف

 مراجعه نموده و فاقد محیل جهت اسکان میباشد
ی
شهرستان شوش به این مرکز درمان

 شهریور 29

1401

 شهریور 30

1401
1

ی
زهرا فراهان

عبدالرحیم فرج اله 

1752228073

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشهدای تجریش بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
11

ر
اهوازخوزستانبیماری قلتی عروف

ویزیت بعد از جرایح67
 شهریور 29

1401

 مهر 03

1401
2

 نیا 
ی
احمد رضا کیان

یه راه ایمان) (خت 

 
ی
مرضیه دهقان

5379723721

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یاس

بیمار و 

بندرعباسهرمزگانزنان510تفکیک شدهشپانیهمراهان

 است68
ی
.بیمار به علت شطان حنجره در بیمارستان نمازی تحت درمان پرتودرمان

 شهریور 29

1401

 مهر 06

1401
الهه استوار2

اسماعیل بومه 

2571151088
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

فسافارسشطان816یک تختهشپانیهمراهان

69
 میشود و نیاز به اسکان 

ی
بیمار به علت شطان سینه در بیمارستان نمازی پرتو درمان

.دارد

 شهریور 29

1401

 مهر 13

1401
الهه استوار3

مریم منفردیان 

2480327701
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

دارابفارسشطان1545دو تختهشپانیهمراهان

70

لردگان که به دلیل بیماری تاالسیم -  ساله اهل چهارمحال و بختیاری17بیمار آقانی 

خویشاوندی  تحت درمان بوده و قرار است تا دو هفته دیگر از پیونددهنده ی غت 

در حال حاضی بابت انجام . داخیل سلول پیوندی دریافت داشته و پیوند شود

.آزمایشها و اسکن قبل از پیوند مراجعه داشته اند

 شهریور 28

1401

 مهر 11

1401
کتایون جالیل تبار2

محمدمهدی 

 
ی
طهماستی کرف

4660670619

یعتر(تهران)خانه نور  دکتر شر
بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
تاالسیم1428

چهارمحال 

وبختیاری
لردگان

71
.  ساله11بیمار کودک . یط وچر صادر شده بیمار قادر به پرداخت هزینه نمیباشد

ی تشنج پدر بیمار کارگر ساده میباشد. ساکن شهرکرد. علت بستر

 شهریور 28

1401

 شهریور 30

1401
یفیان2 فریبا شر

سلییم محمد مهدی 

4611297691
یهمراهلقمان حکیمشای انفاق ثلث بستر

دو تخته 

(3شماره )عادی
تشنج24

چهارمحال 

وبختیاری
شهرکرد

ی و نیاز به همراه دارد72 بیمار ددر بخش گوارش بستر
 شهریور 29

1401

 مهر 05

1401
خدیجه آستاریک2

 قوجه 
ی
بتول اسمخان

6010126746بگلو 
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

اردبیلاردبیلشطان معده714

73
 یاسوج یم باشد که جهت عمل 

ی
یه نور در نمایندیک بیمار از مددجویان موسسه خت 

از مراجعه کرده اند .جرایح در بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 شهریور 28

1401

 مهر 04

1401
2

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

فرزانه الیه 

4220111034
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

ازفارسشطان غده تیموس714یک تختهشپانیهمراهان شت 

74
ی است و همراه بیمار جهت انجام امور بیمارستان در  بیمار در بخش پیوند کلیه بستر

 جهت اسکان در تهران ندارد
ی
تهران یم بایست اقامت داشته باشد و مکان

 شهریور 28

1401

 مهر 09

1401
1

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

محمد رفیع روشتی 

رمشیک 

3160371603

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراهسینا بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
کرمانکرمانپیوند کلیه1212

بیمار جهت برریس زنان در تهران است75
 شهریور 28

1401

 شهریور 31

1401
3

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

محمدی  ستاره شت 

6990002700
مهدیه(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

39دو تختهشپانیهمراهان
مشکل زنان و مجرای 

تناسیل

سیستان 

وبلوچستان
فنوج

76
 
ی
 شده است (رهایار)بیمار از طرف آقای سلیمان

ی
ایشان برای انجام شییم . معرف

، از استان لرستان به تهران مراجعه یم کنند، و برای سه شب به   در مطب دکتر
ی
درمان

.اقامتگاه نیاز دارند

 شهریور 28

1401

 شهریور 30

1401
(رها)راضیه کمایل 3

معصومه مهربان 

4132136752
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستانشطان روده26

77
بیمار جهت ادامه روند درمان باید هفته اینده مراجعه کند و به علت دوری مسافت 

ل نیاز به اسکان دارند ی با متی

 شهریور 28

1401

 مهر 02

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

پریسا نادری چگیتی 

3379981370
شهید مطهریهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
510

ی
کرمانشاهکرمانشاهسوختیک

78
کد . بیمار به دلیل انجام اکو، قبل از جرایح قلب به تهران مراجعه کرده است

 ساله به نام یاش محمدی 2کودک . گذرنامه بیمار در پاسپورت مادر درج شده است

ی همراه والدین است .نت 

 شهریور 28

1401

 شهریور 29

1401
2

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

حکیم محمدی 

2098458

همراه شای کریمان 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

زرندکرمانقلب12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

.بیمار به علت تومور مغزی تحت درمان است ایشان و فرزندش نیاز ب اسکان دارد79
 شهریور 28

1401

 شهریور 31

1401
(رها)راضیه کمایل 2

حلیمه برهانزیه 

3590114363
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
تومور مغزی36

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

بیمارمتاسفانه پیوندش پس زده ومجدداپیوندشده وهنوزدربیمارستلن هستند80
 شهریور 28

1401

 شهریور 31

1401
2

انجمن )سارا نوری 

Mps)

حمیدرضا ثاقب 

5200209773
یهمراهمفید(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
36Mpsمیایمسمنان

81
 ساله 20بیمار اقای . یط وچر صادر شده بیمار قادر به پرداخت هزینه نمیباشد

پدر بیمار مبتال . ساکن خوزستان میباشد. جهت درمان ارتوپدی به مرکز مراجعه کرده

وتحت پوشش بهزیستر است. به بیماری اعصاب و روان است وازکار افتاده شده

 شهریور 28

1401

 شهریور 29

1401
یفیان2 فریبا شر

عیل درویشر 

1870632372

همراه شای افروز 

(تهران)
لقمان حکیم

بیمار و 

خوزستانارتوپدی12دو تخته   با حمامشپانیهمراهان
مسجدسلیما

ن



82
بیمار هر دو چشم مشکل قرنیه دارد تحت نظر پزشک باید باشد امروز عمل جرایح 

.دارد و با نظر پزشک باید تحت نظر باشد

 شهریور 28

1401

 مهر 02

1401
زهرا مددی3

نرسین آب خضی 

5259632931

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

قرنیه515سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

83
ام  جوان - باعرض سالم و احتر  ساله ایست که براثر تصادف و آسیب 18مددجو دختر

جهت ادامه درمان به تهران - مغزی دچارفلجی پاها و اشکال درتکلم یم باشد 

باتشکر- بیمارستان امام خمیتی مراجعه نموده و نیاز به اسکان دارد 

 شهریور 28

1401

 شهریور 31

1401
3

صمد شجایع 

یه نیک )مطلق خت 
ی (اندیشان زمی 

ستاره براهونی مقدم 

3612055615
(ره)امام خمیتی (تهران)شای من 

بیمار و 

39سه تخته با شویسشپانیهمراهان
 
ی
فلج اندامهای تحتان

(دراثرتصادف )

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

84
از است و به همراه   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.همرس نیازمند اقامتگاه یم باشد

 شهریور 28

1401

 مهر 11

1401
الهه استوار2

 
ر
بتول زیارن

1815626992
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

بوشهربوشهرشطان1428دو تختهشپانیهمراهان

 قلب دارد و در بیمارستان تردد دارد85
ی
.بیمار آنژیوگراف

 شهریور 27

1401

 شهریور 28

1401
سمیه یادگاری2

اسد نظری 

6169704251
میالدشای انفاق ثلث

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته 

(3شماره )عادی
12

ی
کرمانشاهآنژیو گراف

اسالم 

آبادغرب

.بیمار نیاز به جرایح قلب دارد و فرزند ش همراه موثر او یم باشد86
 شهریور 27

1401

 شهریور 31

1401
2

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

لطف اله شیجی 

6259688067
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
نورمازندرانجرایح قلب48

87
 
ی
ی در بخش ویژه میباشد و 50بیمار دچار سوختیک  درصد با برق شده و بستر

همراهان نیاز به اسکان دراند

 شهریور 27

1401

 شهریور 31

1401
 رزین4

ی
فریبا سلیمان

حسنعیل زهره وند 

3933806437

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهشهید مطهری 416دو تخته  با حمامبستر

ی
مالیرهمدانسوختیک

 برای اسکان ندارند88
ی
.بیمار از شهرستان مراجعه کرده و همراهان بیمار مکان

 شهریور 27

1401

 شهریور 29

1401
3

مژگان السادات قائم 

محمدی

شادی قراچه 

1744961034

همراه شای جهان  

(تهران)
یهمراهشفا یحیاییان اهوازخوزستاناسکلیوز26دو تخته  با حمامبستر

بیمار رادیوترانی است که همچنان باید برای ادامه درمان در تهران حضور داشته باشد89
 شهریور 28

1401

 مهر 04

1401
فریده ابراهییم4

الیه  عیل محمد خت 

4189595292
ی همراه شای بهشت (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستانشطان728

 نیازمند اسکان میباشند90
ی
بیمار به همراه والدین جهت انجام امور درمان

 شهریور 27

1401

 شهریور 30

1401
معصومه طیتی3

ی تقوی  ایلی 

5070562576

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

فک وصورت39دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
آذربایجان 

ر
ف شر

ملکان

91
 ساله ساکن اصفهان که تحت پوشش بهزیستر است و معلول جسیم، 13بیمار آقانی 

 نیاز به دو هفته اقامت در تهران دارد
ی
.که جهت کاردرمان

 شهریور 27

1401

 مهر 07

1401
کتایون جالیل تبار2

ی دادور  حسی 

5550362341
یعتر(تهران)خانه نور  دکتر شر

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(302اتاق )شویس
اصفهاناصفهانارتوپدی1122

92
 در بیمارستان به عنوان همراه بیمار حضور دارد 1753620155مادر بیمار با کد میل 

و به صورت یک روز در میان جای خود را با مادربزرگ بیمار به کد میل 

. تغیت  میدهند1750552231

 شهریور 27

1401

 شهریور 31

1401
3

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

ن دیانت  نستر

1744460329
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانارتوپدی412

93
ی رئیسیان باکدمیل )بیمار  به همراه والدین جهت انجام (1279014776محمدمتی 

 نیازمند اسکان میباشند
ی
امور درمان

 شهریور 27

1401

 شهریور 29

1401
معصومه طیتی2

ی رئیسیان  محمدمتی 

1279014776

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

اصفهاناصفهانپیوند24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

بیمار کنرس رکتوم تحت درمان پرتو درمان به صورت شپانی  نیازمند اسکان هستند94
 شهریور 27

1401

 مهر 02

1401
انستیتو )فرزانه رجتی2

(کانرس

 
ی
اسمعیل ساسان

221821181
(ره)امام خمیتی (تهران)شای ضاف 

بیمار و 

تنکابنمازندرانرکتوم612دو تخته با شویسشپانیهمراهان

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد95 بیمار بستر
 شهریور 28

1401

 مهر 05

1401
لیال فریحی1

افسانه بهرام شی 

4172166741
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
الیگودرزلرستانقلتی88

ی است96 بیمار مبتالت به شطان خون میباشد دچار تب است و درحال حاضی بستر
 شهریور 27

1401

 مهر 09

1401
بهنام صابری2

امت  عیل زارع زاده 

5030216413
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهامت  شت  ابرکوهیزدشطان خون1326دو تختهبستر

97
با یک همراه نیاز به اسکان دارد و شطان گردن و .   جلسه رادیوترانی دارد 35بیمار 

.زبان دارد 

 شهریور 27

1401

 مهر 26

1401
انستیتو )فرزانه رجتی2

(کانرس

روح اله عبایس 

4269190728
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
شطان گردن3060

کهگیلویه 

وبویراحمد
دوگنبدان

98
بیماران رضا اسدپور و ابراهیم اسد پور به دلیل بیماری نقص ایمتی در این مرکز 

ی و تحت درمان یم باشند وهمراهان نیاز به اسکان دارند .بستر

 شهریور 28

1401

 مهر 04

1401
ی2 رقیه بشت 

رضا اسدپور 

1760000698
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستاننقص ایمتی714

99
 
ی
ام با توجه به وضعیت معیشتر مددجو جهت خدمات اسکان معرف با سالم و احتر

ده جهت ادامه درمان  به تهران مراجعه کرده.میگردد ضمنا نامتی

 شهریور 27

1401

 شهریور 31

1401
1

 ترانی 
ی حسی 

(بهزیستر کشور)نژاد

معصومه خدانی 

4130512897
شای انفاق ثلث

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

شپانیبیمار
یک تخته 

(5شماره )عادی
بروجردلرستانجرایح چشم44



100
ده جهت ادامه درمان نیاز به اسکان دارند به اتفاق پدر و مادر و عمویش به تهران  نامتی

.امده است

 شهریور 27

1401

 مهر 02

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

ی جعفرزاده  ایلی 

2744601802
شای انفاق ثلث

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(7شماره )عادی
چشم618

آذربایجان 

غرنی
ارومیه

101
بیمار مورد کنرس  فک وصورت تحت درمان رادیوترانی یم باشد بیمار وهمراه نیاز مند 

اسکان یم باشد

 شهریور 27

1401

 مهر 14

1401
انستیتو )فرزانه رجتی2

(کانرس

عیل ابورز 

6050138753
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
فهرجکرمانشطان فک1836

بیمار بدلیل مشکل کلیه تحت درمان یم باشد102
 شهریور 28

1401

 مهر 16

1401
3

ی
سمیه ترالن

عیل رضا آشونی 

خرگوشیک 

6980057278

(ع)عیل اصغر همراه شای بهشت
بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قلعه گنجکرمانکلیه1957

 مدت در ای یس یو دارد و خانواده نیاز به اقامتگاه دارند103
ی
ی طوالن بیمار بستر

 شهریور 27

1401

 شهریور 31

1401
ی2 ی هانیه ستی

ی دغاغله  حسی  امت 

1940962201

همراه شای شفیع 

(تهران)

 (15)پانزده 

خرداد
یبیمار بندرماهشهرخوزستاناسیب پا48دو تخته با حمامبستر

104

ی شده و تحت عمل   بستر
ی
 سال گذشته در این مرکز درمکان

ی
بیمار به دلیل تت  خوردیک

جرایح قرار گرفته است و از آن زمان تحت درمان است و اکنون به دلیل عفونت 

ی   بستر
ی
ی مجدد مراجعه نموده و پس از برریس بیمار و امور درمان محل عمل و بستر

خواهد شد

 شهریور 27

1401

 مهر 04

1401
3

ی
زهرا فراهان

طونی صیادی 

5950086082
شهدای تجریش(تهران)شای زند 

بیمار و 

شپل ذهابکرمانشاهعفونت محل عمل824سه تخته با شویسشپانیهمراهان

105
 
ی
ام با توجه به وضعیت معیشتر مددجو جهت خدمات اسکان معرف با سالم و احتر

ده جهت ادامه درمان  به تهران مراجعه کرده.میگردد ضمنا نامتی

 شهریور 27

1401

 شهریور 29

1401
4

 ترانی 
ی حسی 

(بهزیستر کشور)نژاد

محمدصالح مهرنما 

0971494363
وزگر(تهران)خانه آرامش فت 

بیمار و 

اعصاب و روان28سه تخته با شویسشپانیهمراهان
خراسان 

رضوی
مشهد

ی درمان نیاز به اسکان مجدد دارد106 .به دستور پزشک بیمار جهت پیگت 
 شهریور 27

1401

 مهر 02

1401
زهرا مددی3

ی حمیدی نسب  نازنی 

7690131719
فارانی(تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
شبکیه618

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

ده جهت ویزیت متخصص داخیل به تهران امده است و نیاز به اسکان دارند107 نامتی
 شهریور 27

1401

 مهر 02

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

یعتمداری  ضا شر علت 

2992261335
همراه شای بهشت

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کرمانکرمانجسیم حرکتر618

.بیمار به دلیل بیماری کنرس در بیمارستان تحت درمان میباشد و نیاز به اسکان دارد 108
 شهریور 27

1401

 مهر 02

1401
کتایون جالیل تبار3

مریم جعفری 

4070289488

همراه شای الهوت 

(تهران)
یعتر اندیمشکخوزستانشطان مغز استخوان618سه تخته با شویسشپانیهمراهدکتر شر

ی و همراه نیاز به اسکان دراد109 بیمار بستر
 شهریور 27

1401

 شهریور 28

1401
 رزین1

ی
فریبا سلیمان

پریسا نادری چگیتی 

3379981370
یهمراهشهید مطهریهمراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
11

ی
کرمانشاهکرمانشاهسوختیک

110
 هستند همراهان بیمار شامل پدر مادر 

ی
با سالم و خسته نباشید بیمار مورد تصادف

برادر و دانی بیمار جهت اسکان نیاز به مساعدت دارند

 شهریور 28

1401

 مهر 02

1401
اسماعیل راشدی4

ی حسیتی  سید آرمی 

3241988325
(تهران)همراه شای نور 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه  های متعدد520سه تختهبستر
ی
کرمانشاهکرمانشاهشکستیک

بیمار و همرهانش برای ویزیت به تهران مراجعه کردند111
 شهریور 27

1401

 شهریور 29

1401
3

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

دیانا درخشان 

0671834541

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

ترمییم26سه تخته با حمامشپانیهمراهان
خراسان 

شمایل
بجنورد

112
با سالم و خسته نباشید همراهان بیمار پرس و عروس بیمار از یزد مراجعه نمودند و 

جهت اسکان نیاز به مساعدت دارند با تشکر

 شهریور 27

1401

 شهریور 31

1401
اسماعیل راشدی2

سید محمد نمکیان 

4432190663یزدی 
(تهران)شای حمید 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه یزدیزدقلتی48دو تخته با شویسبستر

113
ی به همراه مادر؛ پدرشون در این اقامتگاه  ی هسیر بیمار در بیمارستان مفید بستر

.اسکان دارند

 شهریور 27

1401

 مهر 03

1401
1

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

حسن بهداشت 

3110539969

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیهمراهمفید

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
بمکرمانخونریزی مقعد77

ی میباشد سه همراه نیاز به اسکان دارند114 بیمار بستر
 شهریور 28

1401

 مهر 02

1401
انستیتو )فرزانه رجتی3

(کانرس

عبدالناض خردمند 

5999795419
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

فلج اطفال515
کهگیلویه 

وبویراحمد
لیکک

115
یه نور در یاسوج یم باشد که جهت رادیوترانی در  بیمار از مددجویان موسسه خت 

از مراجعه کرده اند .بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 شهریور 27

1401

 مهر 03

1401
2

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

سمیه علوی 

4232017518
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان714دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

با همراهان جابجا میشود5239451230همراه دیگر بیمار بنام حسن یاری با کد میل116
 شهریور 27

1401

 شهریور 31

1401
لیال فریحی2

حبیب اله یاری 

5239451028
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
ارولوژی48

خراسان 

جنونی
جند بت 

117
با سالم و تشکر بیمار از اقشار نیازمند است و جهت معاینات شبکیه به این مرکز 

مراجعه داشته و نیاز به اسکان دارد

 شهریور 27

1401

 شهریور 29

1401
زاد پرگو2 ی شت  کتی

فاطمه بلیدی 

5250314694
طرفه(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
چشیم24

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر



ی است و همراه نیاز به اسکان دارد118 بیمار در بخش پوست بستر
 شهریور 27

1401

 شهریور 29

1401
لیال فریحی1

حسن صیادی 

2002990891

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

طبقه )یک تخته 

(اول
دزفولخوزستانترمییم22

بیمار در حال درمان است119
 شهریور 26

1401

 مهر 03

1401
ی3 لیال بشت 

ن افراز  ر بت 

5500010085
از)همراه شای رها  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

تومور لگن824تخته 3شپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

120
. با سالم جهت تمدید بیمار به منظور ادامه روند درمان نیازمند اسکان یم باشد

درصورت امکان ناهار و اسنپ در نظر گرفته شود

 شهریور 26

1401

 مهر 04

1401
3

عبدالرضا 

جمعیت )مظفرپور

(داوطلبان هالل

بان  ی رحمت عیل پالت 

4549771496
سیناهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
آبدانانایالمشطان927

بیمار جهت درمان نیاز به اسکان دارد121
 شهریور 25

1401

 شهریور 31

1401
3

یه )بهاره افشار  خت 

(مهیار

ی  فاطمه امت 

3660618152

همراه شای آریو 

(تهران)
شهید مطهری

بیمار و 

618تخته با حمام 3شپانیهمراهان
ی
سوختیک

سیستان 

وبلوچستان
زابل

 است و به همراه فرزند نیازمند اقامتگاه یم باشند122
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 شهریور 25

1401

 مهر 01

1401
الهه استوار2

گل ناز پناه 

3520667401
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

برازجانبوشهرشطان714دو تختهشپانیهمراهان

. شهریور بایستر در تهران بماند31بیمار جهت ادامه درمان شطان تا 123
 شهریور 25

1401

 شهریور 31

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

سید عیل بابانی قوزلو 

1621875369
شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
گریماردبیلشطان612

ی درمان دارد  نیاز به دوروز اسکان دارد124 بیمار پگت 
 شهریور 24

1401

 شهریور 26

1401
انستیتو )فرزانه رجتی2

(کانرس

ی  نعمت پت 

1950797481
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(302اتاق )شویس
ایالمایالمشطان روده24

125
 از کرمانشاه هستند پدر مادر و برادر و 

ی
با سالم و خسته نباشید بیمار مورد تصادف

دانی بیمار جهت اسکان نیاز به مساعدت دارند

 شهریور 24

1401

 شهریور 28

1401
اسماعیل راشدی4

ی حسیتی  سید آرمی 

3241988325
(تهران)همراه شای نور 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه  لگن416سه تختهبستر
ی
کرمانشاهکرمانشاهشکستیک

سالم و سپاس126
 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
لیال نییک قیل زاده2

رعنا احمدی 

3242287576
شهید مدرسهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
کرمانشاهکرمانشاهپیوند کلیه714

ی است، همراهان نیازمند اسکان هستند127  بستر
ی
.بیمار به علت مشکل عفون

 شهریور 26

1401

 مهر 02

1401
فریده ابراهییم2

 
ی
عقیل الهان

5260385543
ی (تهران)همراه شای امت   یبیمار(ع)امام حسی  714دو تخته با شویسبستر

ی
شوشخوزستانعفون

128
بیمار بعلت درمان ناباروری از شهرستان مراجعه کرده بیمار وهمراهان نیاز به اسکان 

دارند

 شهریور 27

1401

 مهر 04

1401
مریم تیموری جایم3

شیما زرروشن 

4540095730
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(202اتاق )عادی
آبدانانایالمناباروری824

129

ی تومور مغزی وساکن مسجد .  ساله17یط وچر صادر شده بیمار اقای  علت بستر

دز ضمن . میباشد وقادر به پرداخت هزینه نمیباشد. پدر بیمار کارگر ساده. سلیمان

 با ییک از همراهان بیمار 662002821اماکان جابجانی اقای مصطفی ماحفر با کد میل 

میباشد

 شهریور 24

1401

 مهر 02

1401
یفیان3 فریبا شر

پیمان صالج 

6630143477

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهلقمان حکیم خوزستانتومر مغزی927دو تخته  با حمامبستر

مسجدسلیما

ن

130
بیمار بعلت کانرسشویکس تحت درمان است بابت اسکان بیمارو همراه نیاز به اسکان 

دارد

 شهریور 27

1401

 مهر 03

1401
مریم تیموری جایم3

عایشه چمیده 

4979260829
یاسهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
آق قالگلستانکانرس شویکس721

131
ایشان و همراهان نیاز به اسکان . بیمار به علت کاندید پیوند کلیه تحت درمان است 

.دارند

 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

زهرا حسن زاده 

0925669199
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کاندید پیوند کلیه721

خراسان 

رضوی
مشهد

ی بیمارشان نیاز به اسکان دارند132 والدین بیمار با توجه به بستر
 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

آیدین پارسانژاد 

7320078872
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 
یهمراه بوشهربوشهرعفونت ریه714دو تختهبستر

133
سالم درود  بیمار جرایح زانو انجام داده با توجه به وضعیت بیمار نیاز به اسکان دارد 

 ممنونم همکاری دارید

 شهریور 24

1401

 شهریور 30

1401
2

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

ی عیوضی  کتی

2738855441
اکتی آبادی(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
فیهگیالنمشکل زانو612 آستانه اشر

134
یو  ی مددجو جرایح انجام داده و برای ادامه درمان نیاز به مراقبهای ویژه و تخصیص فت 

.ترانی دارد 

 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

زهرا کرییم 

3243405602
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(205اتاق )عادی
کرمانشاهکرمانشاهجسیم حرکتر شدید721

ی درمان دارد. بیمار به علت هموروئید تحت درمان است 135 .ایشان نیارز به پیگت 
 شهریور 24

1401

 شهریور 29

1401
1

مریم 

(اورژانس)دیواندری

 
ی
سمیه مطلبان

4501280123

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
ایالمایالمهموروئید55



136

بیمار هفته اینده در لیست اتاق عمل بوده و در حال حاضی هر روزه باید پانسمان و 

 ساله ب نام فرشاد عبدی با کد میل 14از همراهان بیمار کودک . تحت مراقبت باشد

ی از همراهان  بیمار 3810497959  میباشد ک نوه وی بوده و والدین این کودک نت 

میباشند

 شهریور 24

1401

 مهر 10

1401
 رزین4

ی
فریبا سلیمان

 
ی
خورشید قربان

6469157262
شهید مطهری(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

1768
ی
مریوانکردستانسوختیک

ی درمان دارد 137 .بدون همراه است .مشکل معده دارد . از خوزستان امده . بیمار پیگت 
 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
انستیتو )فرزانه رجتی1

(کانرس

عیل محمد خواجوی 

2001050364اوریک 

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
رامشت خوزستانشطان معده77

ی شده، همراه نیازمند اسکان است138 بیمار به علت مشکل قلتی در بیمارستان بستر
 شهریور 24

1401

 شهریور 28

1401
فریده ابراهییم1

حمید البوفتیله نژاد 

1910091324

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
ی  یهمراه(ع)امام حسی  بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
رامهرمزخوزستانقلب باز44

139
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و اقدامات 

ی
ام بیمار اقدامات درمان با سالم احتر

 قبل از عمل جرایح را یم دهند
ی
.درمان

 شهریور 24

1401

 شهریور 27

1401
سمیه یادگاری2

شگل یاری 

3732571416
میالدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
سنندجکردستانجرایح دیسک کمر36

140
 شهریور 24

1401

 شهریور 30

1401
سمیه یادگاری3

مریم نادری 

1751676927
میالد(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
اهوازخوزستانجرایح618

141
ی یم شود ایشان کاندید پیوند کلیه است  برادر و . بیمار به علت بیماری کلیوی  دیالت 

.مادر بیمار همراه وی یم باشند

 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

 
ی
عبدالمویل شدارزان

3650798395
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
ی721 ی دیالت 

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

 برای اسکان ندارد142
ی
ایشان همراه بیمار پیوند کلیه یم باشد و مکان

 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
1

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

سلطانمک رمشیک 

3160370631

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیهمراهسینا

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
کرمانکرمانپیوند کلیه77

 است لذا به همراه همرس و فرزند نیازمند اقامتگاه یم باشند143
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
الهه استوار3

سیدعیل جون بتی 

هاشیم 

6009656656

 ریز
ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

بهبهانخوزستانشطان پروستات721دو تختهشپانیهمراهان

 است لذا نیازمند اقامتگاه یم باشد144
ی
.بیمار به علت شطان سینه تحت پرتودرمان

 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
الهه استوار2

کوثر دهقان 

2371102075
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

کازرونفارسشطان سینه714دو تختهشپانیهمراهان

 است و با خانواده نیازمند اقامتگاه یم باشند145
ی
بیمار تحت پرتودرمان

 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
الهه استوار3

ا خشنود  کتی

3500622143
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

بوشهربوشهرشطان721دو تختهشپانیهمراهان

ایط بیمار همراهان نیاز به اقامتگاه دارند146 ام با توجه به شر .با سالم احتر
 شهریور 24

1401

 شهریور 31

1401
سمیه یادگاری3

فریده حستی 

3859697129
یهمراهمیالد(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
721

ی  تشنج مغزی بستر

ICUدر 
مریوانکردستان

بیمار اتیسم همراه با والدین جهت ویزیت دکتر147
 شهریور 26

1401

 شهریور 29

1401
3

مریم فیاض 

یه اتیسم)زاده (خت 

محمدرضا محمدپور 

1748801627اهواز 

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

اهوازخوزستاناتیسم39دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

148
یه نور در یاسوج یم باشد که جهت رادیوترانی در  بیمار از مددجویان موسسه خت 

از مراجعه کرده اند .بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 شهریور 23

1401

 شهریور 30

1401
2

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

ی  صدیقه خت 

4232241371
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان714یک تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

149
.  ساله5بیمار کودک . یط وچر صادر شده بیمار قادر به پرداخت هزینه نمیباشد

پدر بیمار کارگر ساده . جهت کاشت حلزون به تهران مراجعه کرده. ساکن مهاباد 

 میگردد5سه نفر همراه با کودک . میباشد
ی
 ساله جهت اسکان خدمتتان معرف

 شهریور 23

1401

 مهر 02

1401
یفیان3 فریبا شر

 
ی
فاطمه پورجهان

2861212411

همراه شای واقف 

(تهران)
لقمان حکیم

بیمار و 

کاشت حلزون1030دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
آذربایجان 

غرنی
مهاباد

150
از بوده و به همراه همرس نیازمند   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

.اقامتگاه یم باشند

 شهریور 23

1401

 شهریور 30

1401
الهه استوار2

مرضیه سادات اروند 

4250944891
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان سینه714دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

151
ی در 8بیمارقبالراننده بوده بعلت بیماری ام اس بستر ساله بیکاره درحال حاضی

بیمارستان امام خمیتی میباشدMSبخش

 شهریور 23

1401

 شهریور 27

1401
(اورژانس)یلدا سهرانی2

ی  عیل محمد بشت 

گودرزی 

5579168063

یبیمار(ره)امام خمیتی شای انفاق ثلث بستر
یک تخته 

(5شماره )عادی
بروجردلرستانام اس48

152

 زانو شده است21بیمار آقانی 
ی
بیمار .  ساله و مجرد به دنبال تصادف، دچار شکستیک

وزگر انتقال داده شده است یط ارزیانی صورت . برای ادامه درمان به بیمارستان فت 

گرفته بیمار به همراه پدر و مادرش نیاز به اسکان دارند و در این امر نیاز به حمایت 

خواهشمند است مساعدت الزم مبذول فرمایید. مایل دارند

 شهریور 23

1401

 شهریور 25

1401
ی3 پروین دانه چی 

 پرهام فدک`

3720945464
وزگر(تهران)خانه آرامش فت 

بیمار و 

 زانو26سه تخته با شویسشپانیهمراهان
ی
سنندجکردستانشکستیک

.بیمار پیوند قرنیه دارد با نامه پزشک مراجعه کرده است 153
 شهریور 23

1401

 شهریور 28

1401
زهرا مددی3

نرسین آب خضی 

5259632931

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

پیوند قرنیه515سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر



154
با سالم و خسته نباشید بیمار مشکل قلتی دارد فرزند و عروس بیمار نیاز به اسکان 

دارند در صورت امکان مساعدت فرمایید

 شهریور 23

1401

 شهریور 31

1401
اسماعیل راشدی2

سید محمد نمکیان 

4432190663یزدی 
(تهران)شای حمید 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه یزدیزدقلتی816دو تخته با شویسبستر

155
بیمار مبتال به شطان ران یم باشد وی ازمایشات قبل از عمل جرایح انجام داده و 

جواب ازمایش روز یکشنبه اماده یم شود و نیازمند اسکان هستند

 شهریور 23

1401

 شهریور 28

1401
3

ی
زهرا فراهان

 شیخ 
ی
حسن عارف

3820153624
شهدای تجریشهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانشطان ران515

156
 
ی
ی میباشد و 70بیمار دچار سوختیک ین شده و در بخش ویژه بستر ی  درصد با بتی

همراهان نیاز به اسکان دراند

 شهریور 23

1401

 شهریور 31

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

سعید قیاسوند حاج 

3875628071اباد 
یهمراهشهید مطهری(تهران)شای لییل  بستر

 تخته با 2اتاق 

شویس
816

ی
همدانهمدانسوختیک

بیمار به همراه پدر و مادرش برای انجام خدمات به تهران مراجعه کرده است157
 شهریور 23

1401

 شهریور 28

1401
3

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

النا کهراری 

3280329841

همراه شای ژوان 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کرمانشاهکرمانشاهارتوپدی515تخته با شویس 2شپانیهمراهان

158
بیمار به دلیل بیماری کنرس خون در بیمارستان تحت درمان میباشد و نیاز به اسکان 

.دارد 

 شهریور 23

1401

 شهریور 24

1401
کتایون جالیل تبار2

فاطمه فتج زاده 

3640728173
یعترهمراه شای بهشت شپانیهمراهدکتر شر

دو تخته با حمام و 

شویس
جانکرمانکنرس خون12 ست 

159
یوترانی هرروز باید مراجعه کند  

ی سالم درود  بیمار جرایح پا انجام داده جهت فت 

ممنونم از لطف عزیزان

 شهریور 23

1401

 شهریور 24

1401
2

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

ی عیوضی  کتی

2738855441

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
اختر

بیمار و 

فیهگیالنمشکل زانو12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان آستانه اشر

160
ایشان قبال مورد جرایح بوده که مجددا نیاز به . بیمار کاندید جرایح قلب یم باشد 

.فرزند و داماد بیمار همراه وی یم باشند.  عمل جرایح دارد

 شهریور 23

1401

 شهریور 30

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

 
ر
فاطمه صادف

5239716846
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
کاندید جرایح قلب721

خراسان 

جنونی
جند بت 

بیمار بدلیل تاالسیم تحت درمان یم باشد161
 شهریور 23

1401

 شهریور 27

1401
2

ی
سمیه ترالن

شیدا احمدی نیا 

4190602086

همراه شای افروز 

(تهران)
یهمراه(ع)عیل اصغر  کوهدشتلرستانتاالسیم48دو تخته   با حمامبستر

162

ی یم باشد و نیاز به همراه 9بیمار خانم   ساله که در بخش پیوند مغز استخوان بستر

. خواهر و برادر وی به عنوان دهنده یم بایست در تهران اقامت داشته باشند. دارد

ی همراه 3410879374خواهر بیمار به نام مبینا اسدی با کدمیل  ی به عنوان سومی   نت 

 یم گردند
ی
.به اقامتگاه معرف

 شهریور 23

1401

 مهر 02

1401
کتایون جالیل تبار2

سارینا اسدی 

3411568836
یعتر(تهران)همراه شای  رعا  یهمراهدکتر شر مینابهرمزگان(MDS)نقص ایمتی 1020دو تخته با شویسبستر

163
ی عصاره هردو تحت درمان ارتوپدی هستند  . بیمار و ییک از فرزندانش به نام متی 

 1991443935همرس و یک فرزند دیگر بیمار به نام امت  مهدی عصاره به کدمیل 

.همراه وی یم باشند

 شهریور 23

1401

 شهریور 30

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

محمد عصاره 

2000829384

همراه شای مشت  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

721سه تخته با حمامشپانیهمراهان
تعویض  )ارتوپدی 

(مفصل
دزفولخوزستان

ده جهت ویزیت چشم پزشیک به اتفاق خانواده به تهران امده است164 نامتی
 شهریور 23

1401

 شهریور 24

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

جهانبخش نادری 

4679001585
(تهران)همراه شای نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

قرنیه چشم13سه تختهشپانیهمراهان
چهارمحال 

وبختیاری
فارسان

165
 است لذا بیمار، همرس و فرزند 

ی
از تحت پرتودرمان بیمار در بیمارستان نمازی شت 

.نیازمند اقامتگاه یم باشند

 شهریور 23

1401

 شهریور 30

1401
الهه استوار3

ی  فاطمه اکتی

2539283675
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

اقلیدفارسشطان721دو تختهشپانیهمراهان

166
جهت انجام امور (5950259130منیب محمدیان باکدمیل)والدین به همراه بیمار 

 نیازمند اسکان میباشند
ی
درمان

 شهریور 22

1401

 شهریور 24

1401
معصومه طیتی2

منیب محمدیان 

5950259130
شای انفاق ثلث

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته 

(3شماره )عادی
جوانرودکرمانشاهقلب24

167
فزرند و عروس یمار پیگت  درمان وی . بیمار به علت شطان معده تحت درمان است 

یم باشند

 شهریور 22

1401

 شهریور 29

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

 قوجه 
ی
بتول اسمخان

6010126746بگلو 
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

اردبیلاردبیلکانرس معده714

168
ی و همراهان به تعداد   نفر نیاز به 3بیمار با مشکل قلتی در بیمارستان نمازی بستر

.اسکان دارند

 شهریور 22

1401

 شهریور 29

1401
الهه استوار2

 
ی
رئوف فرحان

1816135992
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  آبادانخوزستانقلتی714دو تختهبستر

169
بیمار دچار بیماری فتق شدید بوده و در شهرشان این عمل را انجام نداده اند و به 

ی خواهد شد و برای یک شب نیاز  به اتاق داشتند اینجا ارجاع شده و فردا بستر

 شهریور 22

1401

 شهریور 23

1401
رضا نضی3

عیل رستیم  امت 

6160226551
مفیدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
ایوانایالمفتق13

170
ام بیمار از اقشار نیازمند است و نیاز به اسکان دارد بیمار فوق عمل  با سالم و احتر

کتویم دارد ویتر

 شهریور 22

1401

 شهریور 24

1401
زاد پرگو3 ی شت  کتی

داود فرد گودرزی 

5579915861
طرفهشای انفاق ثلث

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(7شماره )عادی
بروجردلرستانچشیم26

ی وتحت درمان یم باشدicuکودک به دلیل بیماری مغزی در بخش 171 . بستر
 شهریور 23

1401

 شهریور 31

1401
معصومه طیتی2

ایمان تمرزاه 

8020010424
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
مغز816

آذربایجان 

غرنی
ارومیه



ده داراری 172  فرزند تاالسیم یم باشد که تحت درمان پزشک یم باشد2نامتی
 شهریور 22

1401

 شهریور 23

1401
2

ی
سمیه ترالن

شیدا احمدی نیا 

4190602086

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیهمراه(ع)عیل اصغر 

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
کوهدشتلرستانتاالسیم12

173
ی در ای یس یو تشخیص موکور و همراهان نیاز به  با عرض سالم و ادب بیمار بستر

اسکان دارند

 شهریور 22

1401

 شهریور 24

1401
زهرا قائدی2

طیبه کرییم 

2121200673
یهمراهامت  اعلمشای انفاق ثلث بستر

دو تخته 

(2شماره )عادی
گرگانگلستانموکور24

بیمار بدلیل مشکل کلیه تحت درمان یم باشد174
 شهریور 22

1401

 شهریور 28

1401
3

ی
سمیه ترالن

عیل رضا آشونی 

خرگوشیک 

6980057278

(ع)عیل اصغر همراه شای بهشت
بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قلعه گنجکرمانکلیه618

175
از ایالم . رادیوترانی یم کند و فرزندش همراه ایشان است . بیمار توده مغزی دارد 

.هستند 

 شهریور 23

1401

 مهر 14

1401
انستیتو )فرزانه رجتی2

(کانرس

ی محمودی  عیل حسی 

6169568151
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

501)

ایوانایالمشطان مغزی2244

176
میناب جهت درمان تاالسیم مراجعه داشته و قرار است پیوند - بیمار از هرمزگان

.مغزاستخوان شود

 شهریور 22

1401

 مهر 02

1401
کتایون جالیل تبار3

عیل ناضی 

3410969802
یعتر(تهران)* خانه نور یهمراهدکتر شر بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

مینابهرمزگانتاالسیم1133

177
بیمار به دلیل سقوط از ارتفاع قطع نخاع شده است و جهت ادامه درمان نیاز به 

.اقامت چند روزه در تهران دارند

 شهریور 22

1401

 شهریور 31

1401
معصومه طیتی3

شهرام احمدی 

1130757837
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

کاشاناصفهانقطع نخاع927

178
ده به علت مشکل نخایع مادرزادی  ام  به استحضار یم رساند نامتی

باسالم و احتر

.بیمار ساکن روستا و شپرست وی کارگر است . تحت درمان یم باشد 

 شهریور 22

1401

 شهریور 24

1401
پاریس2 عالیه امت 

نرگس باوی 

1744929671
یهمراهسینا(تهران)همراه شای نور  اهوازخوزستانضایعه نخایع24دو تختهبستر

بیمار به علت بیماری چشم به تهران مراجعه کرده است179
 شهریور 22

1401

 شهریور 29

1401
فریده ابراهییم2

 زاده 
ی
زان عیل مت 

2990903038

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
ی  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
کرمانکرمانچشم714

شک به تهران امده است و نیاز به اسکان دارند180 ی ده جهت ویزیت روانتی نامتی
 شهریور 22

1401

 شهریور 23

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

زینب پاراد 

4221124083
شای انفاق ثلث

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته 

(6شماره )عادی
12

ی
اختالل روان

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

 برای اسکان ندارد181
ی
بیمار جهت انجام کار های پیوند مراجعه کرده و مکان

 شهریور 22

1401

 شهریور 31

1401
3

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

شیما کرد انجیک 

3710542138
سینا(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(203اتاق )عادی
ی پیوند کلیه927 دیالت 

سیستان 

وبلوچستان
خاش

182
از تحت درمان است و به همراه   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت پرتودرمان

.فرزند نیازمند اقامتگاه یم باشند

 شهریور 22

1401

 شهریور 29

1401
الهه استوار2

خدیجه آذریان 

3500475493
از)شای محب  از(شت  اهرمبوشهرشطان714دو تختهشپانیبیمارنمازی شت 

ی است و همره نیاز به اسکان دارد183 بیمار در بخش پوست بستر
 شهریور 21

1401

 شهریور 27

1401
لیال فریحی1

حسن صیادی 

2002990891

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

طبقه )یک تخته 

(اول
دزفولخوزستانپیوند پوست66

ی یم شود184  فردا بستر
ً
ام بیمار احتماال .با سالم احتر

 شهریور 21

1401

 شهریور 23

1401
سمیه یادگاری2

غالمرضا منوچهری 

3252663546

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
میالد

بیمار و 

کرمانشاهکرمانشاهجرایح ارولوژی24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

185
ی نیاز دارند مادر مشکل مغزی دارد و  بیمار و مادرش هر دو مشکل چشم دارند و پیگت 

.هفته ی اینده در بیمارستان امام خمیتی عمل دارد

 شهریور 21

1401

 شهریور 27

1401
زهرا مددی3

ی حمیدی نسب  نازنی 

7690131719
فارانی(تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
شبکیه618

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

186
بیمار به علت ابتال به اتیسم و انجام ویزیت توسط پزشک به تهران مراجعه نموده و 

.به همراه پدر و  مادر نیازمند اسکان یم باشند

 شهریور 21

1401

 شهریور 26

1401
3

مریم فیاض 

یه اتیسم)زاده (خت 

محمدرضا محمدپور 

1748801627اهواز 

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

اهوازخوزستاناتیسم515دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

بیمار برای روز پنجشنبه در لیست اتاق عمل بوده و نیاز به اسکان دارند187
 شهریور 21

1401

 شهریور 26

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

پریسا نادری چگیتی 

3379981370
شهید مطهریهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
510

ی
کرمانشاهکرمانشاهسوختیک

188
ی درمان خود از شهرستان اردبیل  بیمار دچار کانرس پروستات است که به دلیل پیگت 

 مراجعه نموده و با توجه به اینکه فاقد اسکان در تهران میباشد به 
ی
به این مرکز درمان

 میگردد
ی
ان مرکز معرف

 شهریور 21

1401

 شهریور 22

1401
1

ی
زهرا فراهان

ترحم مهدی زاده 

لو  اجت 

5049155142

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارشهدای تجریش

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
اردبیلاردبیلشطان پروستات11

.کودک به دلیل بیماری ارتوپد در این بیمارستان تحت درمان یم باشد189
 شهریور 21

1401

 شهریور 23

1401
معصومه طیتی2

نورا گلمحمدی 

2583163000

همراه شای افروز 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

رشتگیالنارتوپد24دو تخته   با حمامشپانیهمراهان



190
ی  ی جرایح گوش دارد که هنوز بستر ی نشده همرسبیمارنت  جرایح دست داردفعال بستر

نشده ساکن خوزستان هستند

 شهریور 22

1401

 شهریور 30

1401
(اورژانس)یلدا سهرانی3

شب چراغ منجزی 

1881094741
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
شوشترخوزستانارتوپدی824

بیمار جهت درمان اسکان نیاز دارد191
 شهریور 21

1401

 شهریور 25

1401
3

یه )بهاره افشار  خت 

(مهیار

ی  فاطمه امت 

3660618152

همراه شای آریو 

(تهران)
شهید مطهری

بیمار و 

412تخته با حمام 3شپانیهمراهان
ی
سوختیک

سیستان 

وبلوچستان
زابل

ی باید تحت نظر باشد تا پیوند پس نزند192 .بیمار پیوند قرنیه شده جهت پیگت 
 شهریور 21

1401

 شهریور 27

1401
زهرا مددی3

زهرا بحکم 

6690069834

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

قرنیه618سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
قضقند

با سالم و سپاس از همکاری ارزشمندتان193
 شهریور 21

1401

 شهریور 24

1401
لیال نییک قیل زاده2

اده  ی مهدی علت 

1360341250
شپانیبیمارشهید مدرس(تهران)خانه نور 

دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
کاندید پیوند کلیه36

آذربایجان 
ر
ف شر

یز تتی

194
بیمار مبتال به تاالسیم ماژور یم باشد و جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند نیاز به 

.اسکان دارد

 شهریور 21

1401

 شهریور 23

1401
کتایون جالیل تبار2

کیوان رحییم 

4660510107

همراه شای ژوان 

(تهران)
یعتر دکتر شر

بیمار و 

تاالسیم ماژور24تخته با شویس 2شپانیهمراهان
چهارمحال 

وبختیاری
لردگان

 مراجعه نیاز به اسکان دارند195
ی
لهای درمان بیمار بعلت کانرس تخمدان و کنتر

 شهریور 21

1401

 شهریور 27

1401
مریم تیموری جایم3

عایشه چمیده 

4979260829
یاسهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
آق قالگلستانکانرس  تخمدان618

196
ی یم باشد ومادر به دلیل بیماری خاص به  بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستر

.همراه پدر نیاز به اسکان دارند

 شهریور 21

1401

 شهریور 28

1401
ی2 رقیه بشت 

هلن وطن خواه 

1367502896
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
قلتی714

آذربایجان 
ر
ف شر

یز تتی

بیمار بعلت درمان ناباروری مراجعه و نیاز به اسکان دارد197
 شهریور 21

1401

 شهریور 28

1401
مریم تیموری جایم1

فرشته رزمخواه 

4559855471

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیماریاس

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
دره شهرایالمناباروری77

سالم سپاس فراوان بیمار درحال رادیوترانی در مرکز پردیس میباشد198
 شهریور 21

1401

 شهریور 30

1401
ی3 لیال بشت 

انسیه حسیتی 

3521119084
از)همراه شای رها  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

برازجانبوشهرتومور مغزی927تخته 3شپانیهمراهان

199
بیمار و همراهان نیاز به اسکان . بیمار کاندید جرایح گوش و حلق و بیتی یم باشد 

.دارند

 شهریور 20

1401

 شهریور 24

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

شاه بیگم حیدری 

1620584875
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(205اتاق )عادی
گریماردبیلگوش و حلق و بیتی412

200
 به تهران مراجعه کرده 

ی
بیمار مبتال به ضایعه نخایع است و برای انجام کار درمان

. شب به اقامتگاه نیاز دارد10او مدت . است

 شهریور 20

1401

 شهریور 31

1401
2

عبدالرضا 

جمعیت )مظفرپور

(داوطلبان هالل

مینا کرم نژاد 

3539920005
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
بندرگناوهبوشهرضایعه نخایع1122

.جهت درمان نیاز به اسکان دارد201
 شهریور 20

1401

 شهریور 27

1401
2

یه )بهاره افشار  خت 

(مهیار

ا  سعید بستان پت 

7010001024

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

شطان دپوست714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نگور

202
یه نور در یاسوج یم باشند که جهت رادیوترانی  در  بیمار از مددجویان موسسه خت 

از مراجعه کرده اند از از یاسوج به شت  .بیمارستان نمازی شت 

 شهریور 20

1401

 شهریور 27

1401
2

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

سمیه علوی 

4232017518
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان714یک تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

ی شده و فعال تحت درمان یم باشد203 بیمار به علت مشکل قلتی بستر
 شهریور 20

1401

 شهریور 22

1401
سامعه محرری2

 
ر
ان غازیه بت 

5859866641
از)شای محب  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
یهمراه  قلتی24دو تختهبستر

آبادانخوزستانناراحتر

204

 شده و جهت درمان تومور جمجمه به 
ی
بیمار از طرف خت  مورد اعتماد به رها معرف

 دیگر 
ی
 و امور درمان

ی
تهران مراجعه کرده است، در حال حاضی فرایند شییم درمان

ت رسول در حال انجام است و خانواده  بیمار در بیمارستان های امام خمیتی و حضی

ایط مساعدی ندارد و نیاز به تمدید اسکان دارند .بیمار از لحاظ مایل شر

 شهریور 20

1401

 شهریور 31

1401
(رها)راضیه کمایل 4

ثنا عبایس 

3810612782
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانتومور مغزی1144

205

ی و تحت درمان یم باشد  کودک به دلیل بیماری نقص ایمتی در این بیمارستان بستر

محمد اسد پدر پدر بیمار دیگر به نام . وپیوند مغز و استخوان انجام شده است 

ی و تحت درمان  ابراهیم اسدپور یم باشد که فرزند ایشان هم در بخش پیوند بستر

.میباشد و پیوند مغزو استخوان انجام شده است

 شهریور 20

1401

 شهریور 28

1401
معصومه طیتی2

رضا اسدپور 

1760000698
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانپیوند816

ده جهت عمل چشم به تهران امده است206 نامتی
 شهریور 20

1401

 شهریور 22

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

مصطفی داروزیه 

3610865903
شای انفاق ثلث

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته 

(3شماره )عادی
بمکرمانچشم24

207
 مراجعه نموده و تحت عمل جرایح 

ی
بیمار به دلیل تومور مغزی به این مرکز درمان

ی درمان مراجعه نموده است و نیاز به درمان دارد  قرار گرفته است اکنون جهت پیگت 

 میگردد
ی
و با توجه به اینکه فاقد اسکان در تهران میباشد به آن مرکز معرف

 شهریور 20

1401

 شهریور 22

1401
3

ی
زهرا فراهان

حفصه موحدیان 

3690880025
شهدای تجریش(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

تومور مغزی26سه تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
شاوان



208
بیمار جهت انجام رادیوترانی به این شهر مراجعه کرده است و اسکانش نیازمند تمدید 

.است

 شهریور 21

1401

 شهریور 28

1401
فریده ابراهییم4

الیه  عیل محمد خت 

4189595292
ی همراه شای بهشت (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستانشطان728

 هستند209
ی
بیمار شطان حنجره دارند درحال پرتو درمان

 شهریور 20

1401

 شهریور 31

1401
انستیتو )فرزانه رجتی2

(کانرس

عباسعیل امایم 

4569668097
(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

شخهسمنانشطان حنجره1122دو تختهشپانیهمراهان

تان210 با سالم و سپاس از نیت خت 
 شهریور 20

1401

 شهریور 23

1401
لیال نییک قیل زاده3

ثریا صیدی 

4949968955
یهمراهشهید مدرس(تهران)خانه آرامش کرمانشاهکرمانشاهکاندید پیوند کلیه39سه تخته با شویسبستر

211
 ساله 40بیمار اقای . یط وچر صادر شده بیمار قادر به پرداخت هزینه نمیباشد

 شده  ونیاز به جرایح . متاهل دارای  فرزند
ی
به علت سقوط ازارتفاع دچار شکستیک

بیمار کارگر ساده میباشد. دارد

 شهریور 20

1401

 شهریور 21

1401
یفیان3 فریبا شر

محمد سجادی فر 

1972342673
یهمراهلقمان حکیم(تهران)خانه خدیجه  بستر

سه تخته با 

شویس و حمام
 زانو13

ی
خوزستانشکستیک

مسجدسلیما

ن

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد212 بیمار در بخش یس یس یو بستر
 شهریور 21

1401

 شهریور 28

1401
لیال فریحی1

افسانه بهرام شی 

4172166741
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
الیگودرزلرستانقلتی77

213
ده فوت شده قبال دراین مرکز جرایح شده است 55بیمار  .  ساله یم باشد همرس نامتی

  به این مرکز مراجعه کرده است
ی
درحال حاضی جهت انجام شییم درمان

 شهریور 20

1401

 شهریور 23

1401
ی2 لیال قنتی

روحبخش 

سیامنصور 

6139813360

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
خرم آبادلرستاناورولوژی36

214
سالم عرض ادب  بیمار جهت تشخیص و درمان بیماری مراجعه کرده  نیاز به اسکان 

دارد ممنونم از لطف که کردید

 شهریور 20

1401

 شهریور 24

1401
3

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

کیان قیضی 

4491155240
(تهران)شای زند 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

ایالمایالممشکل کلیه412سه تخته با شویسشپانیهمراهان

بیمار بدلیل شطان نیاز به اسکان دارند215
 شهریور 20

1401

 شهریور 29

1401
ی فرد3 معصومه اکتی

ه رجتی 
ر منت 

6549475635
از)شای رضا  (شت 

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

دارابفارسشطان927سه تختهشپانیهمراهان

216

بیمار به درخواست معاونت درمان دانشگاه تهران و با توجه به نامه معاونت درمان 

دانشگاه علوم پزشیک بابل جهت درمان نرمورلیشن به تهران مراجعه نموده و نزد دکتر 

ی در سعادت آباد تحت درمان است ی اکتی با توجه به وضعیت ضعیف .  حسی 

 وی از طریق امور رفایه آن مرکز پرداخت یم گردد و لذا 
ی
اقتصادی هزینه های درمان

 شهریور 20

1401

 مهر 09

1401
(رها)راضیه کمایل 3

عزیزاله خانپور 

2064297375
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(404اتاق )شویس
بابلمازندرانسکته مغزی2060

217
به .بیمار به علت تومور مغزی تحت درمان است ایشان و فرزندش نیاز ب اسکان دارد

دلیل نیاز به جابجانی اتاق، حواله مجددی از سوی دفتر مرکزی رها برای بیمار صادر 

.گردید

 شهریور 20

1401

 شهریور 27

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 2

حلیمه برهانزیه 

3590114363
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
تومور مغزی714

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

بیمار و همراه نیاز به اسکان دارند218
 شهریور 21

1401

 شهریور 31

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

امل براجیع 

1746745339
از)شای محب  (شت 

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

اهوازخوزستانداخیل1020دو تختهشپانیهمراهان

219
 مراجعه کرده است و 

ی
ر سوختیک ی سالم و خداقوت بیمار بهمراه مادر برای کلینیک لت 

با تشکر. روز پنج شنبه هم تزریق شپانی دارد 

 شهریور 20

1401

 شهریور 24

1401
سعیده راوند2

الینا مهرورز 

2111414174
(تهران)شای ضاف 

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

48دو تخته با شویسشپانیهمراهان
ی
گرگانگلستانسوختیک

ام بیمار ترخیص و نیاز به اقامتگاه دارند220 .با سالم احتر
 شهریور 21

1401

 شهریور 24

1401
سمیه یادگاری3

مریم نادری 

1751676927
میالد(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
اهوازخوزستانجرایح تروئید39

221
 باکد میل)پدر و مادر به همراه بیمار

ی
جهت  (4020977690محمدمهدی حمزه خان

 نیازمند اسکان میباشند
ی
انجام امور درمان

 شهریور 20

1401

 شهریور 22

1401
معصومه طیتی2

محمدمهدی حمزه 

 
ی
4020977690خان

همراه شای بهشت
مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
کبودرآهنگهمدانقلب24

222
ی شده و پدر ایشون به همراه شای  بیمار به دلیل مشکل مربوطه در بیمارستان بستر

.مفید اننتقال داده میشوند

 شهریور 20

1401

 شهریور 27

1401
1

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

حسن بهداشت 

3110539969

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
بمکرمانخونریزی مقعد77

ی دارد223 با سالم و خداقوت بیمار فردا نوبت بستر
 شهریور 20

1401

 شهریور 21

1401
سعیده راوند2

پریسا نادری چگیتی 

3379981370

همراه شای افروز 

(تهران)

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

12دو تخته   با حمامشپانیهمراهان
ی
کرمانشاهکرمانشاهسوختیک

 مراجعه کردند224
ی
از استان گیالن جهت پرتو درمان

 شهریور 20

1401

 شهریور 31

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

محمد ارچیتی 

2620296412
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
لیسارگیالنشطان سارکوم1122

 نیاز به اقامت در تهران داردcpکودک مورد 225
ی
ی امور درمان . میباشد وجهت پیگت 

 شهریور 20

1401

 شهریور 27

1401
معصومه طیتی3

ه واری  ی امت  طاها ستی

3280005892
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
721cpکرمانشاهکرمانشاه



226
فکتا  بیمارستان لقمان مراجعه OIبیمار به همراه خانواده جهت استیو ژنزیز ایمتی

نموده اند

 شهریور 19

1401

 شهریور 21

1401
3

ی  سید محمد حسی 
شهرداری )الحسیتی

(6منطقه 

ی ابادیان  مبی 

6450633247
شپانیبیمارلقمان حکیم(تهران)خانه نور 

دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
26

 
ی
خودشکنندیک
ی
استخوان

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

227
 هستند تومور مغزی متاستاتیک دارند همرس و فرزند 

ی
 3بیمار در حال پرتو درمان

ساله همراه ایشان هستند

 شهریور 19

1401

 شهریور 31

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

فریدون وطن دوست 

3820069844
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(201اتاق )عادی
مریوانکردستانتومور مغزی1236

.بیمار مشکل شبکبه دارد معاینه و عمل دارد 228
 شهریور 19

1401

 شهریور 23

1401
زهرا مددی3

نرسین آب خضی 

5259632931

همراه شای مشت  

فارانی(تهران)
بیمار و 

قرنیه412سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

229
ی بخش ای یس یو با تشخیص موکور و بد حال  با سالم و عرض ادب بیمار بستر

همراهان نیاز به اسکان دارند با تشکر

 شهریور 19

1401

 شهریور 21

1401
زهرا قائدی3

طیبه کرییم 

2121200673

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهامت  اعلم گرگانگلستانگوارش26دو تخته  با حمامبستر

بیمار و پدرش برای ویزیت به تهران مراجعه کردند230
 شهریور 19

1401

 شهریور 22

1401
2

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

ثریا نام اور 

4240619467

همراه شای واقف 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

قلتی36دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

ی شده است231  در بیمارستان رجانی بستر
.بیمار از زاهدان به تهران آمده و در حال حاضی

 شهریور 19

1401

 شهریور 26

1401
3

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

 
ی
سماء رییک

3711392377

همراه شای الهوت 

یهمراهشهید رجانی(تهران) قلب تک بطتی721سه تخته با شویسبستر
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

 یم باشد232
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 شهریور 20

1401

 شهریور 31

1401
 راد3

ر
مهناز صادف

محمد سعد بلوچ 

الشاری 

3614943331

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
نور افشار

بیمار و 

1133cpسه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

بیمار تحت درمان است233
 شهریور 19

1401

 شهریور 20

1401
ی2 لیال بشت 

شکاری  فاطمه مت 

3160122621
از)شای محب  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

بندرعباسهرمزگانتومور مغزی12دو تختهشپانیهمراهان

234
ام بیمار امروز ترخیص یم شود و همراه و بیمار جهت ویزیت فردا نیاز به  با سالم احتر

.اقامتگاه دارند

 شهریور 19

1401

 شهریور 20

1401
سمیه یادگاری2

زهرا همتر 

4500590455

همراه شای ژوان 

(تهران)
میالد

بیمار و 

ایالمایالمجرایح گوش12تخته با شویس 2شپانیهمراهان

ی است235  در بیمارستان رجانی بستر
.بیمار از رودان به تهران آمده و در حال حاضی

 شهریور 19

1401

 شهریور 26

1401
2

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

 
ی
نورا رودان

4690834997
یهمراهشهید رجانیشای انفاق ثلث بستر

دو تخته 

(4شماره )عادی
بندرلنگههرمزگانسوراخ قلب714

ده با توجه به اماده نبودن جواب ازمایشات نیاز به تمدید دارند236 .نامتی
 شهریور 20

1401

 شهریور 27

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

سعید خرسوی 

1882009576
همراه شای بهشت

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
گتوندخوزستانشنوانی721

ی ارتوپدی40بیمار اقای 237 کارگر ساده. ساکن خوزستان. مجرد.  ساله علت بستر
 شهریور 19

1401

 شهریور 20

1401
یفیان3 فریبا شر

فردین جمعه زاده 

4810180921

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
لقمان حکیم

بیمار و 

اندیمشکخوزستانارتوپدی13دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

ی درمان نیاز دارد238 .بیمار و همراهان نیاز به اسکان دارند. بیمار پیگت 
 شهریور 20

1401

 شهریور 27

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

حبیب اله یاری 

5239451028
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
ارولوژی721

خراسان 

جنونی
جند بت 

ام بیمار بدلیل شطان خون تحت درمان یم باشد239 با سالم و احتر
 شهریور 19

1401

 شهریور 21

1401
3

ی
سمیه ترالن

محمد کریم زانی 

3592015494
(ع)عیل اصغر همراه شای بهشت

بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
شطان خون26

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

240
بیمار به علت عفونت بعد از جرایح به تهران مراجعه کرده که همراهان نیازمند 

.اسکان هستند

 شهریور 19

1401

 شهریور 26

1401
فریده ابراهییم2

 
ی
عقیل الهان

5260385543
ی (تهران)همراه شای امت   یهمراه(ع)امام حسی  شوشخوزستانعفونت714دو تخته با شویسبستر

241
ی است و همرس بیمار جهت انجام امور بیمارستان  بیمار در بخش پیوند کلیه بستر

 جهت اسکان ندارند
ی
باید در تهران اقامت داشته باشند و مکان

 شهریور 19

1401

 شهریور 22

1401
2

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

 
ی
کاظم عراضی فرحان

3500388221
یهمراهسیناشای انفاق ثلث بستر

دو تخته 

(6شماره )عادی
آبادانخوزستانپیوند کلیه36

بیمار هفته آخر پرتو هستند242
 شهریور 20

1401

 شهریور 24

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

زائیان  عیل نظر مت 

6139567920طالنی 
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(302اتاق )شویس
خرم آبادلرستانشطان زبان48

243
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و نیاز به 

ی
ام بیمار اقدامات درمان با سالم احتر

.اقامتگاه دارند

 شهریور 19

1401

 شهریور 24

1401
سمیه یادگاری3

زهرا ایازی 

4529984192
میالدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
وئید515 مهرانایالمجرایح تت 



244
 مادرزادی لگن میباشد و برای جرایح به تهران آمده اند برای 

ی
بیمار دچار شکستیک

.اسکان در تهران دچار مشکل هستند

 شهریور 19

1401

 شهریور 24

1401
ی سادات3 صدیقه اکتی

فاطمه حزباوی 

1746276721
(تهران)* خانه نور

اختر
بیمار و 

همراهان
ی بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

515
 مادرزادی 

ی
شکستیک

لگن
اهوازخوزستان

بیماربعدازپیوندهنوزسلولهاس باالنیامده ونیازبه مراقبت ویژه دارد245
 شهریور 19

1401

 شهریور 28

1401
2

انجمن )سارا نوری 

Mps)

حمیدرضا ثاقب 

5200209773
یهمراهمفید(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
918Mpsمیایمسمنان

246
با عرض سالم و ادب بیمار با مشکل حنجره از سیستان بلوچستان مراجعه نموده 

فردا نیاز به عکس حنجره دارد و با همراهان نیاز به اسکان دارند

 شهریور 19

1401

 شهریور 20

1401
زهرا قائدی3

عبدالرحمان سازدار 

3590764856
یهمراهامت  اعلم(تهران)شای زند  حنجره13سه تخته با شویسبستر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

.بیمار جهت درمان شپانی مراجعه نموده و نیاز به اسکان دارد247
 شهریور 19

1401

 شهریور 25

1401
لیال فریحی1

ایوب احمدی 

3810473944

همراه شای جمال 

(تهران)
شپانیهمراه(ره)امام خمیتی 

طبقه )یک تخته 

(دوم
مریوانکردستانکلیوی66

بیمار پیوند مغزاستخوان انجام داده است و پدر باید در محیط ایزوله باشد248
 شهریور 19

1401

 شهریور 20

1401
ی1 رقیه بشت 

ابراهیم اسدپور 

1749186111
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانپیوند مغزاستخوان11

249
 ساله که در اثر بیماری روماتیسم فلج شده در این مرکز تحت درمان و 20بیمار خانم 

ی و معالجه است .پیگت 

 شهریور 19

1401

 شهریور 21

1401
کتایون جالیل تبار2

ریحانه رشیدیان 

سیایه  لت 

1743914601

یعتر(تهران)خانه نور  دکتر شر
بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
اهوازخوزستانروماتیسم24

بیمار بعلت درمان ناباروری مراجعه و نیاز به اسکان دارند250
 شهریور 20

1401

 شهریور 27

1401
مریم تیموری جایم3

شیما زرروشن 

4540095730
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(202اتاق )عادی
آبدانانایالمناباروری721

.بیمار در حال انجام کارهای پاراکلینییک برای قبل از عمل جرایح هستند251
 شهریور 20

1401

 شهریور 21

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

الهام جشان سهرانی 

3150211492

 ایوار 
ی
خانه مهربان

شهید رجانی(تهران)
بیمار و 

ی شهرکرمانقلتی12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان امی 

252
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و نیاز به 

ی
ام بیمار اقدامات درمان با سالم احتر

.اقامتگاه دارند

 شهریور 19

1401

 شهریور 24

1401
سمیه یادگاری2

فرزانه سلویک 

1818562952

همراه شای جهان  

(تهران)
میالد

بیمار و 

برازجانبوشهرجرایح چشم510دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

253
 تحت درمان است 

ر
فرزندان بیمار عیل به علت تشنج و . بیمار به علت مشکل نوروپان

ی به علت تصادف و مشکل حرکتر تحت درمان است  حسی  همرس بیمار همراه . امت 

.وی یم باشد

 شهریور 19

1401

 شهریور 28

1401
4

مریم 

(اورژانس)دیواندری

عبدالناض خردمند 

5999795419
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

936
ر
نوروپان

کهگیلویه 

وبویراحمد
لیکک

بیمار تحت درمان است254
 شهریور 19

1401

 شهریور 22

1401
ی2 لیال بشت 

ی دست  مهر انگت 

گشاده 

2570660590

از)همراه شای رها  (شت 
انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

فسافارستومور سینه36یک تختهشپانیهمراهان

 هستند255
ی
بیمار شطان فک دارند در حال پرتو درمان

 شهریور 19

1401

 شهریور 31

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

ی خدامرادی  کامبت 

3810557633
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
مریوانکردستانشطان فک و صورت1236

با سالم بیمار جهت انجام مدارک پیوند مراجعه کرده و محیل برای اسکان ندارد256
 شهریور 19

1401

 شهریور 26

1401
2

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

عثمان کردانجریک 

6110068462

همراه شای شفیع 

(تهران)
سینا

بیمار و 

ی پیوند کلیه714دو تخته با حمامشپانیهمراهان دیالت 
سیستان 

وبلوچستان
خاش

از مراجعه کرده و فاقد محل اسکان و اقامت است257 بیمار به دلیل ابتال به شطان به شت 
 شهریور 17

1401

 شهریور 20

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

ه رجتی 
ر منت 

6549475635
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

همراهان
ی دارابفارسشطان36دو تختهبستر

258
ی یم باشد و پدرو مادر نیاز به اسکان  بیمار کودک که به دلیل مشکالت قلتی بستر

دارند

 شهریور 17

1401

 شهریور 24

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

آیدین پارسانژاد 

7320078872
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 
یهمراه بوشهربوشهرمشکل قلتی714دو تختهبستر

259
فرزند و داماد بیمار . بیمار مورد جرایح قلب  بوده که مجددا کاندید جرایح یم باشد 

.همراه وی یم باشند

 شهریور 17

1401

 شهریور 23

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

 
ر
فاطمه صادف

5239716846
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
618RGFD

خراسان 

جنونی
جند بت 

260
بیمار باردار یم باشد ودچار معلولیت جسمس و حرکتر  یم باشد وبا توجه به باردار 

بودن  نیاز به ویزیت ومعاینه  جدید پزشک متخصص است

 شهریور 17

1401

 شهریور 20

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

یم نی نی خوبیاری 

3161258010
شای انفاق ثلث

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته 

(3شماره )عادی
قلعه گنجکرمانجسیم حرکتر36

261
 ارجاع شده و 

ی
بیمار به دلیل تومور مغزی از شهرستان شاوان به این مرکز درمان

ی و امور شپانی  تاکنون دو مرتبه عمل جرایح شده است وی اکنون جهت پیگت 

مراجعه نموده است

 شهریور 17

1401

 شهریور 20

1401
2

ی
زهرا فراهان

حفصه موحدیان 

3690880025

همراه شای افروز 

(تهران)
شهدای تجریش

بیمار و 

تومور مغزی36دو تخته   با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
شاوان



262
 بودن جانی 

ی
باسالم وخسته نباشید  بیمار جرایح کمر انجام داد و به دلیل شهرستان

برای ماندن ندارد

 شهریور 17

1401

 شهریور 18

1401
رقیه ایزدی2

توران فریحی 

4500371761

همراه شای جمال 

(تهران)
ی
آیت اله کاشان

بیمار و 

شپانیهمراهان
طبقه )یک تخته 

(دوم
ایالمایالمجرایح کمر12

263
ام بیمار در بخش   اایط ICUبا سالم احتر ی یم باشد و همراهان باتوجه به شر  بستر

.بیمار نیاز به اقامتگاه دارند

 شهریور 17

1401

 شهریور 24

1401
سمیه یادگاری3

فریده حستی 

3859697129
یهمراهمیالد(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
721

ی  تشنج مغزی بستر

ICUدر 
مریوانکردستان

264
 ساله بخاطر تومور مغزی به تهران رجوع کردن و تحت درمان 11سالم بیمار پرس 

د .قرار میگت 

 شهریور 17

1401

 شهریور 20

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

محمد فرح بخش 

2982388871
مفید(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
بمکرمانتومور مغزی36

265
ی یم باشد و همراه جهت انجام امور بیمارستان درتهران باید  بیمار در بخش بستر

اقامت داشته باشد

 شهریور 17

1401

 شهریور 19

1401
1

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

 
ی
عادل عراضی فرحان

3559340128

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارسینا

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
آبادانخوزستانپیوند کلیه22

266
 ساله و مجرد یم باشد به دلیل مشکل نارسانی کلوی مجبور به پیوند کلیه 21بیمار 

ده یم باشد شده است و دهنده کلیه پدر نامتی

 شهریور 17

1401

 شهریور 24

1401
ی2 لیال قنتی

عرفان زایل جمال آباد 

0410740802
همراه شای بهشت

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
ی شهراردبیلپیوند کلیه714 مشگی 

بیمار جهت درمان شپانی مراجعه نموده و بیمار و همراهان نیاز به اسکان دارند267
 شهریور 17

1401

 شهریور 22

1401
لیال فریحی3

محمد خرسوی 

0054228867
شپانیهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

دو تخته با حمام و 

شویس
اصفهاناصفهانقلتی515

268

 
ی
 منتقل شده 30بیمار به علت سوختیک

ی
ین از کردستان به این مرکز درمان ی  درصد با بتی

بیمار حال ترخیص بوده و لذا به منظور ویزیت پزشک و . و تحت درمان یم باشد

 . تعویض پانسمان نیاز به مراجعه روزانه به بیمارستان دارد
ی
ی مکان بدین جهت تامی 

برای اقامت بیمار و همراهان مدنظر یم باشد

 شهریور 17

1401

 شهریور 24

1401
 رزین3

ی
فریبا سلیمان

 
ی
خورشید قربان

6469157262
شهید مطهری(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
721

ی
مریوانکردستانسوختیک

بیمار جهت ادامه درمان شطان و رادیوترانی بایستر در تهران بماند269
 شهریور 18

1401

 شهریور 25

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

سید عیل بابانی قوزلو 

1621875369
شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
گریماردبیلشطان714

270
بیمار جرایح قلب باز داشته و به علت عفونت محل جرایح باید تا دوشنبه تهران 

بماند

 شهریور 17

1401

 شهریور 21

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

آتنا آزادی 

7040402653
شهید مدرس(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

سوراخ قلب48دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

271

 است
ی
از به ش برده. بیمار تحت پرتودرمان بیمار و . چند روز بدون اقامتگاه در شت 

ی با . همراهان مجموعا سه نفر هستند اقامتگاه فعیل دو نفره هست اما برادر بیمار نت 

 هم نیازمند اقامتگاه 3500621708نام محمود خشنود فرزند حسن به شماره میل 

.بوده و به همراه بیمار، مهمان خوابگاه خواهند بود

 شهریور 17

1401

 شهریور 24

1401
الهه استوار2

ا خشنود  کتی

3500622143
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

بوشهربوشهرشطان714دو تختهشپانیهمراهان

272
بیمار بدلیل بیماری ارتوپدی در بیمارستان تحت درمان میباشد و جهت انجام 

 نیاز به اسکان دارد 
ی
.جلسات کاردرمان

 شهریور 16

1401

 شهریور 27

1401
کتایون جالیل تبار2

ی دادور  حسی 

5550362341
یعتر(تهران)خانه نور  شپانیهمراهدکتر شر

دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
اصفهاناصفهانبیماری ارتوپدی1122

273
 شهریور 16

1401

 شهریور 23

1401
2

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

ی  صدیقه خت 

4232241371
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان714دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

. ساله به دلیل خونریزی مقعد به تهران مراجعه نموده و تحت درمان است4بیمار 274
 شهریور 16

1401

 شهریور 20

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

یزدان بهداشت 

7940001639
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
بمکرمانخون ریزی مقعدی412

بیمار اتیسم همراه با والدین و خواهر ، اقامت جهت ویزیت پزشک275
 شهریور 16

1401

 شهریور 19

1401
4

مریم فیاض 

یه اتیسم)زاده (خت 

عرشیا برزگر 

3612533851

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

اتیسم312دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
خراسان 

جنونی
جند بت 

276
ی و تحت درمان است همراهان بیمار فرزند و  با سالم بیمار در بخش قلب بستر

عروسش هستند که محیل برای اسکان در تهران ندارند

 شهریور 16

1401

 شهریور 23

1401
اسماعیل راشدی2

سید محمد نمکیان 

4432190663یزدی 
(تهران)شای حمید 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه یزدیزدقلتی714دو تخته با شویسبستر

277
ی یم باشد و همراهان بیمار جهت انجام امور  بیمار پیوند کلیه در بخش بستر

 جهت اسکان ندارند
ی
بیمارستان و تهیه داروها باید در تهران اقامت نمایند و مکان

 شهریور 16

1401

 شهریور 19

1401
2

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

 
ی
کاظم عراضی فرحان

3500388221
یهمراهسیناشای انفاق ثلث بستر

دو تخته 

(6شماره )عادی
ی 36 آبادانخوزستانپیوند کلیه- دیالت 

278
ی است و خانواده بیمار یه مدت ده  بیمار در اثر اسیب شدید پا در آی یس یو بستر

 نداشته اند و نیازمند اقامتگاه اند الزم به ذکر است درمان بیمار 
ی
روز هیچگونه اسکان

 مدت است
ی
.طوالن

 شهریور 16

1401

 شهریور 19

1401
ی2 ی هانیه ستی

ی دغاغله  حسی  امت 

1940962201
شای انفاق ثلث

 (15)پانزده 

خرداد
یبیمار بستر

دو تخته 

(2شماره )عادی
بندرماهشهرخوزستانآسیب پا36

279
ی رئیسیان باکدمیل)والدین به همراه بیمار  جهت انجام امور (1279014776محمدمتی 

 نیازمند اسکان میباشند
ی
درمان

 شهریور 16

1401

 شهریور 19

1401
معصومه طیتی2

ی رئیسیان  محمدمتی 

1279014776
شای انفاق ثلث

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته 

(4شماره )عادی
اصفهاناصفهانپیوند36



280

ی یم باشد و نیاز به همراه 9بیمار خانم   ساله که در بخش پیوند مغزاستخوان بستر

ی خواهر و برادر وی به عنوان دهنده یم بایست در تهران اقامت داشته  دارد و همچنی 

ی جهت اسکان به 3410879374خواهر بیمار به نام مبینا اسدی با کدمیل . باند  نت 

 یم گردد
ی
.حضورتان معرف

 شهریور 16

1401

 شهریور 23

1401
کتایون جالیل تبار2

سارینا اسدی 

3411568836
یعتر(تهران)همراه شای  رعا  یهمراهدکتر شر مینابهرمزگان714MDSدو تخته با شویسبستر

281
مددجو جهت معاینه پزشیک مراجعه نموده نیاز به اسکان دارد با رعایت اصول 

 گردید
ی
بهداشتر به محل اسکان راهنمان

 شهریور 16

1401

 شهریور 19

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

رها اسماعییل 

1277538611

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

سازمان 
پذیر)بهزیستر

ی
(ش و هماهنیک

بیمار و 

اصفهاناصفهانجسیم حرکتر39دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

 به بیمارستان مراجعه نموده است و نیاز به اسکان دارد 282
ی
.بیمار به دلیل بیماری خون

 شهریور 16

1401

 شهریور 19

1401
کتایون جالیل تبار2

فاروق مرتفر عیل 

5239642834آباد 

همراه شای ژوان 

(تهران)
یعتر 36تخته با شویس 2شپانیهمراهدکتر شر

ی
بیماری خون

خراسان 

جنونی
جند بت 

283
بیمار جهت درمان باید تحت نظر پزشک مربوطه باشد لذا به علت دوری مسافت 

نیاز به اسکان دارد

 شهریور 16

1401

 شهریور 23

1401
 رزین1

ی
فریبا سلیمان

الله مینانی 

2371063347
شپانیبیمارشهید مطهریشای انفاق ثلث

یک تخته 

(5شماره )عادی
77

ی
ازفارسسوختیک شت 

284
ی یم باشد و نیاز به همراه   در بخش بستر

ی
بیمار جهت اقدامات تشخییص و درمان

. از دیگر همراهان بیمار یم باشد3690800277کودک الناز آذرنورد با کدمیل . دارد

 شهریور 16

1401

 شهریور 19

1401
کتایون جالیل تبار3

یاسمن مالزیه 

3690757916
یعتر(تهران)همراه شای نور  یهمراهدکتر شر روماتیسم39دو تختهبستر

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

285
ی درمان  ی بیمار و در حال پیگت  ی یم باشد خواهر وی نت 

بیمار پیوند کلیه دارد و بستر

یم باشد

 شهریور 16

1401

 شهریور 20

1401
3

ی
زهرا فراهان

صاحبداد کریم زانی 

3690187842
یهمراهشهدای تجریش(تهران)خانه آرامش پیوند کلیه412سه تخته با شویسبستر

سیستان 

وبلوچستان
سوران

ی یم شود 286 .با سالم بیمار امروز بستر
 شهریور 16

1401

 شهریور 21

1401
سمیه یادگاری3

مریم نادری 

1751676927
یهمراهمیالد(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
اهوازخوزستانجرایح تروئید515

287
ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند همراه دیگر بیمار به .بیمار در بخش قلب بستر

. با همراه جابجا میشود5269081458نام فهیمه متقیان عبایس با کد میل 

 شهریور 16

1401

 شهریور 21

1401
لیال فریحی1

مرتیصی خرسیحی فالح 

7070045646
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
الوانخوزستانقلتی55

288
مددجو جهت معاینه پزشیک مراجعه نموده نیاز به اسکان دارد با رعایت اصول 

 گردید
ی
بهداشتر به محل اسکان راهنمان

 شهریور 16

1401

 شهریور 21

1401
1

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

 
ر
باباخان عزن

4199376046

همراه شای جمال 

(تهران)

سازمان 
پذیر)بهزیستر

ی
(ش و هماهنیک

شپانیبیمار
طبقه )یک تخته 

(اول
خرم آبادلرستانجسیم حرکتر55

سالم و درود بیمار در حال رادیو ترانی است  سپاس از همکاری شما289
 شهریور 16

1401

 شهریور 27

1401
ی1 لیال بشت 

حمیده دلت  

2491655756
از)همراه شای رها  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 
دارابفارستومور سینه1111یک تختهشپانیبیمار

290
ام با توجه به ادامه روند درمان بیمار و نیاز به اقامت به دستور پزشک  با سالم و احتر

معالج بیمار نیاز به تمدید اقامت میباشد

 شهریور 17

1401

 شهریور 27

1401
بهنام صابری3

امت  عیل زارع زاده 

5030216413
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهامت  شت  ابرکوهیزدشطان خون1030دو تختهبستر

291

ی میباشد و همراهانش که همرس و  بیمار در بخش آی یس یو بیمارستان اختر بستر

 . پرسش هستند جانی برای اقامت در تهران ندارند
ی
با توجه به این موضوع تا زمان

ترخیص بیمار از آی یس یو و انجام عمل جرایح و ترخیص از بیمارستان نیاز به محیل 

.برای اسکان دارند

 شهریور 16

1401

 شهریور 24

1401
ی سادات2 صدیقه اکتی

 
ی
مهران کرمان

6269797470

همراه شای کریمان 

(تهران)
یهمراهاختر  لگن816دو تخته  با حمامبستر

ی
چالوسمازندرانشکستیک

ی گردید 292 ام بیمار بامشکالت نخایع بستر .شپرست وی کارگر است . باسالم و احتر
 شهریور 16

1401

 شهریور 19

1401
پاریس3 عالیه امت 

نرگس باوی 

1744929671
یهمراهسیناشای انفاق ثلث بستر

سه تخته 

(7شماره )عادی
 نخایع39

ی
اهوازخوزستانتنیک

293
با سالم بیمار جهت برریس پزشکان تا ده روز اینده نیازمند اسکان یم باشد در صورت 

امکان ناهار و اسنپ در نظر گرفته شود

 شهریور 16

1401

 شهریور 26

1401
3

عبدالرضا 

جمعیت )مظفرپور

(داوطلبان هالل

بان  ی رحمت عیل پالت 

4549771496
سیناهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
آبدانانایالمکانرس روده1030

294

 و جرایح چشم به همراه 
ی
بیمار به دلیل ابتال به شطان، جهت انجام شییم درمان

خانواده از ییک از روستاهای شهرستان مشهد به تهران مراجعه یم کند، پدر و مادر و 

 . بیمار، هر سه نابینا هستند
ی
 (صاحب ملک ایوار)این خانواده از طرف آقای زمان

 شده اند
ی
.معرف

 شهریور 17

1401

 شهریور 21

1401
(رها)راضیه کمایل 3

زهرا مکاری 

0972374493

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

ت رسول  حضی

اکرم
شطان چشم412سه تخته با حمامشپانیهمراه

خراسان 

رضوی
مشهد

. ساله اهل شاوان که فعال تحت درمان یم باشند19بیمار خانیم 295
 شهریور 17

1401

 شهریور 31

1401
کتایون جالیل تبار3

ی بر  فایزه حسی 

3690710685
یعتر(تهران)* خانه نور یهمراهدکتر شر بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

تاالسیم1442
سیستان 

وبلوچستان
شاوان

296
 شهریور 16

1401

 شهریور 31

1401
انستیتو )فرزانه رجتی2

(کانرس

سینا شیخعیل زاده 

3300310271
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
کنگاورکرمانشاهشطان شوگردن1530

297
یت شنوانی خود را از دست داده 15با عرض سالم و ادب بیمار   ی  ساله با تشنج و منتی

ویزیت کاشت حلزون روز یکشنبه نیاز به اسکان با همراه دارد

 شهریور 16

1401

 شهریور 20

1401
زهرا قائدی2

مهدی رسویل مقدم 

3661259601
یهمراهامت  اعلم(تهران)شای ضاف  گوش48دو تخته با شویسبستر

سیستان 

وبلوچستان
زابل



298
 یم باشد

ی
ی کودک متولد .  کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان و همچنی 

تهران ویل در حال حاضی ساکن استان زنجان یم باشد

 شهریور 16

1401

 مهر 01

1401
 راد3

ر
مهناز صادف

ی  امت  عیل بشت 

0153153873
نور افشار(تهران)شای من 

بیمار و 

تهرانتهران1648cpسه تخته با شویسشپانیهمراهان

د299 بیمار به دلیل مشکل قلتی  به پزشک مراجعه کرده و باید تحت عمل جرایح قرار بگت 
 شهریور 16

1401

 شهریور 20

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

الهام جشان سهرانی 

3150211492

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

ی شهرکرمانقلب48دو تخته  با حمامشپانیهمراهان امی 

 است و با فرزند خویش نیازمند اقامتگاه یم باشند300
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 شهریور 15

1401

 شهریور 19

1401
الهه استوار2

جواهر صالج 

2370896302
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

کازرونفارسشطان سینه48یک تختهشپانیهمراهان

 یم باشد301
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 شهریور 15

1401

 مهر 01

1401
 راد3

ر
مهناز صادف

نازیل اجاقلو 

4272524909
نور افشار(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(204اتاق )عادی
1751cpزنجانزنجان

302
بیمار به همراه پدر و مادر جهت تکمیل مدارک پیوند به تهران مراجعه نموده است و 

 برای اسکان ندارند 
ی
 در تهران اقامت داشته باشد و مکان

ر
.نیاز است مدن

 شهریور 15

1401

 شهریور 22

1401
3

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

شیما کرد انجیک 

3710542138
سینا(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(203اتاق )عادی
ی 721 پیوند کلیه- دیالت 

سیستان 

وبلوچستان
خاش

303
 
ی
ی های درمان ام )بیمار از اهواز برای جرایح مینیسک پا به تهران آمده ویل برای پیگت 

ی جهت مشکل اسکان دارد (...آر آی و   قبل از عمل در تهران باشد و به همی 
ر
باید مدن

 شهریور 15

1401

 شهریور 22

1401
ی سادات2 صدیقه اکتی

حسن بروایه 

5269243202

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهاختر بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
 مینیسک پا714

ی
اهوازخوزستانپاریک

بیمار بعلت درمان ناباروری مراجعه بیمار وهمراهان نیاز به اسکان دارند304
 شهریور 15

1401

 شهریور 20

1401
مریم تیموری جایم3

شیما زرروشن 

4540095730
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(202اتاق )عادی
آبدانانایالمناباروری515

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارد305 بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستر
 شهریور 15

1401

 شهریور 19

1401
لیال فریحی3

محمدابراهیم ویل 

2161022571زاده 
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

سه تخته 

(201اتاق )عادی
ساریمازندرانتومور مغزی412

.بیمار بدلیل مشکل نخایع به بیمارستان مراجعه نموده است و نیاز به اسکان دارند 306
 شهریور 15

1401

 شهریور 22

1401
کتایون جالیل تبار3

دورناز شهویل بر 

3719690679
یعتر(تهران)* خانه نور یهمراهدکتر شر بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

مشکل نخایع721
سیستان 

وبلوچستان
خاش

307
بیمار از زنجان برای درمان به تهران آمده و با توجه به اینکه نوبت عمل ایشان یط 

 میباشد برای اسکان مشکل دارند
ر
.چند روز آن

 شهریور 15

1401

 شهریور 16

1401
ی سادات2 صدیقه اکتی

 
ی
سعید آقاجان

4285714000

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهاختر  رباط12تفکیک شدهبستر

ی
زنجانزنجانپاریک

 نیازمند اسکان میباشند308
ی
والدین یسمار جهت انجام امور درمان

 شهریور 16

1401

 شهریور 23

1401
معصومه طیتی2

ایمان تمرزاه 

8020010424
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
مغز714

آذربایجان 

غرنی
ارومیه

 یم باشد309
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 شهریور 15

1401

 شهریور 23

1401
 راد3

ر
مهناز صادف

فاطمه نتی زاده 

1275776183

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
نور افشار

بیمار و 

اصفهاناصفهان824cpسه تخته با حمامشپانیهمراهان

 از ساری مراجعه نموده است همراه بیمار نیاز به اسکان دارد310
ی
بیمار جهت ید درمان

 شهریور 15

1401

 شهریور 17

1401
اسماعیل راشدی1

معصومه عیل بابانی 

0047282282

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
وئید22 ساریمازندرانتت 

ی در بخش زنان بوده و همراه ک همرس میباشد نیاز به اسکان دراند311 بیمار بستر
 شهریور 15

1401

 شهریور 19

1401
 رزین1

ی
فریبا سلیمان

رضیه مهدی خانلو 

5899426101

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشهید مطهری بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
44

ی
سلطانیهزنجانسوختیک

 در بیمکارستان تحت درمان میباشد و نیاز به اسکان دارد312
ی
بیمار به دلیل بیماری خون

 شهریور 15

1401

 شهریور 22

1401
کتایون جالیل تبار3

عیل ناضی 

3410969802
یعتر(تهران)* خانه نور یهمراهدکتر شر بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

721
ی
مینابهرمزگانبیماری خون

313
 مادرزادی لگن که از اهواز برای درمان به 11بیمار کودک 

ی
 ساله دچار مشکل شکستیک

 روز دیگر میباشد مشکل 4تهران مراجعه کرده اند و با توجه به اینکه نوبت جرایح 

.اسکان دارند

 شهریور 15

1401

 شهریور 19

1401
ی سادات3 صدیقه اکتی

فاطمه حزباوی 

1746276721
(تهران)* خانه نور

اختر
بیمار و 

همراهان
ی بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

412
 مادرزادی 

ی
شکستیک

لگن
اهوازخوزستان

با تشکر از تمام زحمات و همکاری شما314
 شهریور 15

1401

 شهریور 19

1401
لیال نییک قیل زاده2

نرسین آب خضی 

5259632931

همراه شای جهان  

(تهران)
یهمراهشهید مدرس نارسانی کلیه48دو تخته  با حمامبستر

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

315
ل  ی بیمار جهت پانسمان همچنان باید تحت نظر بوده و ب علت دوری مسافت با متی

نیاز به اسکان دراند

 شهریور 15

1401

 شهریور 21

1401
 رزین3

ی
فریبا سلیمان

حسام مصطفوی  امت 

4272857894

همراه شای آریو 

(تهران)
شهید مطهری

بیمار و 

618تخته با حمام 3شپانیهمراهان
ی
زنجانزنجانسوختیک



 هستند316
ی
بیمار شطان رحم دارند درحال پرتو درمان

 شهریور 16

1401

 مهر 14

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

فاطمه کرییم 

3479353819
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
بندرعباسهرمزگانشطان رحم2987

بیمار بخاطر مشکل ریه احتیاج به ادامه درمان دارند317
 شهریور 15

1401

 شهریور 16

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

صدیقه احمدی پور 

5869699363

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کهنوجکرمانریه12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

318
 بیماریش تشخیص داده شده است و مبتال به شطان خون میباشد و 

ی
بیمار به تازیک

از اقامت داشته باشد طبق دستور پزشک باید در شت 

 شهریور 15

1401

 شهریور 16

1401
بهنام صابری3

ی  گلجان بادرنگی 

5999805309
 ریز

ی
ازشای نور ن امت  شت 

بیمار و 

امیدیهخوزستانشطان خون13دو تختهشپانیهمراهان

319
ی کارهای عمل باید در بیمارستان بماندبیمار  ابیسم دارد جهت پیگت  بیمار عمل استر

.به همراه مادر و پدر بزرگ یم باشد

 شهریور 15

1401

 شهریور 20

1401
زهرا مددی3

ی شگیل  بنیامی 

3411638567
فارانی(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

ابیسم515 بندرعباسهرمزگاناستر

 است و به همراه همرس نیازمند اقامتگاه یم باشند320
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 شهریور 15

1401

 شهریور 29

1401
الهه استوار2

ی رنجتی  غالمحسی 

3569696324
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

بندرکنگانبوشهرشطان پروستات1428دو تختهشپانیهمراهان

321
 است و بیمار و همراهان ینازمند 

ی
بیماربه علت شطان لنفوم تحت پرتودرمان

.اقاتمتگاه یم باشند

 شهریور 15

1401

 شهریور 29

1401
الهه استوار3

مراد قاسم نژاد 

4231788146
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان لنفوم1442دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

ی است و همراه ایشان نیاز به اسکان داردEccuبیمار در بخش 322 . بستر
 شهریور 15

1401

 شهریور 21

1401
لیال فریحی1

افسانه بهرام شی 

4172166741
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
الیگودرزلرستانقلتی66

ی323
نیازمند-بیماری پوستر شهرستان

 شهریور 14

1401

 شهریور 20

1401
ضا حیدری4 علت 

زهرا حمیل 

3580213250
رازی(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

پوستر624سه تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

324
 شهریور 14

1401

 شهریور 16

1401
انستیتو )فرزانه رجتی2

(کانرس

فریدون وطن دوست 

3820069844

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

مریوانکردستانشطان شوگردن24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

بیمار فردا در نوبت جرایح بوده و نیاز به اسکان دراد325
 شهریور 14

1401

 شهریور 15

1401
 رزین1

ی
فریبا سلیمان

زانیار رسویل 

3850027971

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارشهید مطهری

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
11

ی
سنندجکردستانسوختیک

بیمار برای فردا در  نوبت جرایح بوده و نیاز به اسکان دراند326
 شهریور 14

1401

 شهریور 17

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

ی   لت 
ی

آویسا چرایع

1831050021

همراه شای افروز 

(تهران)
شهید مطهری

بیمار و 

36دو تخته   با حمامشپانیهمراهان
ی
ایذهخوزستانسوختیک

327
 قبل از عمل جرایح قلب را انجام یم دهند و 

ی
ام بیمار اقدامات درمان با سالم احتر

.اتمام نیاز به اقامتگاه دارند

 شهریور 14

1401

 شهریور 16

1401
سمیه یادگاری2

قربان عیل رحییم 

5399438550
میالد(تهران)شای ضاف 

بیمار و 

زنجانزنجانجرایح قلب24دو تخته با شویسشپانیهمراهان

ام و تشکر از محبت شما328 باسالم و احتر
 شهریور 14

1401

 شهریور 16

1401
پروانه سلحشور نژاد3

مریم سواری 

2001174195

همراه شای ژوان 

(تهران)
مهدیه

بیمار و 

اهوازخوزستانکنرس برست26تخته با شویس 2شپانیهمراهان

.بیمار و همرسش هردو تحت درمان یم باشند فرزند بیمار همراه وی یم باشد329
 شهریور 14

1401

 شهریور 22

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

شب چراغ منجزی 

1881094741
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
شوشترخوزستانکلیوی824

 مراجعه کردند330
ی
شطان روده از خوزستان جهت پرتو درمان

 شهریور 14

1401

 شهریور 31

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

سیده بتول ملبوب 

1815975458
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
بندرماهشهرخوزستانشطان روده1734

331
 با کدمیل )والدین به همراه بیمار

ی
جهت  (4020977690محمدمهدی حمزه خان

 نیازمند اسکان میباشند
ی
انجام امور درمان

 شهریور 14

1401

 شهریور 20

1401
معصومه طیتی2

محمدمهدی حمزه 

 
ی
4020977690خان

همراه شای بهشت
مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
کبودرآهنگهمدانقلب612

332
 ساله ساکن هرمزگان با تومور مغزی که در بخش جرایح اعصاب 53بیمار خانیم 

ی و قرار است جرایح شود .بستر

 شهریور 14

1401

 شهریور 21

1401
کتایون جالیل تبار4

ی کرمشایه  ماهی 

5869855101
یعترهمراه شای بهشت یهمراهدکتر شر بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
چارکهرمزگانتومور بدخیم ش728

333
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و نیاز به 

ی
ام بیمار اقدامات درمان با سالم احتر

.اقامتگاه دارند

 شهریور 14

1401

 شهریور 16

1401
سمیه یادگاری2

مریم نادری 

1751676927
میالد(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
وئید24 اهوازخوزستانجرایح تت 



 هستند334
ی
شطان فک و صورت در حال پرتو درمان

 شهریور 15

1401

 مهر 01

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

تورج جرایح 

3730187805
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

401)

سنندجکردستانشطان فک و دهان1734

 شدید قلتی335
-بیماری پوستر

ی
شهرستان

 شهریور 14

1401

 شهریور 16

1401
ضا حیدری3 علت 

سکینه صحن 

اده  ی علت 

1910851590

رازی(تهران)خانه خدیجه 
بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
اهوازخوزستانپوستر26

 بیمار نیازمند اسکان میباشد336
ی
پدر بیمار جهت انجام امور درمان

 شهریور 15

1401

 شهریور 20

1401
معصومه طیتی1

رضا اسدپور 

1760000698
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستاننقص ایمتی55

337
 بیمار به دستور پزشک معالجشان 

ی
ام با توجه به اینکه شییم درمان با سالم و احتر

از را دارند ادامه پیدا کرده است و نیاز به اقامت در شت 

 شهریور 15

1401

 شهریور 30

1401
بهنام صابری3

احمدرضا فربود 

2491304457
از)همراه شای رها  از(شت  امت  شت 

بیمار و 

دارابفارستومور بیضه1545تخته 3شپانیهمراهان

338
ی شطان )با سالم بیمار به مرکز مکسا ل و پیشگت 

مراجعه کرده و نیاز به اسکان  (کنتر

با تشکر. دارد 

 شهریور 14

1401

 شهریور 16

1401
سعیده راوند1

واری  ی بتول ستی

0569738067

همراه شای جمال 

(تهران)

ت فاطمه  حضی

(س)
شپانیبیمار

طبقه )یک تخته 

(اول
محالتمرکزیشطان22

ی است و والدین نیارمند اقامتگاه یم باشند339 .بیمار در بیمارستان نمازی بستر
 شهریور 14

1401

 شهریور 21

1401
الهه استوار2

امل براجیع 

1746745339
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  اهوازخوزستانمشکالت داخیل714دو تختهبستر

340
ی بوده ودرحال حاضی جهت پیوند 5ساله مجرد یم باشد حدود 21بیمار  ی  ماه دیالت 

ی شده است و همراهان نیاز به اسکان دارند کلیه ازپدرش دراین مرکز بستر

 شهریور 13

1401

 شهریور 17

1401
ی2 لیال قنتی

عرفان زایل جمال آباد 

0410740802
همراه شای بهشت

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
ی شهراردبیلپوندکلیه48 مشگی 

 به بیمارستان مراجعه نموده است و نیاز به اسکان دارند 341
ی
.بیمار به دلیل بیماری خون

 شهریور 13

1401

 شهریور 20

1401
کتایون جالیل تبار3

مهسا کایک 

4490364954
یعترهمراه شای بهشت شپانیهمراهدکتر شر

سه تخته با حمام و 

شویس
721

ی
ایالمایالمبیماری خون

بیمار بدلیل ادامه درمان قلب نیاز به اسکان دارند342
 شهریور 13

1401

 شهریور 17

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

آیدین پارسانژاد 

7320078872
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

بوشهربوشهرقلتی48دو تختهشپانیهمراهان

.بیمار کانرس است، جهت انجام رادیوترانی به این مرکز مراجعه نموده است343
 شهریور 14

1401

 شهریور 21

1401
فریده ابراهییم4

الیه  عیل محمد خت 

4189595292
ی همراه شای بهشت (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستانکنرس728

همراهان با یکدیگر جابجا یم شوند. بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد344
 شهریور 14

1401

 شهریور 20

1401
لیال فریحی3

حبیب اله یاری 

5239451028
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
کلیوی618

خراسان 

جنونی
جند بت 

ی در بخش میباشد و همراهان نیاز به اسکان دارند345 بیمار همچنان بستر
 شهریور 13

1401

 شهریور 19

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

ایلیا رفییع 

4360960271
یهمراهشهید مطهری(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
612

ی
قیدارزنجانسوختیک

346
ی و تحت درمان است  همراهان بیمار پیگت  درمان . بیمار در بخش آی یس یو بستر

.ایشان نیاز به اسکان دارند. وی یم باشند 

 شهریور 13

1401

 شهریور 15

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

مریم دژکامه 

3240767635
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
26

جمع  )پونوموتوراکس

شده هوا در بافت 

(ریه

پاوهکرمانشاه

347
ی انوریسم مغزی ساکن میناب . ساله60یط وچر صادرشده بیمار خانم  . علت بستر

همراهان قادر به پرداخت هزینه نمیباشند.همرس کارگر

 شهریور 13

1401

 شهریور 19

1401
یفیان3 فریبا شر

فاطمه بهادری 

5869625423
یهمراهلقمان حکیمهمراه شای بهشت بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
مینابهرمزگانانوریسم مغزی618

ی348
اسکان ندارد-بیمار نیازمند شهرستان

 شهریور 13

1401

 شهریور 14

1401
ضا حیدری3 علت 

زهرا حمیل 

3580213250
رازی(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

پوستر13سه تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

349
ده احتیاج به خدمات اسکان را  ام با توجه  به وضعیت معیشتر نامتی با سالم و احتر

یوترانی به تهران مراجعه کرده است
ی ده جهت ادامه درمان و فت  .دارند ضمنا نامتی

 شهریور 13

1401

 شهریور 24

1401
3

 ترانی 
ی حسی 

(بهزیستر کشور)نژاد

زهرا کرییم 

3243405602
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
کرمانشاهکرمانشاهارتوپدی1133

بیمار تحت درمان است350
 شهریور 14

1401

 شهریور 23

1401
ی3 لیال بشت 

 کوته 
ی
ساناز رییک

3710868513
 ریز

ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 
تومور گردن927دو تختهشپانیهمراه

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

بیمار بایستر تا پنج شنبه جهت ویزیت بعد از عمل تهران بماند351
 شهریور 13

1401

 شهریور 17

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

آتنا آزادی 

7040402653
شهید مدرس(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

سوراخ قلب48دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر



ی مراجعه کرده352 بیمار جهت معاینه قبل بستر
 شهریور 13

1401

 شهریور 16

1401
2

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

دانیال دانانی فر 

3490713591
(ره)امام خمیتی (تهران)شای حمید 

بیمار و 

بوشهربوشهرارتوپدی36دو تخته با شویسشپانیهمراهان

353
ده جهت ویزیت متخصص داخیل به همراه پدر ناشنوا و مادرش به تهران امده  نامتی

.است

 شهریور 13

1401

 شهریور 20

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

مهدی خرسوی 

1870866835
همراه شای بهشت

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
گتوندخوزستانشنوانی721

 هستند354
ی
بیمار شطان سارکوم دارند در حال پرتو درمان
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 شهریور 16

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

ی  معصومه امی 

0590511157
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه آرامش

بیمار و 

ساوهمرکزیشطان سارکوم39سه تخته با شویسشپانیهمراهان

ی درمان نیاز به اسکان دارد355 بیمار جهت پیگت 
 شهریور 13

1401

 شهریور 14

1401
لیال فریحی3

ی موسوی  مهی 

1841072346
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
ایذهخوزستانکانرس13

356
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و نیاز به اقامتگاه 

ی
با سالم بیمار اقدامات درمان

.دارند 

 شهریور 12

1401

 شهریور 17

1401
سمیه یادگاری2

طاهره دلف لویفی 

1751012077

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
میالد

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
اهوازخوزستانجرایح دیسک کمر510

357
یم (تشنج مقاوم درمان  ) ساله مبتال به بیماری سندروم دراوت12بیمار دختر بچه

ت ویل عض عج بیمارستان 401/6/14باشد که مورخ  وقت ویزیت در درمانگاه حضی

امام خمیتی دارند

 شهریور 13

1401

 شهریور 15

1401
4

ی  سید محمد حسی 
شهرداری )الحسیتی

(6منطقه 

 
ی
سایان کاروان

3810820520
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

مریوانکردستانتشنج مقاوم به درمان28

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد358 .بیمار همچنان بستر
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1401

 شهریور 13

1401
مریم تیموری جایم1

پروین حوایس عیل 

زانی  مت 

4209926973

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
نورآبادلرستانناباروری11

.ایشان و همراه نیاز به اسکان دارند. بیمار کاندید جرایح یم باشد 359
 شهریور 13

1401

 شهریور 23

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

معصومه معمری 

0819254843
(ره)امام خمیتی (تهران)شای لییل 

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
کلیه1020

خراسان 

رضوی
مشهد

360
ی  ام معلولی 

 به صورت شپانی مراجعه cpبا سالم و احتر
ی
 هستند و به دیل امور درمان

.میکنند

 شهریور 12

1401

 شهریور 15

1401
ی روستا3 نازنی 

سوران قادری 

4950427083
رفیده(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

39cpجوانرودکرمانشاه

 بیمار نیازمند اسکان میباشند361
ی
همراهان بیمار جهت انجام امور درمان

 شهریور 13

1401

 شهریور 14

1401
معصومه طیتی2

فاطمه اینانلو 

5090542260
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
ی زهراقزوینقلب12 بویی 

362
ی انجام میشود  از .بیمار به دلیل خونریزی شبکیه تحت درمان است تزریق اوستی 

 ندارد. اهواز مراجعه کرده اند 
ی
همرسش بیکار است بیمار بضاعت کاف

 شهریور 12

1401

 شهریور 14

1401
زهرا مددی2

پروین حزباوی 

1899707786

همراه شای افروز 

فارانی(تهران)
بیمار و 

اهوازخوزستانشبکیه24دو تخته   با حمامشپانیهمراهان

363
ی کارهای درمان و ویزیت  بیمار اتیسم همراه با پدر و خواهر ، مراجعه جهت پیگت 

پزشک

 شهریور 12
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 شهریور 14

1401
3

مریم فیاض 

یه اتیسم)زاده (خت 

روشنا دودانگه 

4400589927

همراه شای ژوان 

(تهران)

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

ابهرزنجاناتیسم26تخته با شویس 2شپانیهمراهان

سپاس بیکران از همکاری ارزشمندتان364
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 شهریور 15

1401
لیال نییک قیل زاده3

نرسین آب خضی 

5259632931

همراه شای جهان  

(تهران)
یهمراهشهید مدرس نارسانی کلیه39دو تخته  با حمامبستر

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

ی دارد365 .بیمار از همدان به تهران آمده جهت ویزیت و عمل و یک همراه دیگر نت 
 شهریور 12

1401

 شهریور 19

1401
3

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

عیل تحسیتی اخالص 

3980744655

همراه شای الهوت 

(تهران)
مفید

بیمار و 

همراهان
ی رزنهمدانهیدروسفایل721سه تخته با شویسبستر

بیمار بدلیل ادامه درمان بیماری شطان نیاز به اسکان دارند366
 شهریور 12

1401

 شهریور 17

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

ه رجتی 
ر منت 

6549475635
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

دارابفارسشطان510دو تختهشپانیهمراهان

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند367 بیمار بستر
 شهریور 12

1401

 شهریور 17

1401
لیال فریحی2

سید رضا حسیتی 

1990817297
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
شوشترخوزستانکلیوی510

368
بیمار بدلیل بیماری شطان خون در بیمارستان تحت درمان میباشد و همراهان ایشان 

.نیاز به اسکان دارند 

 شهریور 12

1401

 شهریور 14

1401
کتایون جالیل تبار2

زینب جهانبخش 

5490023449
یعتر(تهران)شای ضاف  یهمراهدکتر شر اصفهاناصفهانشطان خون24دو تخته با شویسبستر

ده جهت عمل جرایح به تهران امده است369 .نامتی
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1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

محدثه مرطوب 

1850695997

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

بهبهانخوزستانجسیم حرکتر39سه تخته با حمامشپانیهمراهان



370
ی یم باشد که در قسمت روده یه بیمار توده وجود  بیمار در بخش ای یس یو بستر

.داشته که تحت عمل جرایح قرار گرفته است

 شهریور 12

1401

 شهریور 15

1401
2

ی
زهرا فراهان

عبدالرحیم فرج اله 

1752228073

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشهدای تجریش 36تفکیک شدهبستر

ی
اهوازخوزستانتوده بدن

371
ده.فرزند میباشد 5 ساله متاهل و دارای 63بیمار   سال سابقه ی بیماری دارد و 3نامتی

ی یم باشد 2 ی ی شده است  همراه بیمار نیاز به اسکان .سال دیالت  در این مرکز بستر

.دارد 

 شهریور 12

1401

 شهریور 14

1401
ی1 لیال قنتی

زیبا حمیدی 

5959535165

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
ی22 ی ینکرمانشاهدیالت  قضشت 

.بیمار بدلیل بیماری تاالسیم در بیمارستان تحت درمان میباشد و نیاز به اسکان دارد 372
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 شهریور 17

1401
کتایون جالیل تبار3

ی بر  فایزه حسی 

3690710685

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر تاالسیم515سه تخته با حمامبستر

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

373
 شده 

ی
بیمار از زاهدان به تهران آمده جهت ویزیت و عمل به بیمارستان رجانی معرف

.است
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1401
3

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

 
ی
سماء رییک

3711392377
شهید رجانی(تهران)* خانه نور

بیمار و 

همراهان
ی بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

قلب تک بطتی721
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

بیمار بدلیل شطان خون تحت درمان یم باشد374
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3

ی
سمیه ترالن

محمد کریم زانی 

3592015494
(ع)عیل اصغر همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
شطان خون721

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

ی انجام داده است375 عمل کاشت جنی 
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1401
2

 نیا 
ی
احمد رضا کیان

یه راه ایمان) (خت 

راضیه بامری 

3580555261
آرش(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

نازانی36
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

376
یه مهرانه جهت رادیوترانی در کلینیک امید تهران از رشت به   شده از خت 

ی
بیمار معرف

.تهران مراجعه کرده اند
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آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

مریم رفعتر نیا 

2592075038
(تهران)همراه شای نور 

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

بیمار و 

رشتگیالنشطان پستان48دو تختهشپانیهمراهان

بیمار به دلیل کانرس غدد لنفاوی در بیمارستان تردد دارد377
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1401
سمیه یادگاری3

زهرا ایازی 

4529984192
میالدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مهرانایالمکانرس غدد لنفاوی721

378
 در تهران 

ر
بیمار جهت تکمیل مدارک پیوند به تهران مراجعه نموده است و باید مدن

 برای اسکان ندارد
ی
اقامت داشته باشد و مکان
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مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

عباس حاجیان 

1810855098
سینا(تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
ی 26 آبادانخوزستانپیوند کلیه- دیالت 

379
 جلسه درمان نیاز دارد و دارای همرایه بنام لیال 33بیمار در حال درمان است و به 

 که لطفا پذیرش شوند2572663244نکونی میباشد به کد میل 
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1401
ی2 لیال بشت 

ی دست  مهر انگت 

گشاده 

2570660590

از)همراه شای رها  (شت 
انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

فسافارستومور سینه48یک تختهشپانیهمراهان

 یم باشند4 با گرید mpsهر دو کودک با اختالل 380
ی
 نیازمند کاردرمان
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 راد3

ر
مهناز صادف

گلسا روستانی 

3370178990
نور افشار(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
412mpsینکرمانشاه قضشت 

381
 و ویزیت های 

ی
ام کودک با اختالل مارفان و فلج مغزی نیازمند کاردرمان با سالم و احتر

.مکرر یم باشد
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1401
 راد3

ر
مهناز صادف

محمد سعد بلوچ 

الشاری 

3614943331

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
نور افشار

بیمار و 

721cpسه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

382

ام  ی فرزند - باسالم و احتر  اصل یم باشد که بدلیل بستر
ر
مددجو پدر بیمار نیکا صادف

الزم به ذکر یم باشد که در صورت امکان بصورت ) شب دارد 2نیاز به اسکان بمدت 

با  (- بصورت شیفتر باالی ش بیمار یم مانند - شیفتر با ماهمرسشون جابجا شوند 

تشکر
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1401
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صمد شجایع 

یه نیک )مطلق خت 
ی (اندیشان زمی 

 اصل 
ر
نیکا صادف

6080411202
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
منوجانکرمانابهام جنسیت11

383
ایشان از بیمارستان امام خمیتی ترخیص شدند و جهت ویزیت مجدد باید به پزشک 

مراجعه کنند
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ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

صدیقه احمدی پور 

5869699363

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کهنوجکرمانمشکل گوارش510دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

ی شده و فعال تحت درمان یم باشد384  قلتی بستر
بیمار به علت ناراحتر
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سامعه محرری1

 
ی
طاهر رحمان

4250560831
از)همراه شای رها  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
یهمراه بهبهانخوزستانقلتی22یک تختهبستر

 شده و همراهان نیاز به اسکان دارند6بیمار کودک 385
ی
 ساله با زغال دچار سوختیک
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 رزین2

ی
فریبا سلیمان

ایلیا رفییع 

4360960271
یهمراهشهید مطهری(تهران)شای حمید  36دو تخته با شویسبستر

ی
قیدارزنجانسوختیک

386
ی است و طول درمان کودک با توجه به  بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستر

 گزارش شده است
ی
ضایعه مغزی طوالن
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1401
ی2 رقیه بشت 

ایمان تمرزاه 

8020010424
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
مغزواعصاب612

آذربایجان 

غرنی
ارومیه

387
کودک به دلیل بیماری تاالسیم و پیوند مغز و استخوان در این بیمارستان تحت 

.درمان یم باشد و یط چند روز اینده نیاز به اقامت در تهران دارند
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معصومه طیتی3

راین صیفی پور 

0026975424
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
39

پیوند مغز و )تاالسیم

(استخوان
خرم آبادلرستان



388
بیمار در این مرکز جرایح پیوند کلیه شده است که جهت اقدامات پس از جرایح نیاز 

.به اسکان دارد
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1401
زینب آویش2

راضیه خمر 

2122606932
(تهران)خانه نور 

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه بستر
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
گرگانگلستانجرایح پیوند کلیه714

389
بیمار امروز عمل چشم داشته و فردا جهت ویزیت بعد عمل نیاز به مراجعه .با سالم 

دارد

 شهریور 10
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 شهریور 11

1401
زاد پرگو1 ی شت  کتی

عبدالمجید رضازاده 

1756348901

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارطرفه

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
دزفولخوزستانچشم11

ی در بخش همراه نیاز ب اسکان وتمدید ان دارد390 بیمار همچنان بستر
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 رزین2

ی
فریبا سلیمان

میالد پرویزایرلو 

1450920381
یهمراهشهید مطهری(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
918

ی
اردبیلاردبیلسوختیک

391
ام بیمار جرایح شده ئ تا هفته آینده   جرایح را انجام یم POST APبا سالم احتر

.دهند و نیاز به اقامتگاه دارند
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 شهریور 13

1401
سمیه یادگاری2

شکر سعدی نژاد 

2000654223
میالد(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
اهوازخوزستانجرایح قلب36

392
 مراجعه نموده پس از ویزیت پزشک 

ی
بیمار به دلیل نی حش اندام به این مرکز درمان

نیاز به ام ار ای دارد و برای روز شنبه وقت گرفته ایت
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ی
زهرا فراهان

مراد خاتون کریم زانی 

6459732612
شهدای تجریش(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

نی حش اندام24دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
سوران

بیمار با انحنای ستون فقرات جهت جرایح مراجعه نموده است393
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علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

مجتتی بلویحی 

5250814043
ی (تهران)خانه نور  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
اسکولیوز36

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

394
ی خواهد شد و بیماری  بیمار وقت جرایح دندان برای روز جمعه داشته که بستر

.زمینه ای ای نی یا بال پروانه ای دارند 
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رضا نضی3

محمد مهدی 

احمدیان زاده 
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مفید(تهران)خانه نور 
بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
ایذهخوزستانEBبیماری 13

 شون انجام شده و فردا به زابل برمیگردند395
ی
بیمار کار درمان
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ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

زکیه کیخانی 

3661113976

همراه شای جهان  

(تهران)
امت  اعلم

بیمار و 

کبد24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زابل

396
بیمار به علت معلولیت جسیم وحرکتر شدید برای جرایح ناحیه پا ،لگن وزانو 

 شده است
ی
وشمچ به بهزیستر معرف
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عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

فاطمه دست افشان 

5360508817
(تهران)خانه نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
فتکرمانجسیم حرکتر515 جت 

397
بیمار هم . کودک به دلیل بیماری تشنج در این بیمارستان تحت درمان یم باشد

.همراه خانواده یم باشد
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معصومه طیتی3

مهدی عصاره  امت 

1991443935
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

دزفولخوزستانتشنج39

398
 و همراه دارد . با سالم و خداقوت 

ی
ی طوالن با . بیمار به علت تصادف نیاز به بستر

تشکر
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سعیده راوند3

 ضمت  
ی
ربابه هوشنیک

5029501983
(تهران)خانه نور 

ت فاطمه  حضی

(س)
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
قمقماسیب دست راست721

399
سالم درود خدا قوت بیمار برای انجام آزمایش وتزریق دارو داخل چشم مراجعه 

کرده نیاز به اسکان دارد ممنونم ازرهمکازی عزیزان
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یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

فاطمه موسوی 
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یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارامت  اعلم

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
اهوازخوزستانناراحتر کلیه وچشم33

400
ی و تحت درمان است از اهواز مراجعه  با سالم بیمار به علت مشکالت گواریسر بستر

نموده اند و محیل برای اسکان ندارند
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اسماعیل راشدی2

فاطمه چعب 
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(تهران)خانه نور 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
شوشترخوزستانگواریسر48

401
 بعد از عمل جرایح را انجام یم دهند 

ی
ام بیمار اقدامات درمان سابقه )با سالم احتر

(جرایح مغز 
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سمیه یادگاری3

نرگس باوی 

1744929671
میالد(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

اهوازخوزستانجرایح مغز515

402
ی شده است یعتر بستر خواهر . بیمار مبتال به بیماری قلتی است و در بیمارستان شر

.بیمار که همراه اوست نیاز به اقامت دارد
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(رها)راضیه کمایل 1

ثریا سیدی 

4529905853

همراه شای جمال 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر بستر

طبقه )یک تخته 

(اول
مهرانایالمبیماری قلتی44

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد403 بیمار در بخش قلب بستر
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لیال فریحی1

اوغل گزل دهشر 
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همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
قلتی77

خراسان 

شمایل
راز

ون بیمارستان اسکان خواستند404 بیمارپیوندمغزواستخوان شده وپدربرای کارهای بت 
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انجمن )سارا نوری 

Mps)

حمیدرضا ثاقب 

5200209773
یهمراهمفید(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
918Mpsمیایمسمنان

405
یوترانی نیاز به 

ی بیمار با شطان مغز، متاستاز به نخاع جهت انجام رادیوترانی و فت 

اقامت در تهران دارد
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علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

سید عیل بابانی قوزلو 
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شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
گریماردبیلشطان714



 است406
ی
.بیمار تحت پرتودرمان
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الهه استوار1

حمیده دلت  

2491655756
از)همراه شای رها  از(شت  دارابفارسشطان55یک تختهشپانیبیمارنمازی شت 

407
یعتر مراجعه نموده و تحت درمان است . بیمار به علت بیماری قلتی به بیمارستان شر

.ایشان نیاز به اسکان دارند. خواهر بیمار ایشان را همرایه یم کند
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(رها)راضیه کمایل 2

ثریا سیدی 

4529905853

همراه شای جهان  

(تهران)
یعتر دکتر شر

بیمار و 

مهرانایالمبیماری قلتی12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

408
ی است و همراهان وی نیازمند  بیمار به علت مشکالت قلتی در بخش یس یس یو بستر

.اقامتگاه یم باشند
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الهه استوار2

امام قیل روزب  هان 

4250590151
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  قلتی510یک تختهبستر

کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

409
بیمار جرایح کلیه روز شنبه دارد و جهت اقدامات قبل جرایح به این مرکز مراجعه 

.کرده است
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زینب آویش2

یفی  فاضل شر

1752394348

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه اهوازخوزستانجرایح کلیه24تفکیک شدهبستر

ی یم باشد410 .بیمار جهت پیوند در بیمارستان بستر
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یه )بهاره افشار  خت 

(مهیار

زهره اسبفر 

0946569266

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
شطان خون77

خراسان 

رضوی
مشهدریزه

411
ی  بیمار پس از عمل قلب دچار مشکل شده و برای برریس بیشتر امشب بایستر بستر

باشد
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طاهر رحمان
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از)همراه شای رها  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
یهمراه بهبهانخوزستانقلتی11یک تختهبستر

ی412
شطان کبد هستند درحال پرتو درمان
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الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

 
ر
ویل اله حیان

3781702901
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 
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دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
شطان کبد12

آذربایجان 

غرنی
تکاب
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 ساله که جهت انجام پروسه های پیش از پیوند مراجعه داشته است 18بیمار خانیم 

.یم باشد ( ساله2 و 8خواهر به عنوان دهنده و دو فرزندش )و دارای همراهان 
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بیمار به دلیل سقوط از ارتفاع قطع نخاع شده و با توجه به مراجعات مکرر به 
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.اقامت در تهران دارد

 شهریور 10

1401

 شهریور 17

1401
معصومه طیتی2

شهرام احمدی 

1130757837
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
کاشاناصفهانقطع نخاع714
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ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند همراه دیگر . بیمار در بخش ارتوپدی زنان بستر

 قوجه بیگلو با کد میل 
ی
 با همراه جابجا یم شود1660502391به نام سارا اسمخان
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بیمار در این مرکز جرایح پیوند کلیه شده است و جهت چکاپ و اقدامات پس از 

.جرایح نیاز به اسکان در تهران دارد
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بیماربرای آزمایشات وعمل مراحعه کردند417
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ابراهیم گلزاری 
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ی
خانه مهربان
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مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

714Mpsدو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
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ی و درمان  بیمار به دلیل دیابت شدید یک پایش قطع شده و جهت تزریق انسولی 

وئید ادامه درمان دارد و همرسش همراه موثر وی است. تت 
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دیابتر قطع پا ادامه 

درمان شپانی
آوجقزوین
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ی کاشت حلزون.  ساله4یط وچر صادر شده بیمار کودک  ساکن . علت بستر

.پدر بیمار کشاورز. مازندران
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ام بیمار خردسال یم باشد و اقدامات پاراکیلینییک را انجام یم دهند  با سالم احتر

ایط بیمار و همراهان نیاز به اقامتگاه دارند .باتوجه به شر
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شویس
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ی است و همراه نیاز به اسکان دارد421 .بیمار جهت طول درمان همچنان بستر
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422
 
ر
بیمار جهت انجام اقدامات قبل از پیوندکلیه مراجعه نموده است و نیاز است مدن

 جهت اسکان ندارد
ی
جهت تکمیل مدارک در تهران اقامت نموده و مکان
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همراه شای شفیع 

(تهران)
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بیمار و 

ی 1020دو تخته با حمامشپانیهمراهان پیوند کلیه- دیالت 
سیستان 

وبلوچستان
خاش
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یه نور هستند که جهت انجام رادیوترانی در  بیمار از مددجویان موسسه خت 

از مراجعه کرده اند .بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 
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 ریز
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کهگیلویه 
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424
ی یم باشد  خانواده ایشان که . بیمار جهت پیوند به این مرکز مراجعه نموده و بستر

لطفا . دهندگان مغز استخوان یم باشند نیاز به اسکان موقت در تهران دارند

.مساعدت الزم را مبذول فرمایید
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بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد همراهان با یکدیگر جابجا میشوند425
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بیمار و سه ) نفر هستند 4در واقع - تمدید جهت انجام پروسه های پیش از پیوند

(همراه
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ی در رحم انجام داده است427 کاشت جنی 
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 نیا 
ی
احمد رضا کیان

یه راه ایمان) (خت 

راضیه بامری 

3580555261
آرش(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

نازانی36
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر
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ی به تهران آمده اند تا ان شاءهللا جرایح  بیمار از کرمان برای درمان و جرایح لب شر

ه براشون صورت بگت 
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فاطمه مروی 
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36دو تخته با شویسشپانیهمراهان
لب شکری و کام 

سوراخ
کهنوجکرمان
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بیمار جهت انجام پیوند کلیه به تهران مراجعه نموده است و باید جهت تکمیل 

 برای اسکان ندارد
ی
 در تهران اقامت داشته و مکان

ر
مدارک مدن
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عباس حاجیان 
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سینا(تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
ی 39 آبادانخوزستانپیوند کلیه- دیالت 

 بوده و به همراه همرس و فرزند نیازمند اقامتگاه یم باشند430
ی
.بیمار تحت پرتودرمان
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ی شده و همراه بیمار و دهنده نیاز به اسکان  بیمار در بخش پیوند مغز استخوان بستر

دارند
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عیل ناضی 
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یعتر(تهران)* خانه نور یهمراهدکتر شر بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

مینابهرمزگانتاالسیم ماژور721

432

بیمار محمد عمر یاراحمد زیه مشکل انسداد روده داشته قبال چندماه پیش عمل 

جرایح شده و تحت نظر دکتر میباشد و در حال حاضی جهت انجام ویزیت مجدد و 

ی گردد و جرایح  ی نت 
انجام یک شی ازمایشات مراجعه کرده که ممکن است بستر

.دیگری انجام شود که وابسته به پاسخ آزمایشات است
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 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند433
ی
ام بیمار اقدامات درمان .با سالم احتر
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ی
ضا حردان علت 
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میالدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
 کلیه412

ی
اهوازخوزستاننارسان

 بوده و خواهر هم ویزیت و درمان دارد434
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان
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515cpدو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
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ی و تحت درمان یم  با سالم بیمار در بخش غدد بیمارستان به علت کنرس لنفوم بستر

همراهان بیمار سه نفر هستند. باشد
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رابرکرمانشطان خون412
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بیمار مشکل گلوکوم مادرزادی دارد چندین بار عمل شده اند از کرمانشاه مراجعه کرده 

دو فرزند گلوکوم .تحت پوشش بهزیستر هستند .شغل پدرش کارگر است .است 

مادرزادی هستند که هر دو تحت درمان است
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شویس
کرمانشاهکرمانشاهگلوکوم412

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد437 بیمار در بخش یس یس یو بستر
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افسانه بهرام شی 

4172166741
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
الیگودرزلرستانقلتی77
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سالم درود بیمار پیوند قلب شده با توجه به وضعیت بیمار نیاز به اسکان دارد  

ممنونم از لطف عزیزان
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یه )سهیال رحییم خت 
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نارگل غیتی پور 
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بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد439
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سیده مریم هاشیم 
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(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 
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ابهرزنجانگواریسر12

ده جهت ویزیت به تهران مراجعه همراه مادر و برادر خود و نیاز به اسکان دارند440 .نامتی
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بندرعباسهرمزگاناعصاب روان39دو تختهشپانیهمراهان

441
 ساله اش به همراه والدین نیاز به 8نوزاد به دلیل اترزی مری جرایح شده و برادر 

قابل ذکر است نوزاد شناسنامه ندارد و از کد میل مادر نوزاد استفاده . اسکان دارند 

.شد
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مالحت 
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گل بهار روبینا 
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دیواندرهکردستان



ی است و تیاز به تمدید اسکان دارند442 ده در بیمارستان بهرایم بستر .نامتی
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(درمان

بیمار و 

همدانهمداناعصاب و روان714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

بیمار و هماه نیاز به اسکان دارند. بیمار جهت درمان مراجعه نموده است 443
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همراه شای ژوان 

(تهران)
الوندقزوینقلتی24تخته با شویس 2شپانیهمراه(ره)امام خمیتی 
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ی طبق دستور پزشک  نوزاد مشکل کاتاراکت مادرزادی دارد عمل شده جهت پیگت 

.باید تا شنبه بیمارستان بیاید
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شوشترخوزستانکاتاراکت412سه تخته با حمامشپانیهمراهان
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ام بیمار از بیماران جدید میباشدو مبتال به شطان بیضه میباشد دوره .با سالم و احتر

وع شده  و جهت درمان   طبق دستور پزشک معالج نیاز به   شر
ی
درمان ایشان  به تازیک

از را دارند اقامت در شت 
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ی نوبت عمل و انجام کارهای تشخییص بایستر باید در تهران بماند446 بیمار جهت تعیی 
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سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر
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بیمار همراه . کودک به دلیل بیماری دیابت در این بیمارستان تحت درمان یم باشد 

.خانواده یم باشد
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(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

دزفولخوزستاندیابت26

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند448 بیمار در بخش ارتوپدی بستر
 شهریور 08

1401

 شهریور 14

1401
لیال فریحی2

پریا طاهری پور 

1991650698
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
دزفولخوزستانارتوپدی612

449
بیمار اسنداد روده دارد و به صورت اورژانش عمل جرایح انجام داده و در ای یس یو 

ی یم باشد .بستر

 شهریور 08

1401

 شهریور 12

1401
2

ی
زهرا فراهان

عبدالرحیم فرج اله 

175228073چعب 

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشهدای تجریش بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
48

ی
شوشخوزستانانسداد رگ خون

450
ام  ساله ایست که از روستاهای کرمان  بدلیل 2مددجو کودک -با عرض سالم و احتر

با تشکر- بیماری به تهران بیمارستان مرکز طتی مراجعه و تحت درمان یم باشد 

 شهریور 08

1401

 شهریور 09

1401
3

صمد شجایع 

یه نیک )مطلق خت 
ی (اندیشان زمی 

 اصل 
ر
نیکا صادف

6080411202
(تهران)همراه شای نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

منوجانکرمانابهام جنسیت13دو تختهشپانیهمراهان

451
 ماه قبل در این مرکز پیوند کلیه انجام داده است و جهت اقدامات و معاینات 5بیمار 

.پس از جرایح نیاز به چند روز اقامت در تهران دارد

 شهریور 07

1401

 شهریور 09

1401
زینب آویش2

مبینا حیدری زادی 

4530226352

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه شابلهایالمجرایح پیوند کلیه24تفکیک شدهبستر

452
 شهریور 07

1401

 شهریور 08

1401
رضا نضی3

لیال نارونی 

9301339485
مفید(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

13دو تختهشپانیهمراهان
نقص ایمتی و بال 

پروانه ای
گرگانگلستان

453
 میشود به دلیل ایمتی 

ی
بیمار مبتال به شطان خون میباشد تحت نظر شییم درمان

ی ماندگاری زیادی در بیمارستان دارد نیاز به حمایت دارد پایی 

 شهریور 07

1401

 شهریور 17

1401
بهنام صابری3

امت  عیل زارع زاده 

5030216413
از)همراه شای رها  از(شت  امت  شت 

بیمار و 

همراهان
ی ابرکوهیزدشطان خون1030تخته 3بستر

454
ی یم باشد خواهر بیمار . مورد کاندید پیوند مغز استخوان بوده و در بخش خون بستر

 به عنوان دهنده بیمار هم نیاز به اسکان 2920644629خانم مریم فریحی با کدمیل 

.دارد

 شهریور 07

1401

 شهریور 15

1401
کتایون جالیل تبار2

محمد فریحی 

2920256041
یعتر(تهران)همراه شای  رعا  یهمراهدکتر شر بانهکردستانشطان خون816دو تخته با شویسبستر

455
ی و تحت  با سالم بیمار به علت بیماری کنرس لنفوم در بخش غدد بیمارستان بستر

.درمان است 

 شهریور 07

1401

 شهریور 08

1401
اسماعیل راشدی3

رضا تاج الدیتی 

5839862746
(تهران)* خانه نور

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

رابرکرمانشطان لنفوم13

جهت انجام آزمایشات نیاز به اسکان دارد456
 شهریور 07

1401

 شهریور 08

1401
1

یه )بهاره افشار  خت 

(مهیار

فرزاد بلوچ 

5839935311

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

شپانیبیمار
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
رابرکرمانشطان خون11

457
بیمار هم . کودک به دلیل بیماری ارتوپد در این بیمارستان تحت درمان م یباشد

همراه والدین میب اشد

 شهریور 07

1401

 شهریور 09

1401
معصومه طیتی2

عباس حالف 

7930007472
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانارتوپد24

ی دارد458 .بیمار مشکل شبکیه و کاتاراکت دارد تزریق اوستی 
 شهریور 07

1401

 شهریور 09

1401
زهرا مددی3

صدیقه تکلو 

3252434301
فارانی(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
کرمانشاهکرمانشاهکاتاراکت26

459

ی
 شده و جهت انجام ویزیت  (رها)بیمار از طرف آقای قربان

ی
و سازمان شهرداری معرف

 و شهدای تجریش به تهران  (ویزیت پس از جرایح)پزشک 
ی
در بیمارستانهای طالقان

.مراجعه کرده و برای دو روز نیاز به اسکان در تهران دارند

 شهریور 07

1401

 شهریور 09

1401
(رها)راضیه کمایل 2

همایل قبادیان 

وزآباد  فت 

4231745358

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

ضایعه مغزی و ضع24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج



بیمار بدلیل ادامه درمان شطان نیاز به اسکان دارند460
 شهریور 07

1401

 شهریور 13

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

 
ی
پروانه تکاپون

1861458606
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

شطان612دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
چرام

461
 
ر
بیمار جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند مراجعه نموده است و نیاز است مدن

 برای اسکان ندارد
ی
جهت تکمیل مداراک در تهران اقامت داشته باشد و مکان

 شهریور 07

1401

 شهریور 09

1401
1

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

زینب غالیم 

1570280301

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیهمراهسینا

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
ی 22 قزوینقزوینپیوند کلیه- دیالت 

ی462
بیمار و همراه-نیازمند-بیمار شهرستان

 شهریور 07

1401

 شهریور 12

1401
ضا حیدری4 علت 

زهرا حمیل 

3580213250

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
رازی

بیمار و 

پوستر520سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

.بیمار در این مرکز پیوند کلیه انجام داده است و نیاز به اقامتگاه در این مرکز دارد463
 شهریور 07

1401

 شهریور 12

1401
زینب آویش2

راضیه خمر 

2122606932
(تهران)خانه نور 

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه بستر
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
گرگانگلستانجرایح پیوند کلیه510

464
ی درمان و  یه نور یم باشد که جهت پیگت  بیمار از مددجویا تحت پوشش موسسه خت 

 اسکن و تهیه دارو از زاهدان به تهران مراجعه کرده اند
ر
.انجام یس ن

 شهریور 07

1401

 شهریور 12

1401
2

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

ی  پروانه نصت 

3620953554
(تهران)خانه نور 

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
شطان پستان510

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

465
ی  از به صورت کامل بستر بیمار به علت مشکالت داخیل در بیمارستان نمازی شت 

.است و والدین وی که از همراهان بیمار هستند نیازمند اقامتگاه یم باشند

 شهریور 07

1401

 شهریور 14

1401
الهه استوار2

امل براجیع 

1746745339
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  اهوازخوزستانمشکالت داخیل714دو تختهبستر

466
 بوده و در حال حاضی به همراه برادرزاده نیازمند اقامتگاه یم 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

.باشند

 شهریور 07

1401

 شهریور 21

1401
الهه استوار2

زلیخا محمدی فرد 

1860551351
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان1428دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دوگنبدان

ی نوبت عمل بایستر در تهران بماند467 بیمار جهت تعیی 
 شهریور 07

1401

 شهریور 09

1401
4

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

ساجده زردکویه 

3580285459
شفا یحیاییانهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
تعویض مفصل لگن28

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

بیمار بعلت درمان ناباروری مراجعه و نیاز به اسکان دارند468
 شهریور 07

1401

 شهریور 09

1401
مریم تیموری جایم2

 
ی
پریسا قهرمان

4400003639
یهمراهیاس(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
ابهرزنجانناباروری24

469
با توجه به اینکه بیمار . بیمار جهت انجام رادیوترانی به این مرکز مراجعه کرده است

قابلیت تحرک ندارد نیاز به سه همراه دارد

 شهریور 07

1401

 شهریور 14

1401
فریده ابراهییم4

الیه  عیل محمد خت 

4189595292
ی همراه شای بهشت (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستانشطان728

 قلب470
ی
انژیوگراف

 شهریور 06

1401

 شهریور 07

1401
سامعه محرری2

غالمعیل احمدی 

2390177530
از)شای محب  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

 قلب12دو تختهشپانیهمراهان
ی
نورآبادفارسانژیوگراف

آبادی مراجعه نموده اند471 ده و همرسش جهت درمان نازانی به مرکز شهیداکتی نامتی
 شهریور 06

1401

 شهریور 07

1401
افسانه گنجی2

خدیجه چلداوی 

1989572316

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
اکتی آبادی

بیمار و 

اهوازخوزستاننازانی12تفکیک شدهشپانیهمراهان

472
ماه 54بیمار خانیم   مبتال به تومور ریه شده و تحت درمان یم 1401 ساله که از تت 

.باشند

 شهریور 06

1401

 شهریور 09

1401
کتایون جالیل تبار3

معصومه حاتیم 

4198477493صدر 
یعترهمراه شای بهشت یهمراهدکتر شر بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
کوهدشتلرستانتومور ریه39

 هستند473
ی
بیمار شطان فک دارند درحال پرتو درمان

 شهریور 06

1401

 شهریور 31

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

رقیه علمشایه 

2269962753
(ره)امام خمیتی (تهران)شای سلیمان 

بیمار و 

عیل ابادگلستانشطان فک و دهان2575سه تخته با شویسشپانیهمراهان

474
با عرض سالم به استحضار یم رساند که بیمار نابینا یم باشند و جهت جرایح توده 

بازو به این مرکز مراجعه کردند

 شهریور 06

1401

 شهریور 09

1401
اسماعیل راشدی2

ابوالفضل ساالری 

3020606578
(تهران)* خانه نور

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

فتکرمانجرایح توده36 جت 

ی وهمراه نیاز به اسکان دارد475 بیمار بعلت درمان ناباروری بستر
 شهریور 06

1401

 شهریور 09

1401
مریم تیموری جایم1

پروین حوایس عیل 

زانی  مت 

4209926973

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
نورآبادلرستانناباروری33

کتویم مراجعه کرده وهمراه نیاز به اسکان دارد476 بیمار بعلت درمان هیستر
 شهریور 06

1401

 شهریور 07

1401
مریم تیموری جایم1

بتول قدییم 

2971931722
یهمراهیاسهمراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
مشکل زنان11

آذربایجان 

غرنی
میاندوآب

ی یم باشد477 .بیمار جهت عمل جرایح در بیمارستان بستر
 شهریور 06

1401

 شهریور 10

1401
3

یه )بهاره افشار  خت 

(مهیار

ی  ضا امت  علت 

4062401827
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

همراهان
ی بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

 قلتی412
ی
خرم آبادلرستاننارسان



بیمار در حال درمان است سپاس از همکاری شما478
 شهریور 06

1401

 شهریور 26

1401
ی3 لیال بشت 

ن افراز  ر بت 

5500010085
از)همراه شای رها  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

قفسه سینه2060تخته 3شپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند479 بیمار در بخش قلب بستر
 شهریور 06

1401

 شهریور 10

1401
لیال فریحی2

زاوند  عیل محمد مت 

4070560793
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)شای حمید  48دو تخته با شویسبستر

ی
اندیمشکخوزستانعفون

ده جهت ادامه درمان و نوار مغز و پاسخ ازمایشات به تمدید اسکان نیاز دارند480 .نامتی
 شهریور 06

1401

 شهریور 07

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

 
ر
ساناز نضن

5970080721
(تهران)همراه شای نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

ضایع نخایع13سه تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
فنوج

481
 شده 

ی
بیمار از اهواز به تهران آمده است و جهت درمان به بیمارستان اختر معرف

.است

 شهریور 06

1401

 شهریور 07

1401
3

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

فاطمه زهرا حسیتی 

1744350019
(تهران)همراه شای نور 

اختر
بیمار و 

همراهان
ی اهوازخوزستانناهنجاری زانو13دو تختهبستر

482
از بوده و به همراه خانواده نیازمند   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

ی مهمان خوابگاه خواهد بود 2در ضمن دختر . اقامتگاه هستند  ایل سه ساله بیمار نت 

(6100181533طنازسادات موسوی به شماره میل : مشخصات دختر)

 شهریور 06

1401

 شهریور 20

1401
الهه استوار3

سیدیوسف موسوی 

6109971812
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

برازجانبوشهرشطان1442تخته 3شپانیهمراهان

 میباشد483
ی
بیمار درحال پرتو درمان

 شهریور 05

1401

 شهریور 07

1401
ی2 لیال بشت 

مریم دریانورد 

3559440599
 ریز

ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 
یبیمار بوشهربوشهرتومور سینه24دو تختهبستر

 تحت درمان است 484
ر
.فرزند بیمار همراه وی یم باشد. بیمار به علت مشکالت نوروپان

 شهریور 05

1401

 شهریور 12

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

عبدالناض خردمند 

5999795419
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

714
ر
نوروپان

کهگیلویه 

وبویراحمد
لیکک

485
از است  در بیمارستان نمازی شت 

ی
لذا به همراه دو دختر خاله . بیمار تحت پرتو درمان

.خود نیازمند اقامتگاه یم باشند

 شهریور 06
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بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد496
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 ممنونم که این امکان رو در اختیار ما گذاشتید
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-بیماری پوستر 514
ی
نیاز به همراه دارد-شهرستان
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از نوشهر مراجعه .  هست مراجعه یم کند و جهت اسکان نیاز به مساعدت دارد 

.کرده است 
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 ساله جهت عمل کاتاراکت مراجعه کرده همرسش فوت شده بیمار با 63بیمار 
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ش زندیک ی بیمار خاص میباشد .دختر ش نت 

بیمار فردا عمل دارد باید .دختر
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بیمار دچار سانحه شده و کوه سقوط کرده است وی دچار بیمار مولتر تروما شده و 
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بیمار به علت ناراحتر کلیه بستر
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1401
 رزین3

ی
فریبا سلیمان

حسام مصطفوی  امت 

4272857894

همراه شای آریو 

(تهران)
شهید مطهری

بیمار و 

1339تخته با حمام 3شپانیهمراهان
ی
زنجانزنجانسوختیک

525
 دارد موقتا شییم 

ی
ی عالئم شماخوردیک بیمار مبتال به شطان روده میباشد بستر

از باشد کنسل شده وبدلیل راه دور باید در شت 

 شهریور 02

1401

 شهریور 05

1401
بهنام صابری2

رضا ارشدی 

3521242978
از)شای محب  از(شت  امت  شت 

بیمار و 

همراهان
ی برازجانبوشهرشطان روده36دو تختهبستر

526
بیمار از مددجویان موسسه نور در یاسوج هستند که جهت انجام رادیوترانی در 

از مراجعه کرده اند بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 شهریور 02

1401

 شهریور 09

1401
2

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

ی  صدیقه خت 

4232241371
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان714دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

527
از ساکن است و به علت 27این بیمار جرایح قلب انجام داده و مدت   روز در شت 

.مشکالت مایل توان پرداخت هزینه های اسکان در این شهر را ندارد

 شهریور 02

1401

 شهریور 08

1401
سهیال عطریان3

گلناز صدیق 

6549728061
از)همراه شای رها  (شت 

بیمارستان 

یه قلب  خت 

الزهرا و کودکان 

شهید حجازی 

بیمار و 

دارابفارسجرایح قلب618تخته 3شپانیهمراهان

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند528 بیمار در آی یس یو بستر
 شهریور 02

1401

 شهریور 06

1401
لیال فریحی2

مریم غالیم 

5250177832
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
جرایح مغز و اعصاب48

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

بیمار عمل جرایح لگن داشته و نیازمند ویزیت بعد از جرایح دارد529
 شهریور 02

1401

 شهریور 06

1401
 راد3

ر
مهناز صادف

هاشم دلفینه 

1880699036
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

اهوازخوزستانجرایح ارتوپدی412

530
بیمار به دلیل بیماری کیسه صفرا مورد عمل جرایح قرار گرفتند و تا زمان  نوبت دکتر 

نیاز به اسکان دارند

 شهریور 02

1401

 شهریور 06

1401
ی فرد3 معصومه اکتی

مریم سینگله پوری 

3640180666
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 
یبیمار کیسه صفرا412دو تختهبستر

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

بیمار تحت درمان رادیوترانی میباشد531
 شهریور 02

1401

 شهریور 06

1401
ی3 لیال بشت 

گل افروز مرادیان 

4230554222
 ریز

ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

تومور سینه412دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج



532
بیمار به دلیل سقوط از ارتفاع قطع نخاع شده است وجهت ادامه درمان نیاز به 

.اقامت در تهران دارد

 شهریور 03

1401

 شهریور 10

1401
معصومه طیتی2

شهرام احمدی 

1130757837
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
کاشاناصفهانسقوط از ارتفاع714

بیمار به علت کانرس سینه تحت درمان است533
 شهریور 02

1401

 شهریور 20

1401
ی2 لیال بشت 

ندا بالسم 

1890006777
از)شای محب  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

بندرماهشهرخوزستانتومور سینه1836دو تختهشپانیهمراهان

بیمار از زهدان جهت درمان مراجعه نموده  همراه بیمار نیاز به اسکان دارد534
 شهریور 02

1401

 شهریور 06

1401
اسماعیل راشدی1

 
ی
احمد هونگ زان

3701689660

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
قلب44

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

سالم و سپاس فراوان بیمار در حال درمان میباشد لطفا پذیرش شوند535
 شهریور 02

1401

 شهریور 15

1401
ی3 لیال بشت 

تهمینه حسیتی 

2380481415
از)همراه شای رها  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

تومور سینه1339تخته 3شپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

536

یه کوثر رفسنجان جهت انجام عمل جرایح مجدد در   شده از خت 
ی
بیمار معرف

دختر بیمار به نام . بیمارستان عرفان نیایش از کرمان به تهران مراجعه کرده اند 

 به جهت همرایه 
ی
 با همرس بیمار رخساره رنجتی کبوتر خان

ی
فاطمه حستی کبوترخان

.بیمار در بیمارستان جابجا یم شوند

 شهریور 02

1401

 شهریور 12

1401
4

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

محمد حستی 

 
ی
کبوترخان

3052076450

(تهران)شای من 

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

یهمراه رفسنجانکرمانشطان مثانه1040سه تخته با شویسبستر

537
مادر .بیمار باردار پرخطر یم باشد و نیاز به اسکان در محیل نزدیک بیمارستان دارد

 با همرس وی جابجا میشود0048418668ایشان بنام فاطمه حستی با کد میل

 شهریور 02

1401

 شهریور 10

1401
لیال فریحی2

شیما کیالن 

0084676140
شپانیهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
باردار پرخطر816

خراسان 

رضوی
مشهد

 مراجعه نموده و همراهان نیاز به اسکان دارند538
ی
با سالم بیمار از شاوان تصادف

 شهریور 02

1401

 شهریور 07

1401
زهرا قائدی2

ریحانه رضازیه 

 
ی
سوران

6680211646

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهامت  اعلم 510دو تخته  با حمامبستر

ی
تصادف

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

539
بیمار از سیستان و بلوچستان مراجعه کرده مشکل قرنیه دارد چندین بار عمل شده 

بیمار . یک چشمش کم بینا است پدرش ازدواج مجدد کرده و خانواده را رها کرده 

ل فشار چشم باال مراجعه کند  .عمل شده باید جهت معاینه و کنتر

 شهریور 02

1401

 شهریور 09

1401
زهرا مددی4

پریسا درزاده 

3690061814
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قرنیه728

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

540
سالم عرض ادب کودک پیوند قلب انجام داده با توجه مراجعه به پزشک نیاز به 

اسکان دارد با توجه اینکه عفونت داشته باید زیرنظر دکتر باشد از محبتتون 

سپاسپکزلرم

 شهریور 02

1401

 شهریور 09

1401
3

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

نارگل غیتی پور 

1742804134
شهید رجانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانپیوند قلب721

541
بیمار مشکل گواریسر ، روده و معده دارد که مادر بیمار هم جهت آسم به تهران 

.مراجعه کرده است ، لطفا جهت اسکان مساعدت الزم را مبذول فرمایید 

 شهریور 02

1401

 شهریور 04

1401
رضا نضی4

محمد رضا صنییع 

1746598328
مفید(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(201اتاق)عادی
اهوازخوزستانگواریسر28

 بعدپیوندهستند542
ی
کارهای درمان بیمارپیوندمغزواستخوان شده اندوخانواده پیگت 

 شهریور 02

1401

 شهریور 10

1401
2

انجمن )سارا نوری 

Mps)

حمیدرضا ثاقب 

5200209773
یهمراهمفید(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
816Mpsمیایمسمنان

543
ی یم باشد و همراهان نیاز به اقامتگاه  ام بیمار در بخش جرایح قلب بستر با سالم احتر

.دارند

 شهریور 02

1401

 شهریور 08

1401
سمیه یادگاری2

حمیده جوهری 

1898292450
یهمراهمیالد(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
اهوازخوزستانجرایح قلب612

544
بیمار جهت انجام عمل ارتوپدی انحراف کف پا به تهران مراجعه کرده است و نوبت 

.عمل دارد

 شهریور 02

1401

 شهریور 04

1401
کتایون جالیل تبار2

ی شاکریم  محمدیاسی 

4190943584
یعتر(تهران)خانه نور  دکتر شر

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
کوهدشتلرستانانحراف کف پا24

یوترانی فرزندش به تهران امده است و نیاز به اسکان دارند545
ی ده جهت فت  .نامتی

 شهریور 02

1401

 شهریور 12

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

زهرا کرییم 

3243405602
همراه شای بهشت

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کرمانشاهکرمانشاهجسیم حرکتر1030

546
 مبتال به شطان روده بزرگ، از کوهدشت لرستان همراه مادر 

ی
بیمار حمزه طرهان

ی بار مهمان رهاست در حال تکمیل آزمایشات و بعد از آن جلسات . خود برای چندمی 
ی
.بسیار متشکریم.جلسات پرتودرمان

 شهریور 02

1401

 شهریور 09

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
حمزه طرهان

4190286044

همراه شای واقف 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کوهدشتلرستانشطان روده بزرگ714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

547
ی جهت تکمیل مدارک قبل از پیوند بهمراه همرس به تهران مراجعه نموده  ی بیمار دیالت 

 جهت 
ی
 در تهران اقامت داشته باشد و مکان

ر
و جهت انجام مشاورات بایستر مدن

اسکان ندارند

 شهریور 03

1401

 شهریور 09

1401
2

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

شیما کرد انجیک 

3710542138

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
سینا

بیمار و 

ی 612دو تخته  با حمامشپانیهمراهان پیوند کلیه- دیالت 
سیستان 

وبلوچستان
خاش

548
.  ساله45بیمار اقای . یط وچر صادر شده بیمار قادر به پرداخت هزینه نمیباشد

ساکن همدان جهت درمان به تهران مراجعه کرده مبتال به تور . متاهل فاقد فرزند

.مغزی است

 شهریور 02

1401

 شهریور 07

1401
یفیان1 فریبا شر

 
ی
مقصود راستیان

4051554481

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهلقمان حکیم بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
همدانهمدانتومور مغزی55

549
ی و  قرار است پیوند مغز  (MDS) ساله که به دلیل نقص ایمتی 9بیمار خانیم  بستر

جهت آزمایشهای دهنده حضور داشته و  (خواهر و برادر)دو دهنده - استخوان شود

ی بیمار حاضی یم باشد .پدر و دو دهنده نیاز به اسکان دارند- مادر بر بالی 

 شهریور 01

1401

 شهریور 10

1401
کتایون جالیل تبار3

سارینا اسدی 

3411568836
یعتر(تهران)خانه نور  یهمراهدکتر شر بستر

سه تخته 

(204اتاق )عادی
927MDSمینابهرمزگان



550
 از قبیل گوارش و ریه تحت درمان هستند که فعال زیر نظر 

ر
بیمار به دلیل مشکالن

.دکتر ریه هستند

 شهریور 02

1401

 شهریور 08

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

صدیقه احمدی پور 

5869699363
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

کهنوجکرمانمشکل ریه618

551
ی کار دچار تروما از 7 ساله که به دلیل فالینگ از ساختمان 28بیمار آقانی   طبقه حی 

.و پیگت  درمان یم باشند (...فک و صورت، پا و )کلیه نوایح بدن شده 

 شهریور 02

1401

 شهریور 12

1401
کتایون جالیل تبار3

 
ی
سعید ایران

4490208790

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر دکتر شر

بیمار و 

ی کار 1030fallingسه تخته با حمامشپانیهمراهان ایالمایالمحی 

بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد552
 شهریور 01

1401

 شهریور 03

1401
لیال فریحی2

فروزان نوروزی 

4500832521
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
ایالمایالمگواریسر24

553
یعتر 54بیمار خانیم   ساله ساکن کرمانشاه که جهت درمان شپانی روماتولوژی به شر

.مراجعه داشته و دو همراه دارد

 شهریور 01

1401

 شهریور 03

1401
کتایون جالیل تبار3

سودابه شهبازی 

3252817039
یعتر(تهران)خانه نور  دکتر شر

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(203اتاق )عادی
کرمانشاهکرمانشاهروماتیسم26

554
ام بیمار اقدامات پاراکلینییک قبل از عمل جرایح را انجام  یم دهند و نیاز  با سالم احتر

.به اقامتگاه دارند

 شهریور 01

1401

 شهریور 06

1401
سمیه یادگاری2

سارا باران مهر 

1991157045
میالد(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
اهوازخوزستانمشکل قلب510

ده جهت ویزیت چشم پزشیک به تهران امده است و نیازمند اسکان است555 .نامتی
 شهریور 01

1401

 شهریور 07

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

 کوه 
ی
سمیه زمان

3071777027پنجی 
(تهران)خانه نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته 

(202اتاق )عادی
جانکرمانچشم618 ست 

ده جهت ویزیت چشم پزشیک به تهران امده است و نیاز به اسکان دارد556 .نامتی
 شهریور 01

1401

 شهریور 05

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

زاده  حامد امت 

5040723156
فارانی(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

پارس آباداردبیلچشم48دو تختهشپانیهمراهان

 مراجعه نموده است557
ی
بیمار بیماری بهجت داشته  و جهت شییم درمان

 شهریور 01

1401

 شهریور 05

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

نوید حایحی آبادی 

3300086035

همراه شای جهان  

(تهران)
وزگر فت 

بیمار و 

48دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
ی
کنگاورکرمانشاهشییم درمان

558
 شهریور 01

1401

 شهریور 08

1401
لیال نییک قیل زاده2

جلیل مطور 

1950231526
یهمراهشهید مدرس(تهران)شای ضاف  آبادانخوزستانجرایح قلب714دو تخته با شویسبستر

بیمار جهت آزمایش و تهیه داروهاش نیاز به اسکان دارد559
 شهریور 01

1401

 شهریور 05

1401
1

یه )بهاره افشار  خت 

(مهیار

ی  آتنا قنتی

0068166389

همراه شای جمال 

(تهران)
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

طبقه )یک تخته 

(دوم
یزدیزدشطان پستان44

ایتیوند/برای بیمار باتری گذاشته شده و نیازمند حداقل دوروز اسکان یم باشند560
 شهریور 01

1401

 شهریور 02

1401
زهرا مت  محستی3

گرد افرین ارش 

4231258910

یعتر -همراه شای شر

شهید رجانی(تهران)حسینیه ارشاد 
بیمار و 

همراهان
ی ازفارسقلتی13تفکیک شدهبستر شت 

بیمار جهت تعویض مفصل لگن مراجعه نموده است561
 شهریور 01

1401

 شهریور 04

1401
4

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

ساجده زردکویه 

3580285459
شفا یحیاییانهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
تعویض مفصل لگن312

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

بیمار شطان ش و گردن دارند562
 شهریور 01

1401

 شهریور 31

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

وحید گماری 

3979443922
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
تویرسکانهمدانشطان شوگردن3090

563
 بوده و به همراه خواهر و خواهرزاده ها نیازمند اقامتگاه یم 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

 3490803876خواهر زاده دیگر به نام پارسا محمودی فرد به شماره میل . /// باشد

ی از همراهان اقامتگاه است .نت 

 شهریور 01

1401

 شهریور 15

1401
الهه استوار3

مهناز محمدپورفرد 

3549435861
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

بوشهربوشهرشطان1442دو تختهشپانیهمراهان

564
 
ی
ی یم باشد و همراهان جهت انجام امور بیمارستان بیمار پیوند کلیه در بخش بستر

 جهت اسکان ندارند
ی
باید در تهران اقامت نمایند و مکان

 شهریور 01

1401

 شهریور 03

1401
2

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

 
ی
کاظم عراضی فرحان

3500388221

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهسینا آبادانخوزستانپیوند کلیه24دو تخته  با حمامبستر

.همرس بیمار همراه وی یم باشد. بیمار به علت بیماری ام اس تحت درمان است 565
 مرداد 31

1401

 شهریور 06

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

بهاره یال 

3380165018
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
بندرعباسهرمزگانام اس612

566
ی  بیمار به دلیل به بیماری سخت نیاز به ویزیت پزشک دیگری دارد و به دلیل نداشیر

اقامتگاه در تهران نیازمند اسکان است

 مرداد 31

1401

 شهریور 01

1401
ی3 ی هانیه ستی

اده  ی ابراهیم علت 

2560373361

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

 (15)پانزده 

خرداد
فسافارسهیپوتلوریسم13تفکیک شدهشپانیبیمار

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد567 بیمار بستر
 مرداد 31

1401

 شهریور 02

1401
لیال فریحی1

مریم غالیم 

5250177832
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
تومور مغزی22

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر



ی در بیمارستان به تهران مراجعه کردند568 بیمار و مراهان جهت بستر
 مرداد 31

1401

 شهریور 04

1401
3

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

ی پهلوان  حسی  امت 

0880529040
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
ترمییم412

خراسان 

جنونی
جند بت 

569
بیمار امروز از کرمان به دلیل مشکل قلتی به تهران امدند با ویزیت پزشک و معاینات 

 ایشون مشخص میشود
ی
.برنامه ادامه درمان

 مرداد 31

1401

 شهریور 06

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ی  مایه جام شت 

6089737860
شهید رجانی(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

کهنوجکرمانقلب612

570

با توجه به . بیمار به علت ابتال به بیماری نرومدولیشن به تهران مراجعه نموده است

 این بیمار از طریق 
ی
 بابل و معرف

ی
 آیت اله روحان

ی
نامه مددکار اجتمایع مرکز درمان

 فر 
ی
بیمار مبتال به سکته مغزی حاد، نزد  (معاونت علوم پزشیک تهران)خانم سلطان

ی واقع در سعادت آباد خیابان بخشایش، مراجعه و نیاز به ادامه  ی اکتی  حسی 
دکتر

 مرداد 31

1401

 شهریور 20

1401
(رها)راضیه کمایل 3

عزیزاله خانپور 

2064297375
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(404اتاق )شویس
2060PSP بابلمازندراننرومدولیشن

 هستند571
ی
بیمار شطان چشم دارند در حال پرتو درمان

 مرداد 31

1401

 شهریور 31

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

لیال بکشلو 

4322140475
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
قزوینقزوینشطان چشم3162

572
 از سیستان و بلوچستان به تهران 

ی
ی درمان در بیمارستان طالقان بیمار جهت پیگت 

.مراجعه کرده است

 مرداد 31

1401

 شهریور 07

1401
2

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

ی  پروانه نصت 

3620953554
(تهران)خانه نور 

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
شطان پستان714

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

.بیمار جهت ادامه درمان ناباروری نیاز به اسکان دارد573
 مرداد 31

1401

 شهریور 06

1401
مریم تیموری جایم1

پروین حوایس عیل 

زانی  مت 

4209926973

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیماریاس

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
نورآبادلرستانناباروری66

574
در . ساله مشکل شبکیه دارد هر دو چشم کم بینای شدید است عمل شده 42بیمار 

بیمار چهارشنبه معاینه .حال حاضی بیکار است و تحت پوشش بهزیستر میباشد 

مجدد دارد

 مرداد 31

1401

 شهریور 02

1401
زهرا مددی3

 
ر
عباسعیل صادف

3801103757
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قروهکردستانشبکیه26

575
بیمار به دلیل سقوط از ارتفاع دچار مولتر تروما شده است، همراه وی با کدمیل 

 میگردد4850269338
ی
ی به اقامتگاه معرف . به نام اریا اکتی

 مرداد 31

1401

 شهریور 02

1401
3

ی
زهرا فراهان

ستایش جودیک نژاد 

4850307574
شهدای تجریش(تهران)* خانه نور

بیمار و 

همراهان
ی بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

پلدخترلرستانمولتر تروما26

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد576 بیمار در بخش یس یس یو بستر
 مرداد 31

1401

 شهریور 07

1401
لیال فریحی1

افسانه بهرام شی 

4172166741
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
الیگودرزلرستانقلتی77

577
مددجو  جهت عمل جرایح  مچ پاه مراجعه نموده نیاز به اسکان دارد با رعایت اصول 

 به محل اسکان راهنمانی گردید
بهداشتر

 مرداد 31

1401

 شهریور 06

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

 
ر
ساناز نضن

5970080721
(تهران)همراه شای نور 

ت رسول  حضی

اکرم

بیمار و 

همراهان
ی جسیم حرکتر618سه تختهبستر

سیستان 

وبلوچستان
فنوج

ی نیاز دارد1بیمار 578 . ساله مشکل شبکیه دارد عمل و پیگت 
 مرداد 31

1401

 شهریور 02

1401
زهرا مددی4

سارینا ملک رئیش 

3614967484
فارانی(تهران)شای من 

بیمار و 

همراهان
ی شبکیه28سه تخته با شویسبستر

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

579
 یم باشد و بیمار و همراه نیاز به Enpبیمار جهت درمان مراجعه نموده و کاندید 

اسکان دارند

 مرداد 31

1401

 شهریور 01

1401
لیال فریحی2

فروزان نوروزی 

4500832521
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
ایالمایالمگواریسر12

بیمار بدلیل نارسانی روده ای نیاز به اسکان دارند580
 مرداد 31

1401

 شهریور 02

1401
ی فرد3 معصومه اکتی

صغری موسوی 

5859320922
از)همراه شای رها  (شت 

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

امیدیهخوزستانروده26تخته 3شپانیهمراهان

ی آی یس یو هستند 581  همراه دارد2بیمار بستر
 مرداد 31

1401

 شهریور 16

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

گل طال حستی 

4859384482

همراه شای الهوت 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

همراهان
ی خرم آبادلرستانشطان پانکراس1648سه تخته با شویسبستر

582
بیمار جهت پنسمان روزانه و ادامه روند درمان باید تحت درمان باشد لذا خود و 

ل نیاز به اسکان دراند ی همراهان به علت دوری مسافت با متی

 مرداد 31

1401

 شهریور 09

1401
 رزین3

ی
فریبا سلیمان

سیده فاطمه جعاوله 

1743516606زاریع 
شهید مطهری(تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
927

ی
اهوازخوزستانسوختیک

583
بیمار کانرس است، جهت انجام رادیوترانی و توموترانی به این مرکز مراجعه نموده 

.است

 مرداد 31

1401

 شهریور 07

1401
فریده ابراهییم4

الیه  عیل محمد خت 

4189595292
ی همراه شای بهشت (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستانشطان728

 یم باشد584
ی
.کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 مرداد 31

1401

 شهریور 06

1401
 راد4

ر
مهناز صادف

ی  مجتتی جهانگت 

3591940232
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

624cp
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

585
 انحراف  (رهایار)بیمار از طرف خانم عظییم

ی
 شده و جهت انجام امور درمان

ی
معرف

 نژاد به تهران مراجعه کرده اند
ی
 . چشم در بیمارستان لباف

ی
روند درمان ایشان طوالن

.است و برای این مدت نیاز به اقامت در تهران دارند

 مرداد 31

1401

 شهریور 10

1401
(رها)راضیه کمایل 4

آیدینا حوت گنج 

6980183362آبادی 

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

بیمار و 

کهنوجکرمانانحراف چشم1040سه تخته با حمامشپانیهمراهان



586

 شده و جهت درمان تومور جمجمه به 
ی
بیمار از طرف خت  مورد اعتماد به رها معرف

 دیگر 
ی
 و امور درمان

ی
تهران مراجعه کرده است، در حال حاضی فرایند شییم درمان

ت رسول در حال انجام است و خانواده  بیمار در بیمارستان های امام خمیتی و حضی

ایط مساعدی ندارد و نیاز به تمدید اسکان دارند .بیمار از لحاظ مایل شر

 مرداد 31

1401

 شهریور 20

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 4

ثنا عبایس 

3810612782
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانتومور جمجمه2080

ی و نیاز به ادامه درمان دارد587 بیمار بعلت مشکل نخاع بستر
 مرداد 31

1401

 شهریور 04

1401
یفیان2 فریبا شر

حنیفه حاتیم 

6389755899
یهمراهلقمان حکیم(تهران)همراه شای امت   تومور نخاع48دو تخته با شویسبستر

آذربایجان 

غرنی
ارومیه

588

ایشان . حواله اسکان این بیمار از فروردین ماه سال جاری بارها تمدید گردیده است

 تحت پیوند قرار گرفته 
ی
مبتال به کانرس مغز استخوان هستند و در بیمارستان طالقان

اند، در حال حاضی روند درمان ایشان همچنان ادامه داشته و نیاز به تمدید مجدد 

.حواله اسکان دارند

 مرداد 31

1401

 شهریور 20

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 3

ه مقبل قائد  سمت 

06575517فرحان 
(تهران)شای زند 

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

کانرس مغز و استخوان2060سه تخته با شویسشپانیهمراهان

589
مددجو جهت عمل جرایح چشم مراجعه نموده نیاز به اسکان دارد با رعایت اصول 

 به محل اسکان راهنمانی گردید
بهداشتر

 مرداد 31

1401

 شهریور 03

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

امت  احمدی 

3256802176
فارانی(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

کرمانشاهکرمانشاهچشم39

ی در بخش و همراهان نیاز به اسکان دارند590 بیمار همچنان بستر
 مرداد 31

1401

 شهریور 10

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

میالد پرویزایرلو 

1450920381
یهمراهشهید مطهری(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
1020

ی
اردبیلاردبیلسوختیک

591
ی درمان دستگاه گوارش به تهران آمده اند که این ویزیت  بیمار از کرمان برای پیگت 

دکتر برای تکمیل درمان انجام میشود

 مرداد 31

1401

 شهریور 02

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

 کهنویحی 
ی
زهرا باران

3150211883
(تهران)شای حمید 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

کهنوجکرمانمشکل گوارش24دو تخته با شویسشپانیهمراهان

592
بیمار به علت مشکالت داخیل و مغز و اعصاب تحت درمان یم باشد مادر بیمار 

.همراه وی یم باشد

 مرداد 31

1401

 شهریور 07

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

ی چاری زیه  آرمی 

3581362041
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
مغزو اعصاب- داخیل 714

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

 هستند593
ی
.بیمار درحال پرتو درمان

 مرداد 31

1401

 شهریور 20

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

زائیان  عیل نظر مت 

6139567920طالنی 
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(302اتاق )شویس
خرم آبادلرستانشطان کام وزبان2040

بیمار در حال درمان میباشد594
 مرداد 31

1401

 شهریور 02

1401
ی2 لیال بشت 

انسیه حسیتی 

3521118490
 ریز

ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 
یهمراه برازجانبوشهرتومور سینه24دو تختهبستر

595
 دارند همراه دوم بیمارآقیل  مسعود بهمتی 

ی
بیمار از استان اصفهان هستند پرتو درمان

جابجانی دارند با آقای ابوالفضل بهمتی همرس بیمار لطفا با جابجانی همراه موافقت 

 الزم به عمل آمد. فرمایید 
ی
.با شکار خانم کمایل در این خصوص هماهنیک

 مرداد 31

1401

 شهریور 31

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

صدیقه طرایح مفرد 

1260393399
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

301)

کاشاناصفهانشطان سینه3193

596
بیمار به دلیل مشکل گوش و حلق و بیتی به دکتر مراجعه میکنند و برای عمل لوزه 

باید اقدام کنند

 مرداد 31

1401

 شهریور 02

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ابوالفضل لک 

5720305963
امت  اعلم(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

لوزه26
خراسان 

رضوی
بردسکن

597
ی است و همراهان 3بیمار به علت شطان در بیمارستان نمازی بخش یونیت   بستر

.نیازمند اقامتگاه یم باشند (دو برادر و خواهر زاده)وی 

 مرداد 31

1401

 شهریور 02

1401
الهه استوار3

محمد محمدی 

2372439340
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  کازرونفارسشطان26تخته 3بستر

598
ام بیمار اقدامات پاراکیلینییک را انجام یم دهند و برای این مدت نیاز به  با سالم احتر

.اقامت در همراه شا دارند

 مرداد 30

1401

 شهریور 03

1401
سمیه یادگاری4

 
ی
عیل رضا حردان

1745523731
میالدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
 کلیه416

ی
اهوازخوزستاننارسان

599
 است و به همراه همرس و مادر نیازمند 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.اقامتگاه یم باشند

 مرداد 31

1401

 شهریور 14

1401
الهه استوار3

بند  مروارید تت 

4231366454
از)شای رضا  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان1442سه تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

 یم باشد لذا به همراه همرس خود نیازمند اقامتگاه یم باشد600
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 مرداد 31

1401

 شهریور 07

1401
الهه استوار2

دلشاد سعادت 

2411380119
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

صغادفارسشطان سینه714دو تختهشپانیهمراهان

ی در بیمارستان به تهران مراجعه کردند601 بیمار و همراهانش جهت بستر
 مرداد 30

1401

 شهریور 04

1401
3

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

محمد بلوچ 

525067882

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
ارتوپدی515

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

602
ی و تحت درمان قرار گرفته  کودک به دلیل بیماری نقص ایمتی در این بیمارستان بستر

.مادربزرگ بیمار  دهنده بیمار یم باشد. و پیوند مغز و استخوان انجام داده است

 مرداد 31

1401

 شهریور 19

1401
معصومه طیتی2

ابراهیم اسدپور 

1749186111
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانپیوند مغزو استخوان1938

603
بیمار برای جرایح دست از کرمانشاه به تهران آمده ویل نوبت عملش عقب افتاده 

.است و جانی برای اسکان ندارند

 مرداد 30

1401

 شهریور 01

1401
ی سادات2 صدیقه اکتی

ژیال کرییم 

5969888567
(تهران)همراه شای نور 

اختر
بیمار و 

همراهان
ی روانرسکرمانشاهبیحش دست ها24دو تختهبستر



. ساله چشم تشکیل نشده پدر فوت شده عمل چشم دارد4بیمار 604
 مرداد 30

1401

 مرداد 31

1401
زهرا مددی2

ی رسویل  یاسی 

4313272976

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

قزوینقزوینقرنیه12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

بیمار کانرس است به علت رادیوترانی به تهران مراجعه نموده و باید تحت درمان باشد605
 مرداد 30

1401

 شهریور 06

1401
فریده ابراهییم3

یف جدگال  شر

3650918315
ی (تهران)شای سلیمان  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شطان721سه تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
چابهار

.فرزند بیمار پیگت  درمان آنها یم باشد. بیمار و همرسش هردو تحت درمان یم باشند 606
 مرداد 31

1401

 شهریور 08

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

ی کرم پور  عیل حسی 

1970500042
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
شوشترخوزستانقلتی824

607
بیمار نوزاد نارس یک ماهه از خوزستان انده اند پدرش کم بینا است بیمار مشکل 

کاتاراکت  مادرزادی بدوتولد دارد باید عمل شود در تهران جانی برای ماندن ندارند 

پدرش نی بضاعت است.

 مرداد 30

1401

 شهریور 03

1401
زهرا مددی3

داود پیشوا 

1871554624

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

شوشترخوزستانکاتاراکت412دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

608
ی است و همراهان نیازبه اسکان دارند همراه دیگر بنام آقای یاسن .بیمار بستر

 با همراهان جابجا میشود4930117631دودکانلوی میالن باکد میل

 مرداد 30

1401

 شهریور 06

1401
لیال فریحی2

محمد دودکانلوی  امت 

4930272130میالن 
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
ارتوپدی714

آذربایجان 

غرنی
ماکو

609
یه مهرانه جهت انجام رادیوترانی در مرکز سالمت فردا از   شده از خت 

ی
بیمار معرف

.رشت به تهران مراجعه کرده اند

 مرداد 30

1401

 شهریور 02

1401
2

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

مریم رفعتر نیا 

2592075038

همراه شای ژوان 

(تهران)

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

بیمار و 

رشتگیالنشطان پستان36تخته با شویس 2شپانیهمراهان

610
ابیسم شدید دارد از طریق پزشکان بدون مرز شناسانی شده اند 13بیمار 

 ساله استر

پدرش نی بضاعت است.

 مرداد 30

1401

 شهریور 03

1401
زهرا مددی3

سپیده زکیان وردی 

4200784130

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

ابیسم412سه تخته با حمامشپانیهمراهان نورآبادلرستاناستر

611

 مربوط به 4 ساله، متاهل و دارای 71بیمار اقانی 
ی
 فرزند به دنبال انجام امور درمان

یط ارزیانی صورت گرفته بیمار . بیماری شان از استان لرستان به این مرکز آمده است

خواهشمندیم جهت اسکان ایشان به همراه . نیازمند حمایت جهت اسکان میباشد

همرسش اقدامات الزم را مبذول فرمایید

 مرداد 30

1401

 شهریور 01

1401
ی2 پروین دانه چی 

 تبار 
ی
غالم رضان

4189532630
وزگر(تهران)خانه نور  فت 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
خرم آبادلرستانشطان مغز استخوان24

با سالم بیمار جهت درمان تومور مغزی مراجعه و نیاز به ادامه درمان دارد612
 مرداد 30

1401

 شهریور 06

1401
یفیان2 فریبا شر

رمضانعیل رضانی 

0759113531

همراه شای شفیع 

(تهران)
یهمراهلقمان حکیم شاهرودسمنانتومور مغزی714دو تخته با حمامبستر

.بیمار جهت ادامه درمان ناباروری به همراه همرس نیاز به اسکان دارند613
 مرداد 30

1401

 شهریور 04

1401
مریم تیموری جایم2

 
ی
پریسا قهرمان

4400003639
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
ابهرزنجانناباروری510

614
با سالم بمار از شهرستان ایذه جهت پیوند مغز استخوان همراه فرزندش مراجعه 

ی را یم گذراند که . نموده است ی نبوده و مراحل اولیه بستر در حال حاضی بستر

نیازمند یک هفته اسکان یم باشد

 مرداد 30

1401

 شهریور 05

1401
اسماعیل راشدی2

ماه جان عیل 

محمدی 

1840511702

(تهران)همراه شای  رعا 
آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

همراهان
ی ایذهخوزستانپیوند مغز استخوان612دو تخته با شویسبستر

615
ابیسم در این مرکز  ام بیمار از اقشار نیازمند است و جهت عمل استر با سالم و احتر

تحت درمان و نیازمند اسکان میباشد

 مرداد 30

1401

 شهریور 01

1401
زاد پرگو3 ی شت  کتی

ساناز دارانی 

5710176044
طرفههمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کمیجانمرکزیچشیم26

616
از بوده و به همراه   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.همرس برادر خود نیازمند اقامتگاه یم باشد

 مرداد 30

1401

 شهریور 13

1401
الهه استوار2

ی  مکیه خضی

3559699118
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

اهرمبوشهرشطان1428دو تختهشپانیهمراهان

617
بیمار به دلیل مشکل نقص ایمتی  وانجام امور شپانی  به همراه والدین نیاز به اسکان 

.دارند

 مرداد 29

1401

 مرداد 30

1401
ی3 رقیه بشت 

عیل حسیتی 

1009551296
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
جعفریهقمنقص ایمتی13

618
ی است و  وک بیمارستان نمازی بستر بیمار به علت سکته حاد مغزی در بخش استر

.همرس و برادران وی نیازمند اقامتگاه یم باشند

 مرداد 30

1401

 شهریور 06

1401
الهه استوار3

یم 
ا
محمدعیل عّل

6109937411
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهنمازی شت  بندرکنگانبوشهرسکته حاد مغزی721دو تختهبستر

619
از بوده و به همراه همرس نیازمند   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

.اقامتگاه یم باشند

 مرداد 30

1401

 شهریور 13

1401
الهه استوار2

دولت فتج 

2294307925
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

آبادهفارسشطان1428دو تختهشپانیهمراهان

620
ی  بیمار به علت عفونت ریوی در بخش آی یس یو کودکان دو بیمارستان نمازی بستر

.کامل بوده و همراهان وی نیازمند اقامتگاه یم باشند

 مرداد 30

1401

 شهریور 13

1401
الهه استوار3

آیدین پارسا نژاد 

7320078872
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهنمازی شت  عایل شهربوشهرعفونت ریه1442دو تختهبستر

621
از بوده که بهد همره فرزند و داماد   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

.نیازمند اقامتگاه یم باشند

 مرداد 30

1401

 شهریور 13

1401
الهه استوار3

ه رجتی 
ر منت 

6549475635
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

دارابفارسشطان سینه1442تخته 3شپانیهمراهان



622
 دکتر فائزی 

ی
 تومورال کلسینوزیس به بخش درمان

ی
بیمار برای درمان مشکل استخوان

.پور متخصص ارتوپدی مراجعه کرده است

 مرداد 29

1401

 شهریور 01

1401
1

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

طاهره عیل مدد 

4539920723

همراه شای جمال 

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

شپانیبیمار
طبقه )یک تخته 

(دوم
شابلهایالمجسیم حرکتر33

بیمار مبتال به شطان سینه یم باشد و تحت درمان است623
 مرداد 29

1401

 مرداد 30

1401
2

ی
زهرا فراهان

لیال عسگری 

5209839397

همراه شای شفیع 

(تهران)
یهمراهشهدای تجریش شاهرودسمنانشطان برست12دو تخته با حمامبستر

624
ی و تحت  بیمار به دلیل مشکل قلتی در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستر

.خانواده بیمار نیاز به اسکان دارند.درمان بوده است 

 مرداد 30

1401

 شهریور 06

1401
ی2 رقیه بشت 

فاطمه اینانلو 

5090542260
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
ی زهراقزوینقلتی714 بویی 

625
 به استحضار یم رساند بیمار به علت توده فک مراجعه نموده است 

ً
اما باسالم  احتر

.شپرست وی شایدار مجتمع است 

 مرداد 29

1401

 شهریور 02

1401
پاریس2 عالیه امت 

زیه  شاهرخ قنتی

3613283816
یهمراهسینا(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
توده فک48

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

626
عمل بیمار انجام شده است و طبق نظر پزشک بیمار امروز مرخص میشود و  باید 

ی به شهر خود را ندارد  ایط رفیر احت کند و شر بعد از مساعد شدن . چند روزی استر

ایطش ب شهر خود برمیگردد شر

 مرداد 29

1401

 شهریور 01

1401
4

نجمه پاکیاری 

(کودکان فرشته اند)

شوش باشنده 

3614542270
بهرایمهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کلیوی و مجاری ادرار312

سیستان 

وبلوچستان
قضقند

بیماربیکار بعلت بیماری فلج هردوپا تحت درمان بیمارستام امام خمیتی میباشد627
 مرداد 29

1401

 شهریور 05

1401
(اورژانس)یلدا سهرانی2

عبدناض 

خردمندنوش 

5999795419

همراه شای جمال 

(تهران)
شپانیهمراه(ره)امام خمیتی 

طبقه )یک تخته 

(اول
714

ر
نوروپان

کهگیلویه 

وبویراحمد
لیکک

 دارند628
ی
شطان فک پیوند فک شدند پرتو درمان

 مرداد 29

1401

 مرداد 30

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

عیل آبورز 

6050128753
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
بمکرمانشطان فم12

629
ی درمان نیاز دارد  پدر . بیمار به علت مشکل ارولوژی تحت درمان است ایشان پیگت 

.بیمار همراه وی یم باشد

 مرداد 29

1401

 مرداد 31

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

عیل پایه دار 

4130792040
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
خرم آبادلرستانارولوژی24

 نیازمند اسکان میباشند630
ی
بیمار به همراه والدین جهت انجام امور درمان

 مرداد 29

1401

 شهریور 07

1401
معصومه طیتی3

وریا سهرانی 

2950433766
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قلب927

آذربایجان 

غرنی
اشنویه

631
ی بوده و تحت درمان قرار  کودک به دلیل بیماری هیدروسفایل در این بیمارستان بستر

 نیاز به اقامت در تهران یط روزهای 
ی
ی امور امور درمان گرفته است و جهت پیگت 

.اینده دارد

 مرداد 29

1401

 شهریور 01

1401
معصومه طیتی2

ایهان ذوالفقاری 

2983690601
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
کرمانکرمانهیدروسفایل36

632
شیک روزبه و ادامه درمان نیاز به  ی ی بودن در بیمارستان روانتی

ده به دلیل بستر نامتی

تمدید دارد

 مرداد 31

1401

 شهریور 09

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

محمد زمردزاده 

3861726572پنایه 

همراه شای کریمان 

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

همدانهمداناعصاب روان918دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

633
وم رحم تحت عمل جرایح قرار گرفته و تا روز دیگر بابت  بیمار به علت ابتال به فیتی

ی های پس از عمل باید تحت نظر باشد ی دلیل به اقامت نیاز دارند. پیگت  .به همی 

 مرداد 29

1401

 مرداد 30

1401
سمیه یادگاری2

 
ی
معصومه روزب  هان

5579955782
میالد(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
وم رحم12 بروجردلرستانفیتی

634

بیمار محدثه سابیک مورد تاالسیم که بنا به درخواست پزشک معالج جهت 

به دلیل بعد مسافت و . آزمایشات پیش از پیوند باید در تهران حضور داشته باشند

الزم به ذکر است بنا به ).برریس آزمایشات انجام شده اقامت در تهران الزامیست

(.دالیل ذکر شده، طول مدت اقامت در تهران داشته اند

 مرداد 29

1401

 شهریور 09

1401
کتایون جالیل تبار3

محدثه سابیک 

6820070764

همراه شای مشت  

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر تاالسیم1133سه تخته با حمامبستر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

بیمار جهت ادامه روند درمان مراجعه کرده و همراهان نیاز به اسکان دارند635
 مرداد 29

1401

 مرداد 31

1401
 رزین3

ی
فریبا سلیمان

سیده فاطمه جعاوله 

1743516606زاریع 
یهمراهشهید مطهری(تهران)خانه خدیجه  بستر

سه تخته با 

شویس و حمام
26

ی
اهوازخوزستانسوختیک

636
بیمار جهت جرایح باز  به بیمارستان مراجعه کرده و مقرر شده در تاری    خ 

ی شود30/5/1401  بستر

 مرداد 29

1401

 مرداد 31

1401
زهرا مت  محستی3

گرد افرین ارش 

4231258910

یعتر -همراه شای شر

شهید رجانی(تهران)حسینیه ارشاد 
بیمار و 

همراهان
ی ازفارسقلتی26تفکیک شدهبستر شت 

637
ی که قبال عمل پیوند قرنیه  بیمار انیسه عمل پیوند قرنیه دارد خواهرش پریسا نت 

ی دارد  .داشته نیاز به پیگت 

 مرداد 29

1401

 شهریور 02

1401
زهرا مددی4

انیسه درزاده 

3690445086
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قرنیه416

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

638
 یاسوج یم باشد که جهت انجام 

ی
یه نور در نمایندیک بیمار از مددجویان موسسه خت 

از مراجعه کرده اند  در بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 
ی
.یددرمان

 مرداد 29

1401

 شهریور 05

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

عیدی دودمان 

4231425523
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

وئید721دو تختهشپانیهمراهان شطان تت 
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

639
  مادرش 

ً
بیمار خانیم است با بیماری تاالسیم که دارای سه همراه یم باشد که گاها

ی بر) ی بیمار باید حاضی باشد و گایه هر سه نیاز به  (صاحب خاتون حسی  بر بالی 

.اسکان دارند

 مرداد 29

1401

 شهریور 12

1401
کتایون جالیل تبار3

ی بر  فایزه حسی 

3690710685
یعتر(تهران)خانه آرامش یهمراهدکتر شر تاالسیم1442سه تخته با شویسبستر

سیستان 

وبلوچستان
شاوان



640
ده با معلولیت بینانی جهت ویزیت و انجام ازمایش به همراه مادرش به تهرن  نامتی

.امده است و نیازمند اسکان است

 مرداد 29

1401

 شهریور 05

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

 
ی
مصطفی داروزان

3610865903
فارانی(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

جوپارکرمانچشم714دو تختهشپانیهمراهان

641
یه نور در یاسوج هستند که جهت  بیمار از مددجویان تحت پوشش موسسه خت 

از مراجعه کرده اند ی درمان و نوبت جرایح از یاسوج به شت  .پیگت 

 مرداد 29

1401

 شهریور 05

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

ی  سید صفا افشی 

4251173740
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

تومور مغزی721دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

. ساله از مرند به همراه همرسش امده  عمل اسکولیوز دارد46بیمار 642
 مرداد 29

1401

 شهریور 02

1401
سمیه حسیتی1

فاطمه فکری 

1580735657

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشفا یحیاییان بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
اسکولیوز44

آذربایجان 
ر
ف شر

مرند

643
ی امور 36بیمار اقانی   از شهر کرمانشاه جهت پیگت 

ی
 ساله و مجرد به دنبال سوختیک

وزگر مراجعه کرده است  به بیمارستان فت 
ی
بیمار نیازمند حمایت مایل میباشد . درمان

.خواهشمند است جهت اسکان ایشان مساعدت الزم را مبذول فرمایید

 مرداد 29

1401

 شهریور 01

1401
ی2 پروین دانه چی 

مجید سجادی 

3230730887
وزگر(تهران)شای ضاف  فت 

بیمار و 

 ش و گردن36دو تخته با شویسشپانیهمراهان
ی
پاوهکرمانشاهسوختیک

644
ی کلیه مشخص شود  ی شده با یستر جواب نمونه گت 

بیمار به علت مشکل کلیه بستر

ی شود تا در رابطه با ادامه درمان تصمیم گت 

 مرداد 29

1401

 شهریور 02

1401
سامعه محرری2

سعیده دردان 

3570081257
از)شای محب  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
یهمراه بردستانبوشهریورولوژی48دو تختهبستر

645
ی درمان نیاز دارد ایشان کاندید جرایح یم باشد فرزند بیمار همراه وی یم . بیمار پیگت 

.باشد

 مرداد 29

1401

 شهریور 06

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

معصومه معمری 

0819254843
(ره)امام خمیتی (تهران)شای لییل 

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
کلیه816

خراسان 

رضوی
مشهد

ی شده است و از رودان به تهران آمده است646 .بیمار در بیمارستان رجانی بستر
 مرداد 29

1401

 شهریور 05

1401
2

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

 
ی
نورا رودان

4690834997

همراه شای افروز 

یهمراهشهید رجانی(تهران) بندرعباسهرمزگانسوراخ قلب714دو تخته   با حمامبستر

یوترانی تخصیص به تهران مراجعه نموده است647
ی بیمار جهت رادیوترانی و فت 

 مرداد 28

1401

 شهریور 04

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

سید عیل بابانی قوزلو 

1621875369
شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
گریماردبیلشطان714

648
 مرداد 27

1401

 مرداد 29

1401
زهرا مت  محستی1

 
ی
یزدان اردون

5630368400

یعتر -همراه شای شر

یهمراهشهید رجانی(تهران)حسینیه ارشاد  بستر
یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
قلتی22

خراسان 

جنونی
جند بت 

649
بیمار در این مرکز تحت جرایح کلیه قرار گرفته و همراهان بیمار نیاز به اسکان در 

.تهران دارند

 مرداد 27

1401

 مرداد 29

1401
زینب آویش3

ویل روستا 

6179470987
همراه شای بهشت

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه بستر
سه تخته با حمام و 

شویس
اراکمرکزیجرایح کلیه26

650
 ایشان همچنان ادامه دارد و برای هفته آینده باید به پزشک مراجعه 

ی
روند درمان

نمایند

 مرداد 28

1401

 شهریور 02

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

صدیقه احمدی پور 

5869699363
(تهران)* خانه نور

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

کهنوجکرمانمشکل ریه515

ی هستند و 651  همراه نیاز دارند2بیمار بستر
 مرداد 27

1401

 مرداد 29

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

سارینا شکری 

3220256007
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
پاوهکرمانشاهاسکولیوس24

652
ی وتحت درمان یم باشد خانواده .بیمار به دلیل مشکل گواریسر در این بیمارستان بستر

 نیاز 6130203268به همراه کودک دیگر به نام رستا خدادادی چگیتی با شماره میل

.به اسکان دارند

 مرداد 27

1401

 مرداد 31

1401
ی2 رقیه بشت 

اشا خدادادی چگتی 

6130162103

همراه شای جهان  

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه خرم آبادلرستانگواریسر48دو تخته  با حمامبستر

653
 رادیو ترانی میشود ونیاز مند اسکان 

بیمار کنرس رحم دارد ودر بیمارستان امام خمیتی

میباشد

 مرداد 27

1401

 شهریور 16

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

فاطمه کرییم 

3479353819
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
بندرعباسهرمزگانکنرس رحم2060

654
 نیاز 

ی
ی امور درمان بیمار به دلیل سقوط از ارتفاع قطع نخاع شده است وجهت پیگت 

.به اقامت چند روزه در تهران دارد

 مرداد 27

1401

 شهریور 03

1401
معصومه طیتی2

شهرام احمدی 

1130757837
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
کاشاناصفهانقطع نخاع714

655
ی بوده و در حال حاضی  با سالم بیمار به علت سقوط از ارتفاع در بیمارستان بستر

ی شود این مدت محیل برای اسکان ندارند ترخیص است که یکشنبه دوباره باید بستر

 مرداد 27

1401

 مرداد 30

1401
اسماعیل راشدی3

 
ی
اشا خان

3850374912
همراه شای بهشت

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
دیواندرهکردستانسقور از ارتفاع39

.بیمار بدیل کنرس خون در بیمارستان تحت درمان میباشد  نیاز به اسکان دارند 656
 مرداد 27

1401

 شهریور 02

1401
کتایون جالیل تبار3

ی زاده  ابراهیم نصت 

2659185360

همراه شای آریو 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر شطان خون618تخته با حمام 3بستر

خراسان 

جنونی
اسدیه

657
ی بودن  شان مبتال به شطان خون میباشد و با توجه به بستر ام دختر با سالم و احتر

از را دارند  نیاز به اقامت در شت 
ی
شان در بیمارستان و ادامه شییم درمان .دختر

 مرداد 27

1401

 شهریور 02

1401
بهنام صابری2

معصومه سهرانی 

4221497440
از)شای محب  از(شت  یهمراهامت  شت  شطان خون612دو تختهبستر

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج



ی یم باشد همراهان نیاز به اسکان دارند658 با سالم بیمار جرایح دیسک کمر وبستر
 مرداد 27

1401

 شهریور 01

1401
یفیان2 فریبا شر

افشار عبداله زاده 

2755385855

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهلقمان حکیم دیسک کمر510دو تخته  با حمامبستر

آذربایجان 

غرنی
ارومیه

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارد659 بیمار بستر
 مرداد 27

1401

 شهریور 02

1401
لیال فریحی2

افروز خادیم 

3720801276
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
وز کبدی612 سنندجکردستانست 

660

ه امید اقامت دریافت کرده است یه زنجت   . بیمار از طرف خت 
ی
ایشان به علت شکستیک

 
ی
از ناحیه لگن و گچ گرفتر هر دو پا تحت نظر پزشک هستند و به صورت هفتیک

به دلیل جابجانی انجام شده، حواله جدیدی برای بیمار صادر یم . ویزیت یم شوند

.گردد

 مرداد 27

1401

 شهریور 05

1401
(رها)راضیه کمایل 2

ی دادور  حسی 

5550362341
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
اصفهاناصفهانارتوپدی918

661
ل  سالم عرض ادب این خانواده دوتا دوقلو بیمار دارند که برای تشخیص بیماری وکنتر

ایط این دو کودک ومشکالت زیاد  بیماری آنها تهران مراجعه کردند با توجه به شر

 نیاز به اسکان محمد دارند سپاسگزارم که همکاری میکنید
ی
درمان

 مرداد 27

1401

 مرداد 30

1401
3

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

زهرا دانش پیپ 

5250846092

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

تومورمغز39دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

 نیاز دارد ونیازمند اقامتگاه میباشد15با سالم بیمار به 662
ی
 جلسه پرتو درمان

 مرداد 27

1401

 شهریور 03

1401
الهه استوار2

فاطمه حیدری 

2372618369
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

قایمیهفارسشطان سینه714دو تختهشپانیهمراهان

663
ی درمان نیاز دارد فرزند بیمار همراه وی  بیمار تعویض مفصل شده است ایشان پیگت 

.یم باشد

 مرداد 26

1401

 مرداد 27

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

محمد عصاره 

2000829384

همراه شای جهان  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
تعویض  )ارتوپدی 

(مفصل
دزفولخوزستان

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند664 بیمار در بخش آی یس یو بستر
 مرداد 26

1401

 مرداد 29

1401
لیال فریحی2

 
ی
ف کیوان شر

2755531126

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
شطان روده36

آذربایجان 

غرنی
ارومیه

665
 
ی
ی و نیاز به همراه دارد شییم درمان بیمار مبتال به شطان خون میباشد تحت بستر

میشود و نیاز به مراقبت و حمایت دارد

 مرداد 27

1401

 شهریور 06

1401
بهنام صابری3

امت  عیل زارع زاده 

5030216413
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهامت  شت  ابرکوهیزدشطان خون1030دو تختهبستر

666
 ماه پیش پیوند شده و اکنون جهت برریس و آزمایش نیاز به اسکان 3بیمار حدود 

.دارد

 مرداد 26

1401

 مرداد 29

1401
کتایون جالیل تبار2

حشمت عیل 

محمدی 

4529931439

همراه شای شفیع 

(تهران)
یعتر دکتر شر

بیمار و 

همراهان
ی ایالمایالمپیوند مغز استخوان36دو تخته با حمامبستر

ی است همراهان نیاز به اسکان دارند667  پرخطر مراجعه ونوزاد بستر
ی
بیمار بعلت حاملگ

 مرداد 27

1401

 شهریور 03

1401
مریم تیموری جایم2

فرشته سلحشوری 

1830345958
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
ایذهخوزستاننوزاد تحت نظر714

668
با سالم بیمار بعلت تومور مغزی مراجعه نیاز به جرایح دارد در حال حاضی نیاز به 

انجام کارهای شپانی دارد

 مرداد 26

1401

 مرداد 29

1401
یفیان2 فریبا شر

صفوره عبایس چلنتی 

1638151466
لقمان حکیم(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

خلخالاردبیلتومور مغزی36دو تختهشپانیهمراهان

669
ی درمان  بیمار به دلیل شطان رحم تحت درمان است و اکنون جهت ام ار ای و پیگت 

 مراجعه نموده است
ی
به این مرکز درمان

 مرداد 26

1401

 مرداد 29

1401
2

ی
زهرا فراهان

ربابه عبدیل زاده 

3050820284
شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
رفسنجانکرمانکانرس رحم36

670
بیمار ریحانه از کرمان  به پزشک مراجعه کردند و دارو گرفتند مننتظر دستور بعدی 

پزشک هستیم

 مرداد 27

1401

 مرداد 29

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ریحانه شهییک حامد 

3151084291
امت  اعلم(تهران)همراه شای  رعا 

بیمار و 

کهنوجکرمانمشکل شنوانی24دو تخته با شویسشپانیهمراهان

ی ووالدین نیاز به حمایت دارند671  پرخطر مراجعه و نوزادبستر
ی
بیمار بعلت حاملگ

 مرداد 26

1401

 شهریور 03

1401
مریم تیموری جایم2

رقیه کرییم 

4281547940
یهمراهیاس(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
زنجانزنجاننوزاد تحت نظر816

672
وزگر مراجعه یم . با سالم و خداقوت  ر این مرکز و فت  ی   به کلینیک لت 

ی
بیماران سوختیک

کنند

 مرداد 26

1401

 مرداد 31

1401
سعیده راوند3

نجمه نورمندی پور 

3060566755
(تهران)* خانه نور

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

515
ی
جانکرمانسوختیک ست 

673
ی نیاز به اقامت دارد5نوزاد  با نامه .  ماهه شطان چشم دارد جهت عمل و پیگت 

پزشک

 مرداد 26

1401

 مرداد 31

1401
زهرا مددی3

منیب محمدیان 

5950259130
فارانی(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
جوانرودکرمانشاهشطان چشم515

 نخاع انجام دادندکه هنوزترخیص نشده ونیازبه تمدیداسکان دارند674
ی
بیمارعمل تنیک

 مرداد 27

1401

 مرداد 29

1401
4

انجمن )سارا نوری 

Mps)

عرفان کریم آبادی 

0929595841
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
28Mps

خراسان 

رضوی
مشهد

بیماربرای آزمایشهای قبل ازپیوندمراجعه کردند675
 مرداد 26

1401

 مرداد 28

1401
3

انجمن )سارا نوری 

Mps)

ی جهانتیغ  نگی 

5090508399
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
26Mpsگالیکشگلستان



676
بیمار از زاهدان به دلیل درد کلیه به تهران عزیمت کردند و بعدازظهر به پزشک 

مراجعه میکنند

 مرداد 26

1401

 مرداد 31

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

غالم محمد بیات 

10950353
شهدای تجریش(تهران)شای حمید 

بیمار و 

کلیه510دو تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

677
بیمار امروز نوبت اتاق عمل شپانی جهت تزریق دارد و نیاز به . با سالم و خداقوت 

احت دارد یک شب استر

 مرداد 26

1401

 مرداد 27

1401
سعیده راوند3

پویا کتیک 

1961092514
(تهران)خانه نور 

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
13

ی
خوزستانسوختیک

مسجدسلیما

ن

 میباشد سپاس از همکاری شما678
ی
سالم و سپاس بیمار در حال پرتو درمان

 مرداد 26

1401

 شهریور 02

1401
ی3 لیال بشت 

گل افروز مرادیان 

4230554222
 ریز

ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

تومور سینه721دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

 دارد اسنپ رایگان679
ی
ی شده نیاز به ویزیت هفتیک بیمار جفت پاهاش گچ گت 

 مرداد 26

1401

 مرداد 27

1401
2

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

ی دادور  حسی 

5550362341
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
اصفهاناصفهانارتوپدی12

680
بیمار در این مرکز تحت جرایح پیوند کلیه قرار گرفته و جهت برریس و معاینات پس 

.از پیوند نیاز به اسکان در تهران دارد

 مرداد 26

1401

 شهریور 07

1401
زینب آویش2

راضیه خمر 

2122606932
(تهران)خانه نور 

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه بستر
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
گرگانگلستانجرایح پیوند کلیه1224

ی وهمراهان نیاز به اسکان دارند681 بیمار بعلت درمان مشکل قلتی بستر
 مرداد 26

1401

 مرداد 30

1401
مریم تیموری جایم3

 
ی
امیدعیل سلیمان

4529805808
یهمراهیاس(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
ایالمایالممشکل قلب412

682
دو نوبت عمل دارد و .بیمار به علت اسکولیوز از مرند به این مرکز مراجعه کرده است

ی بیمار زیاد میباشد به همراه مادر و همرسش مراجعه کرده است.تایم بستر

 مرداد 26

1401

 مرداد 29

1401
سمیه حسیتی3

فاطمه فکری 

1580735657
یهمراهشفا یحیاییان(تهران)خانه خدیجه  بستر

سه تخته با 

شویس و حمام
اسکولیوز39

آذربایجان 
ر
ف شر

مرند

683
ی بر به دلیل یبیماری تاالسیم در بیمارستان تحت درمان میباشد و  بیمار فایزه حسی 

.نیاز به اسکان دارند 

 مرداد 26

1401

 مرداد 29

1401
کتایون جالیل تبار3

ی بر  فایزه حسی 

3690710685
یعتر(تهران)خانه آرامش تاالسیم39سه تخته با شویسشپانیهمراهدکتر شر

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

684
ی شده امروز بایستر نمونه برداری از کلیه انجام شود  بیمار به علت مشکل کلیه بستر

ی شود تا تصمیم گت 

 مرداد 26

1401

 مرداد 29

1401
سامعه محرری2

سعیده دردان 

3570081257
از)شای محب  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
یهمراه بردستانبوشهریورولوژی36دو تختهبستر

685
ی است و والدین نیاز به اسکان  ده بیمار اعصاب و روان در بیمارستان روزبه بستر نامتی

.دارند

 مرداد 26

1401

 مرداد 31

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

محمد زمردزاده 

3861726572پنایه 

همراه شای کریمان 

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

همدانهمداناعصاب روان510دو تخته  با حمامشپانیهمراه

686
سالم بیمارپیوندمغزواستخوان انجام دادندکه پدربرای مشکالت بعدپیوندوتهیه 

داروهای بعدازپیوندنیازمجددبه تمدیداسکان دارند

 مرداد 26

1401

 شهریور 02

1401
2

انجمن )سارا نوری 

Mps)

حمیدرضا ثاقب 

5200209773
یهمراهمفید(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
714Mpsمیایمسمنان

 جلسه دیگر نیاز دارد8با سالم بیمار شطان دارد تحت درمان رادیو ترانی میباشد 687
 مرداد 26

1401

 شهریور 02

1401
الهه استوار1

هزار نعمتر 

2490152718
از)همراه شای رها  از(شت  دارابفارسشطان77یک تختهشپانیبیمارنمازی شت 

688
با سالم بیمار به علت کنرس خون تحت درمان بوده و در حال حاضی کاندید پیوند 

ازگرگان مراجعه نموده و همرس بیمار نیازمند اسکان است. مغز استخوان است 

 مرداد 25

1401

 مرداد 27

1401
اسماعیل راشدی1

مهنوش گلدسته 

2121841156

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
گرگانگلستانپیوند مغز استخوان22

689
بیمار در بیمارستان تحت عمل جرایح قرار گرفتند و برای نوبت دکتر نیاز به اقامت 

دارند

 مرداد 25

1401

 مرداد 31

1401
ی فرد3 معصومه اکتی

صغری موسوی 

5859320922
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 
امیدیهخوزستانشطان روده618دو تختهشپانیهمراه

690
 مرداد 25

1401

 مرداد 27

1401
2

یه )بهاره افشار  خت 

(مهیار

ی  محمدرضا اکتی

4490304854

همراه شای افروز 

(تهران)

یه  مؤسسه خت 

رها
یبیمار ایالمایالمدیسک کمر24دو تخته   با حمامبستر

 هستند691
ی
بیمار از استان ایالم تومور مغزی در حال پرتو درمان

 مرداد 25

1401

 شهریور 23

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

ی محمودی  عیل حسی 

6169568151
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

501)

ایوانایالمشطان مغزی2958

692
ی امور مربوط به نوزادش به تهران مراجعه   زایمان کرده و برای پیگت 

ی
بیمار به تازیک

.کرده است

 مرداد 25

1401

 مرداد 31

1401
فریده ابراهییم2

زهرا احمدی بابادی 

5550198517
ی (تهران)همراه شای امت   (ع)امام حسی 

بیمار و 

اصفهاناصفهانزایمان612دو تخته با شویسشپانیهمراهان

693
 ناحیه پا در بخش عروق 

ی
خوردیک با سالم بیمار آقای محمد زاهدی که به علت تت 

 شدن دوره درمان 
ی
ی یم باشد به علت جراحت زیاد احتمال قطع عضو و طوالن بستر

یم باشد

 مرداد 25

1401

 مرداد 26

1401
اسماعیل راشدی2

محمد زاهدی 

1870354826

همراه شای شفیع 

(تهران)

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه 12دو تخته با حمامبستر
ی
خوردیک صالح شهرخوزستانتت 



ده به همراه برادرش جهت جرایح به تهران امده است و ناز به اسکان دارد694 نامتی
 مرداد 25

1401

 مرداد 31

1401
1

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

 
ی
فاطمه سلیمان

2130401023مقدم 

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

شپانیهمراه
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
آملمازندرانجسیم حرکتر66

695
 شده  (بیمارستان امام خمیتی)بیمار از طرف آقای دکتر اعتمادیان 

ی
به این مرکز معرف

ایشان به دلیل بیماری مغز و اعصاب از شهرستان مراجعه نموده و تحت . است

.همراهان نیاز به اقامت دارند. درمان هستند

 مرداد 25

1401

 مرداد 29

1401
(رها)راضیه کمایل 4

رحیم دادور 

5550127245
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مغز و اعصاب416

چهارمحال 

وبختیاری
فرادبنه

از مراجعه کرده است696 .بیمار جهت ویزیت پزشک از یاسوج به بیمارستان فقییه شت 
 مرداد 25

1401

 مرداد 29

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

ی  سید صفا افشی 

4251173740
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

شطان تومور مغزی412دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

697
ی وقت عمل   لگن جهت ویزیت و تعیی 

ی
جند به تهران آمده با مشگل دررفتیک بیمار از بت 

محل درمان آن بیمارستان اختر یم باشد

 مرداد 26

1401

 مرداد 31

1401
4

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

ه هرمزی  منت 

5230171863
همراه شای بهشت

اختر
بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
 لگن520

ی
در رفتیک

خراسان 

جنونی
جند بت 

698
از   از یاسوج به بیمارستان نمازی شت 

ی
خانم کفایت اعتماد زاده جهت پرتو درمان

.مراجعه کرده است

 مرداد 25

1401

 شهریور 01

1401
2

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

کفایت اعتمادزاده 

4231398641
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان تومور مغزی714دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

 هستند699
ی
بیمار شطان سینه هستند درحال پرتو درمان

 مرداد 25

1401

 مرداد 31

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

صدیقه طرایح مفرد 

1260393399
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

301)

کاشاناصفهانشطان سینه618

ام  هر سه بیمار برای مراجعه به ارتوپد نیازمند اسکان یم باشند700 با سالم و احتر
 مرداد 25

1401

 مرداد 26

1401
3

زهرا بوریان طاهری 

(انجمن هموفییل)

ی آذرگون  حیسی 

2162546264
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
قایم شهرمازندرانهموفییل13

به همراه خانواده-بیمار  پوستر  نیازمند701
 مرداد 25

1401

 مرداد 27

1401
ضا حیدری3 علت 

یفی باغ  فرزانه شر

2929859342

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
رازی

بیمار و 

پوستر26دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
آذربایجان 

غرنی
بوکان

702
بیمار ساکن دورود یم باشد و مشکل شکاف کام و لب دارد و جهت درمان به 

 شده است 
ی
ت عیل اصغر معرف .بیمارستان حضی

 مرداد 25

1401

 مرداد 30

1401
3

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

سیدمحمدمهدی 

موسوی منش 

4210858439

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ع)عیل اصغر 

بیمار و 

همراهان
ی دورودلرستانشکاف کام515سه تخته با حمامبستر

703
 مرداد 25

1401

 مرداد 30

1401
سمیه یادگاری2

حمیده جوهری 

1898292450

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهمیالد ی در آی یس یو510دو تخته  با حمامبستر اهوازخوزستانبستر

704
ی به همراه همراهانش به علت مشکل دست به این .با سالم بیمار از شهرستان نمی 

ی شدند .مرکز مراجعه و بستر

 مرداد 25

1401

 مرداد 26

1401
سمیه حسیتی2

زیبا نظری 

1464823634

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشفا یحیاییان یاردبیلمشکل دست12تفکیک شدهبستر نمی 

705

 متوقف شده، ام آر آی و 
ی
 مبتال به شطان روده بزرگ، شییم درمان

ی
بیمار حمزه طرهان

 را مشخص کند
ی
. اسکن انجام شده، منتظر هستند پزشک معالج جلسات پرتودرمان

ی بار مهمان رهاست بسیار . بیمار همراه با مادرش در تهران است و برای چندمی 

.متشکریم

 مرداد 25

1401

 شهریور 02

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
حمزه طرهان

4190286044

همراه شای واقف 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کوهدشتلرستانشطان روده بزرگ816دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

ی وهمراهان نیاز به اسکان دارند706 بیمار بعلت درمان دیسک کمر بستر
 مرداد 25

1401

 مرداد 29

1401
مریم تیموری جایم2

معصومه وطن پور 

1861758065
یهمراهیاس(تهران)شای لییل  بستر

 تخته با 2اتاق 

شویس
بهبهانخوزستانستون فقرات48

707
کودک به دلیل بیماری نقص ایمتی در این بیمارستان تحت درمان میباشد و جهت 

 یط روزهای آینده نیاز به اقامت در تهران دارد
ی
ی امور درمان .پیگت 

 مرداد 25

1401

 مرداد 31

1401
معصومه طیتی3

محمدجواد الفت نیا 

0830431055
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
پیوند مغز و استخوان618

خراسان 

جنونی
طبس

708
ی یم شود لذا همراهان وی . بیمار به علت مشکالت کلیوی در بیمارستان نمازی دیالت 

.نیازمند اقامتگاه هستند

 مرداد 25

1401

 مرداد 27

1401
الهه استوار2

احمد امری 

1900407809
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  اهوازخوزستانکلیوی24دو تختهبستر

709

ی است  نفر 5همراهان بیمار به تعداد . بیمار به علت تشنج در بیمارستان نمازی بستر

ا سهییل فرزند دادمحمد به ) ی دو عمه به نام های سمت  افراد ذکر شده و همچنی 

 (6119989651   و پریزاد سهییل فرزند دادمحمد به کدکیل 6110333591کدمیل 

.یم باشند

 مرداد 25

1401

 مرداد 26

1401
الهه استوار3

مبینا سهییل 

6110010057
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  تشنج13تخته 3بستر

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

 تاندون پا در اثر تصادف داشته و نیاز به جرایح دارد710
ی
بیمار پاریک

 مرداد 24

1401

 مرداد 26

1401
سعیده راوند2

امت  غفاری 

4400454649

همراه شای جمال 

(تهران)

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

همراهان
ی بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
 تاندون24

ی
ابهرزنجانپاریک

711
ی شدن هستند و همراه ایشان همرس بیمار  با سالم بیمار در بخش پیوند در حال بستر

یم باشد که نیازمند یک شب اسکان است

 مرداد 24

1401

 مرداد 25

1401
اسماعیل راشدی1

مهنوش گلدسته 

2121841156

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
گرگانگلستانپیوند مغز استخوان11



 جرایح و نیاز به عمل مجدد ترمیم دارد3بیمار در 712
ی
 ماهیک

 مرداد 24

1401

 مرداد 25

1401
سعیده راوند1

فاطمه صالج 

0430179839

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

ت فاطمه  حضی

(س)
یهمراه بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
ساریمازندرانشکاف لب11

713
 از ناحیه دست شده جرایح شده 

ی
با سالم و خسته نباشید بیمار دچار آسیب دیدیک

است

 مرداد 24

1401

 مرداد 25

1401
اسماعیل راشدی1

امت  محمد عباسیان 

2051158827

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
آملمازندرانارتوپدی11

714
 به دلیل انجام مشاورات قبل از 5960200619بیمار به نام نارین ملگ با شماره میل 

.پیوند به همراه والدین نیاز به اسکان دارند

 مرداد 24

1401

 مرداد 26

1401
ی2 رقیه بشت 

نارین ملگ 

5960200619
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
روانرسکرمانشاهپیوندی24

715
ی است وهمراهان نیاز به اسکان دارند همراه دیگر به نام  بیمار در بخش ارولوژی بستر

 با همراهان دیگر جابجا یم شود6179737584ابراهیم نقدی با کد میل 

 مرداد 25

1401

 مرداد 30

1401
لیال فریحی2

داود نقدی 

6179604584
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور  اراکمرکزیجرایح مثانه510دو تختهبستر

 یم شود و مشکل کودک کبد و نیاز جرایح دارد716
ی
پدر بیمار برای اسکان معرف

 مرداد 24

1401

 مرداد 30

1401
1

ی
سمیه ترالن

ی تابع جابری  حسی 

1891320211

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراه(ع)عیل اصغر  بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
اهوازخوزستانکلیه66

717

، کلیوی و . پدر خانواده فوت شده و مادر شپرست خانوار میباشد مادر بیمار قلتی

ش تصادف میکند و دستش  شطان دارد و برای درمان به تهران مراجعه کرده که دختر

ش  میشکند و درحال حاض درمان خودش را متوقف کرده و دنبال درمان دختر

.خانواده از زاهدان مراجعه کرده اند و جانی برای اقامت ندارند. میباشد

 مرداد 24

1401

 مرداد 31

1401
ی سادات3 صدیقه اکتی

مروا حمیدی نسب 

7690131808
همراه شای بهشت

اختر
بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
 دست721

ی
شکستیک

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

718
ی میباشد و همراهان بیمار icuبیمار بدلیل بیماری ارتوپدی در بخش   بیمارستان بستر

.نیاز به اسکان دارند 

 مرداد 24

1401

 مرداد 30

1401
کتایون جالیل تبار3

مینو راستگو دلونی 

0929572408
یعترهمراه شای بهشت یهمراهدکتر شر بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
بیماری ارتوپدی618

خراسان 

رضوی
مشهد

بیمار بعلت درمان دیسک کمر از شهرستان مراجعه وهمراهان نیاز به اسکان دارند719
 مرداد 24

1401

 مرداد 30

1401
مریم تیموری جایم2

زاد  گالویژ شت 

3820484620

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
مریوانکردستانستون فقرات612

خانم از استان گلستان ازاد شهر بعلت مشکل  کمر مراجعه کرده و مشکل مایل داره720
 مرداد 24

1401

 مرداد 27

1401
سمیه حسیتی1

مهناز منگیل 

6249976061

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشفا یحیاییان بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
آزادشهرگلستانمشکل کمر33

721
با سالم و عرض ادب بیمار با کانرس روده از روستای شهرستان لرستان جهت درمان و 

 مراجعه نموده نیاز اسکان دارند با سپاس
ی
ویزیت مجدد و شییم درمان

 مرداد 24

1401

 مرداد 25

1401
زهرا قائدی4

رضا مراد اسماعییل 

5989830701
یهمراهامت  اعلم(تهران)خانه آرامش کوهدشتلرستانگوارش14سه تخته با شویسبستر

722
یه نور در یاسوج جهت انجام رادیوترانی در بیمارستان نمازی   شده از خت 

ی
بیمار معرف

از مراجعه کرده اند .از یاسوج به شت 

 مرداد 24

1401

 مرداد 31

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

بند  مروارید تت 

4231366454
از)شای رضا  از(شت  یهمراهنمازی شت  شطان پستان721سه تختهبستر

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

723
 
ی
 شده است (رها)بیمار از طرف آقای قربان

ی
یوترانی 20ایشان باید . معرف

ی  جلسه فت 

 استفاده از سمعک را پیدا کند
ی
به . گوش در کلنیک شنوانی نجوا انجام بدهد تا آمادیک

ی دلیل حداقل  .شب دیگر باید در تهران اقامت داشته باشند10همی 

 مرداد 24

1401

 شهریور 03

1401
(رها)راضیه کمایل 3

سیده بهاره تقدیش 

حیدریان 

0925270636

همراه شای بهشت
یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مشکالت شنوانی1030

خراسان 

رضوی
مشهد

724
سالم عرض ادب بیمار برای درمان و تشکیل پرونده مراجعه کرده بعید آزمایش و 

عکس و ام آر ای انجام دهد جهت انجام مراحل درمان نیاز به اسکان دارد

 مرداد 24

1401

 مرداد 26

1401
2

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

نرگس یوسفی 

6169897635

همراه شای جهان  

(تهران)

شهید هاشیم 

نژاد

بیمار و 

ایالمایالممشکل کلبه24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

725
 در مرکز امید تهران از رشت 

ی
یه مهرانه جهت انجام پرتودرمان  شده از خت 

ی
بیمار معرف

.به تهران مراجعه کرده اند

 مرداد 24

1401

 مرداد 26

1401
2

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

مریم رفعتر نیا 

2592075038
(تهران)همراه شای نور 

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

بیمار و 

رشتگیالنشطان پستان24دو تختهشپانیهمراهان

 هستند726
ی
ی درمان

ر
شطان زبان هستند درحال پرن

 مرداد 24

1401

 مرداد 25

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

غالم رضا قالیس 

3673413211
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

301)

شطان زبان و لگن12
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

ساله با مشکل شنوانی به تهران مراجعه کردند4بیمار 727
 مرداد 24

1401

 مرداد 27

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ریحانه شهییک حامد 

3151084291
امت  اعلم(تهران)همراه شای  رعا 

بیمار و 

کهنوجکرمانمشکل شنوانی36دو تخته با شویسشپانیهمراهان

728
بیماری عود کرده و . بیمار از افغانستان مراجعه کرده، دچار شطان ناحیه ش و گردن

ایط بیمار است دیروز نتایج اسکن آماده . دکتر معالج دکتر کاظمیان در حال برریس شر

.شده تا فردا دکتر روند درمان بیمار را مشخص کند

 مرداد 24

1401

 مرداد 30

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

محمدظاهر افضیل 

03442895

همراه شای ژوان 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

شطان نازو فارنکس612تخته با شویس 2شپانیهمراهان

بیمار بعلت درمان زنان مراجعه و بیمار وهمراه نیاز به اسکان دارند729
 مرداد 24

1401

 مرداد 26

1401
مریم تیموری جایم2

ه محمدی  ر سیده منت 

6000089880طلب 
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
مشکل زنان24

کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت



730
با سالم بیمار خانم مهدیه مالنی یم باشد که با همرسشان از کرمان برای درمان کنرس 

با تشکر. خون به تهران آمده اند و محیل برای اسکان ندارند

 مرداد 24

1401

 مرداد 30

1401
اسماعیل راشدی2

مهدیه مالنی 

3031551796
(تهران)* خانه نور

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

همراهان
ی بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

فتکرمانکنرس خون612 جت 

.بیمار و همرسش هردو تحت درمان یم باشند فرزند بیمار پیگت  درمان ایشان یم باشد731
 مرداد 24

1401

 مرداد 31

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

ی کرم پور  عیل حسی 

1970500042
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
شوشترخوزستانقلتی721

732
از آمده  در بیمارستان نمازی از شهر خود به شت 

ی
فاقد همراه - بیمار جهت پرتودرمان

.بوده و نیازمند اقامتگاه یم باشد

 مرداد 24

1401

 شهریور 07

1401
الهه استوار1

حمیده دلت  

2491655756
از)همراه شای رها  از(شت  دارابفارسشطان1414یک تختهشپانیبیمارنمازی شت 

733
از بوده و به همراه همرس نیازمند   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

.اقامتگاه یم باشند

 مرداد 24

1401

 شهریور 07

1401
الهه استوار2

عیل اصغر بیل کویه 

2539307000
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

آبادهفارسشطان حنجره1428یک تختهشپانیهمراهان

بیمار جرایحی سینه هستند یک شب جهت ویزیت اسکان نیاز دارد734
 مرداد 23

1401

 مرداد 24

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

ی نسب  پروانه حسی 

2062790783

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
بابلمازندرانشطان پستان12

ی ایت مادربزرگ دهنده سلول به کودک است735 بیمار در بخش پیوند بستر
 مرداد 23

1401

 مرداد 31

1401
ی2 رقیه بشت 

ابراهیم اسدپور 

1749186111
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانپیوند مغزاستخوان816

به دلیل مشکل ریه به پزشک در تهران مراجعه کردند736
 مرداد 23

1401

 مرداد 28

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

صدیقه احمدی پور 

5869699363
(تهران)* خانه نور

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

کهنوجکرمانمشکل ریه515

737
 جرایح شد و مجدد جهت ترمیم لب نیاز به جرایح 3بیمار شکاف لب که در 

ی
 ماهیک

دارد

 مرداد 23

1401

 مرداد 24

1401
سعیده راوند3

فاطمه صالج 

0430179839
همراه شای بهشت

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
ساریمازندرانشکاف لب13

بیمار برای انجام اقدامات شپانی بابت قلبش مراجعه نموده738
 مرداد 23

1401

 مرداد 26

1401
فریده ابراهییم1

ندا سعیدی 

1754364217

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
ی  یبیمار(ع)امام حسی  بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
قمقمقلب33

ی شده و فعال درمان ادامه دارد739 بیمار با تشخیص عفونت کلیه بستر
 مرداد 23

1401

 مرداد 26

1401
سامعه محرری2

سعیده دردان 

3570081257
از)شای محب  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
یهمراه بردستانبوشهرناراحتر کلیه36دو تختهبستر

ی و تحت درمان یم باشد740 با سالم بیمار بعلت عفونت ومشکل مهره های کمری بستر
 مرداد 23

1401

 مرداد 26

1401
یفیان2 فریبا شر

حنیفه حاتیم 

6389755899
یهمراهلقمان حکیم(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
جرایح ستون مهره ها36

آذربایجان 

غرنی
ارومیه

بیمار بعلت درمان ناباروری مزاجعه و نیاز به اسکان دارند741
 مرداد 23

1401

 مرداد 30

1401
مریم تیموری جایم2

 
ی
پریسا قهرمان

4400003639
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
ابهرزنجانناباروری714

742
 ارحاع به 

ی
با سالم بیمار از کردستان مراجعه نموده و ویزیت شدتوسط دکتر یزدان

دکتر اردهایل ویزیت روز سه شنبه بیمار و مادر نیاز به اسکان دارند

 مرداد 23

1401

 مرداد 25

1401
زهرا قائدی2

زریان خالدی 

3810597074
یهمراهامت  اعلم(تهران)همراه شای امت   مریوانکردستانگوش24دو تخته با شویسبستر

743
 یاسوج جهت انجام رادیوترانی در بیمارستان 

ی
یه نور نمایندیک  شده از خت 

ی
بیمار معرف

از مراجعه کرده اند .نمازی از یاسوج به شت 

 مرداد 23

1401

 مرداد 30

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

رودابه سادات 

موسوی زاد 

4250429350

 ریز
ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان721دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
شفاریاب

744
 55بیمار اقانی 

ی
ل 47 ساله دچار سوختیک ی ین شده و به علت مسافت با متی ی  درصد با بتی

.نیاز به اسکان دارند

 مرداد 23

1401

 مرداد 30

1401
 رزین3

ی
فریبا سلیمان

فرهاد پهلوان 

2112403543
یهمراهشهید مطهری(تهران)شای سلیمان  721سه تخته با شویسبستر

ی
گرگانگلستانسوختیک

 یم شود و نیاز به اسکان دارد745
ی
بیمار به دلیل تومور مغزی  پرتو درمان

 مرداد 23

1401

 مرداد 25

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

زبیده امیتی 

3520639149
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

بوشکانبوشهرتومور مغزی24دو تختهشپانیهمراهان

746
ده  م و سپاس از همکاری ارزشمندتان نامتی با سالم و ارادت خدمت همکاران محتر

دچار نارسانی کلیوی بوده که نیاز است جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند در تهران 

اقامت داشته باشد

 مرداد 23

1401

 مرداد 26

1401
لیال نییک قیل زاده2

رعنا احمدی 

3242287576
شپانیبیمارشهید مدرس(تهران)خانه نور 

دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
کرمانشاهکرمانشاهنارسانی کلیه36

.بیمار بدلیل مشکل ارتوپدی بصورت شپانی در بیمارستان تحت درمان میباشد 747
 مرداد 23

1401

 شهریور 02

1401
کتایون جالیل تبار3

 
ی
سعید ایران

4490208790

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر ایالمایالمبیماری ارتوپدی1030سه تخته با حمامشپانیهمراهدکتر شر



ی درمان است. بیمار به علت مشکل کلیوی تحت درمان است748 .ایشان نیاز به پیگت 
 مرداد 23

1401

 مرداد 29

1401
1

مریم 

(اورژانس)دیواندری

معصومه معمری 

0819254843

همراه شای جمال 

(تهران)
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

طبقه )یک تخته 

(اول
کلیه66

خراسان 

رضوی
مشهد

749
 یاسوج هستند که جهت رادیوترانی در 

ی
یه نور در نمایندیک  شده از خت 

ی
بیمار معرف

از مراجعه کرده اند .بیمارستان فقییه از یاسوج به شت 

 مرداد 23

1401

 مرداد 30

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

کوکب انگارده 

4231611361
از)همراه شای رها  (شت 

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

شطان روده بزرگ721تخته 3شپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

17پرس 750
ی
 ساله نازوفارنکس بیتی و درحال پرتو درمان

 مرداد 23

1401

 شهریور 16

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

سینا شیخعیل زاده 

3300310271
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
2448

شطان سینوس 

نازوفارنکس
کنگاورکرمانشاه

751
سالم عرض ادب  بیمار قبال جهت معاینه مراجعه کرده و مجددا حهت درمان 

مراجعه کرده و نیاز به اسکان دارد

 مرداد 22

1401

 مرداد 24

1401
3

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

محمد ابوالهوش 

1992422354

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

دزفولخوزستانمشکل پوستر26تفکیک شدهشپانیهمراهان

752
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و نیاز به اقامتگاه 

ی
با سالم بیمار اقدامات درمان

.دارند

 مرداد 22

1401

 مرداد 27

1401
سمیه یادگاری3

جمیله بروایه 

1753215153
میالدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانجرایح دیسک کمر515

753
خانواده از ایالم برای درمان کودکشان آمده اند و جانی را در تهران برای ماندن تا روز 

.ویزیت ندارند

 مرداد 22

1401

 مرداد 24

1401
ی سادات4 صدیقه اکتی

 
ی
نیما رحمان

4491075360
همراه شای بهشت

یهمراهاختر بستر
سه تخته با حمام و 

شویس
ایالمایالمانحراف زانو28

بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد754
 مرداد 22

1401

 مرداد 24

1401
لیال فریحی2

ساناز هاشیم 

5360500662
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

501)

رودبارکرمانگواریسر24

.بیمار از بندرعباس یه تهران آمده و محل درمان آن بیمارستان رجانی بوده است755
 مرداد 22

1401

 مرداد 29

1401
2

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

 
ی
نورا رودان

4690834997
شهید رجانی(تهران)شای ضاف 

بیمار و 

همراهان
ی بندرعباسهرمزگانسوراخ قلب714دو تخته با شویسبستر

 هستند756
ی
بیماز شطان کبد هستند درحال پرتو درمان

 مرداد 22

1401

 شهریور 17

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

ویل احمدی 

6469714544
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
سنندجکردستانشطان کبد2652

757

 ش و گردن در  (پاوه) ساله، مجرد، ساکن کرمانشاه38بیمار اقانی 
ی
به دنبال سوختیک

طبق ارزیانی های صورت گرفته . اثر نشت گاز در این مرکز در حال درمان میباشد

خواهشمند است جهت اسکان ایشان مساعدت . بیمار نیازمند حمایت مایل میباشد

الزم صورت گردد

 مرداد 22

1401

 مرداد 29

1401
ی2 پروین دانه چی 

مجید سجادی 

3230730887
وزگر(تهران)خانه نور  فت 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
 ش و گردن714

ی
پاوهکرمانشاهسوختیک

758
بیمار جرایح قلب و ترخیص شده و بایستر تا چهارشنبه جهت تایید اکو عدم مشکل 

قلتی در تهران بماند

 مرداد 22

1401

 مرداد 26

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

راحیل شه بخش 

3615044088
شهید مدرس(تهران)شای حمید 

بیمار و 

سوراخ قلب48دو تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

بیمار بعلت درمان ناباروری مراجعه بیمار وهمراه نیاز به اسکان دارند759
 مرداد 22

1401

 مرداد 26

1401
مریم تیموری جایم2

پروین حوایس عیل 

زانی  مت 

4209926973

یاس(تهران)خانه نور 
بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
نورآبادلرستانناباروری48

760
 مرداد 22

1401

 مرداد 24

1401
زهرا مددی3

محمدزمان قاسیم 

2111952427

همراه شای جهان  

فارانی(تهران)
بیمار و 

ابیسم26دو تخته  با حمامشپانیهمراهان گرگانگلستاناستر

761
 انحراف  (رهایار)بیمار از طرف خانم عظییم

ی
 شده و جهت انجام امور درمان

ی
معرف

 نژاد به تهران مراجعه کرده اند
ی
 . چشم در بیمارستان لباف

ی
روند درمان ایشان طوالن

.است و برای این مدت نیاز به اقامت در تهران دارند

 مرداد 22

1401

 مرداد 31

1401
(رها)راضیه کمایل 4

آیدینا حوت گنج 

6980183362آبادی 

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

بیمار و 

کهنوجکرمانانحراف چشم936سه تخته با حمامشپانیهمراهان

762
 
ی
 بودن درمان ، همراهان 15بیمار دچار برق گرفتیک

ی
 درصد شده و با توجه به طوالن

نیاز به اسکان دراند

 مرداد 22

1401

 مرداد 31

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

میالد پرویزایرلو 

1450920381
یهمراهشهید مطهری(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
918

ی
اردبیلاردبیلسوختیک

763
ی شده و در حال 27بیمار آقانی   ساله ساکن همدان که  به دلیل کانرس خون بستر

ی  . جلسه کموترانی یم باشند28پیگت 

 مرداد 22

1401

 مرداد 29

1401
کتایون جالیل تبار3

ی  رضا ستایش شت 

3860818724
یعترهمراه شای بهشت یهمراهدکتر شر بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
721

- (ALL)کانرس خون 

 
ی
در حال شییم درمان

(کموترانی)

همدانهمدان

764
ده با معلولیت ضایعه نخایع جهت ویزیت متخصص مغز و اعصاب همراه  نامتی

والدین به تهران امده است و نیازمند اسکان هستند

 مرداد 22

1401

 مرداد 29

1401
4

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

ی اسالم لو  متی 

2982181444
همراه شای بهشت

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کرمانکرمانضایع نخایع728

765
عمل بیمار سه .بیمار گلوکویم یم باشد و عمل داردجهت عمل پیگتی ی نیاز دارد 

.شنبه یم باشد 

 مرداد 22

1401

 مرداد 26

1401
زهرا مددی4

ضا الیاسوند  علت 

3290547256
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کرمانشاهکرمانشاهگلوکوم416



با سالم و تشکر از زحمات شما بزرگواران766
 مرداد 22

1401

 مرداد 25

1401
پروانه سلحشور نژاد2

فاطمه حسیتی 

4132544060

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
مهدیه

بیمار و 

بروجردلرستانکنرس برست36دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

767
ی است جرایح قلب شده و همچنان در  بیمار  حدود سه ماه است در ای یس یو بستر

ی است بخش مراقبت های ویژه بستر

 مرداد 22

1401

 مرداد 30

1401
ی2 رقیه بشت 

فاطمه اینانلو 

5090542260
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
ی زهراقزوینجرایح قلب816 بویی 

بیمار به دلیل مشکل آب مرواربد هر دو چشم به تهران مراجعه کردند768
 مرداد 22

1401

 مرداد 24

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

طاهره قاسیم کلوک 

3150385431
طرفه(تهران)شای لییل 

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
کهنوجکرمانآب مروارید24

یوترانی نیاز به اسکان دارد769
ی   فت 

بیمار به علت ضایعه نخایع و انجام  درمان زخم بستر
 مرداد 22

1401

 مرداد 27

1401
ی2 رقیه بشت 

شهرام احمدی 

1130757837
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
کاشاناصفهانمغزواعصاب510

ده با توجه به جرایح نیاز به تمدید اسکان دارند770 نامتی
 مرداد 22

1401

 مرداد 26

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

الینا درویش پور 

1831513341
(تهران)خانه نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
ایذهخوزستانجسیم حرکتر412

771
سالم عرض ادب دو کودک بیمار با مشکالت مغزی وگورایسر جهت تشخیص و درمان 

بیماری مراجعه کردند با توجه به دستور پزشک نیاز به اسکان جهت ادامه درمان دارد

 مرداد 22

1401

 مرداد 27

1401
3

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

زهرا دانش پیپ 

5250846092

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

مشکل مغزی515دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

ی772
مشکالت پوستر و نیازمند-بیماران شهرستان

 مرداد 22

1401

 مرداد 26

1401
ضا حیدری2 علت 

لوس  ارام استی

3730552330

همراه شای کریمان 

(تهران)
رازی

بیمار و 

سنندجکردستانپوستر48دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

773
 بنام زهرا نکونی میباشد که لطفا 

ی
 میباشد و دارای فرزندان

ی
بیمار در حال پرتو درمان

.پذیرش شوند

 مرداد 22

1401

 مرداد 26

1401
ی3 لیال بشت 

ی دست  مهرانگت 

گشاده 

2570660590

 ریز
ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

فسافارستومور لگن412دو تختهشپانیهمراهان

774
ایشان . بیثمار کاندید پیوند کلیه یم باشد همرس و فرزند بیمار همراه وی یم باشند

.قادر به پرداخت هزینه نیم باشد

 مرداد 22

1401

 مرداد 27

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

اوند  حامد شت 

4189696617
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
الشترلرستانکاندید پیوند کلیه515

بیمار با مشکل حنجره و مادر با فلج صورت تحت درمان است775
 مرداد 22

1401

 مرداد 26

1401
3

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

 ابراهییم 
ی
آراد رییک

7690189156

همراه شای آریو 

(تهران)
امت  اعلم

بیمار و 

مشکل حنجره412تخته با حمام 3شپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

بیمار برای انجام کارهای پاراکلینییک قبل از عمل به تهران امدند776
 مرداد 21

1401

 مرداد 24

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ی مالنی  کتی

3161084799
یعتر(تهران)خانه نور  دکتر شر

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
کهنوجکرماندیسک کمر36

777
 ساله به دلیل مشکالت گواریسر و مشکالت دیگری به تهران مراجعه 3بیمار کودک 

.کردند

 مرداد 21

1401

 مرداد 23

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

یزدان بهداشت 

7940001639
(تهران)* خانه نور

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

بمکرماندستگاه گوارش26

.بیمار ربابه جام گوهری برای ادامه درمان به تهران مراجعه کرده است778
 مرداد 21

1401

 مرداد 23

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ربابه جام گوهری 

3161212118
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کهنوجکرمانگوارش26

779
بیمار در نوبت پیوند مغز استخوان ممیباشد و جهت انجام آزمایشات نیاز به اقامت 

از را دارد در شت 

 مرداد 20

1401

 مرداد 31

1401
بهنام صابری2

اریا اسدی 

1961153912
از)شای محب  از(شت  امت  شت 

بیمار و 

همراهان
ی نجف آباداصفهانشطان خون1122دو تختهبستر

780
 بایستر در 

ی
بیمار تا روز دوشنبه جهت ویزیت بعد از عمل و انجام اقدامات درمان

تهران بماند

 مرداد 21

1401

 مرداد 24

1401
3

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

فاطمه زاریع 

5250284388
طرفه(تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
کیست چشم39

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

 نیازمند اسکان میباشند781
ی
همراهان بیمار جهت انجام امور درمان

 مرداد 20

1401

 مرداد 26

1401
معصومه طیتی2

امت  عیل قریشر زاده 

0375994335
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

قمقماعصاب612

782
با سالم بیمار از کشور عراق جهت جرایح تومور مغزی مراجعه کرده ونیاز به اسکان 

دارد

 مرداد 20

1401

 مرداد 25

1401
یفیان3 فریبا شر

محمد غائب ابراهیم 

A20465363

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
لقمان حکیم

بیمار و 

تومور مغزی515دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

بیمار بدلیل ادامه درمان به شکل شپانی نیاز به اسکان دارند783
 مرداد 20

1401

 مرداد 24

1401
ی فرد1 معصومه اکتی

هزار نعمتر 

2490152718
از)همراه شای رها  (شت 

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 
دارابفارسداخیل44یک تختهشپانیبیمار



با سالم و عرض ادب بیمار از سنندج مراچعه نموده و پدر نیاز به اسکان دارد784
 مرداد 20

1401

 مرداد 25

1401
زهرا قائدی1

مهسا احمدی 

3721657004

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهامت  اعلم بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
سنندجکردستانشکاف کام55

 یم باشد785
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 مرداد 20

1401

 مرداد 31

1401
 راد4

ر
مهناز صادف

ی  مجتتی جهانگت 

3591940232
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

1144cp
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

786
ی است و همرس بیمار جهت انجام امور بیمارستان و  بیمار پیوند کلیه در بخش بستر

 برای اسکان ندارد 
ی
.تهیه داروها باید در تهران اقامت نماید و مکان

 مرداد 20

1401

 مرداد 27

1401
1

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

 
ی
کاظم عراضی فرحان

3500388221
یهمراهسیناهمراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
آبادانخوزستانپیوند کلیه77

787
ی میباشد جهت انجام پیوند کلیه ز زاهدان 14بیمار برادر ی ده میباشد و دیالت  ساله نامتی

مراجعه کرده اند

 مرداد 20

1401

 مرداد 23

1401
ی2 لیال قنتی

زیه گرگیج  اسیه قنتی

3710313988
(تهران)همراه شای نور 

شهید هاشیم 

نژاد

بیمار و 

نفرولوژی36دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

788
 مرداد 20

1401

 مرداد 31

1401
3

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

گل طال حستی 

4859384482

همراه شای الهوت 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

خرم آبادلرستانشطان پانکراس1133سه تخته با شویسشپانیهمراهان

789
ی میباشد وجهت پیوند کلیه به این مرکز 14بیمار ساله میباشد تحت درمان همودیالت 

مراجعه کرده است اززاهدان مراجعه کرده است

 مرداد 20

1401

 مرداد 23

1401
ی3 لیال قنتی

زیه  مهدی قنتی

گورگیج 

3612529498

(تهران)خانه آرامش
شهید هاشیم 

نژاد

بیمار و 

ی- نفرولوژی39سه تخته با شویسشپانیهمراهان ی دیالت 
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

 نخاع وشنبه عمل میشود790
ی
بیماربرای آزمایشهای قبل ازعمل تنیک

 مرداد 20

1401

 مرداد 27

1401
4

انجمن )سارا نوری 

Mps)

عرفان کریم آبادی 

0929595841
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
728Mps

خراسان 

رضوی
مشهد

 است و به همراه خواهر نیازمند اقامتگاه یم باشد791
ی
.بیمار تحت پرتو درمان

 مرداد 20

1401

 مرداد 27

1401
الهه استوار2

فاطمه حیدری 

2372618369
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

قایمیهفارسشطان714دو تختهشپانیهمراهان

792
 مرداد 19

1401

 مرداد 20

1401
زهرا مت  محستی3

ی  ابوالفضل عشت 

1991397208

همراه شای الهوت 

شهید رجانی(تهران)
بیمار و 

دزفولخوزستانقلتی13سه تخته با شویسشپانیهمراهان

793
بیمار و دامادادش آقای قربانعیل دیودار هردو تحت درمان یم باشند خانم مملکت  به 

. همراه وی یم باشند6880102794اتفاق دختر ده ساله اش فاطمه دیودار به کدمیل 

 مرداد 19

1401

 مرداد 24

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

غالم بزوند 

4230913826
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

301)

کانرس پروستات515
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

یوترانی دارد794
ی  و فت 

بیمار ضایعه نخایع دارد و نیاز به درمان زخم بستر
 مرداد 19

1401

 مرداد 22

1401
ی2 رقیه بشت 

شهرام احمدی 

1130757837
(تهران)شای لییل 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
کاشاناصفهانمغزواعصاب36

795
 ماهیانه تحت نظر پزشک معالج دکتر ذکاوت 

ی
با سالم بیمار جهت انجام شییم درمان

از را دارند مراجعه نموده و نیاز به اقامت در شت 

 مرداد 19

1401

 مرداد 23

1401
بهنام صابری2

اسماء افتاده 

6451009857
از)شای محب  از(شت  شطان رحم48دو تختهشپانیهمراهامت  شت 

سیستان 

وبلوچستان
شباز

796
 هستند نیاز 

ی
بیمار از سنندج مراجعه کردند شطان سینوس دارند در حال پرتو درمان

 هفته اسکان دارند7به 

 مرداد 19

1401

 شهریور 15

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

تورج جرایح 

3730187805
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

401)

2754
شطان سینوس 

نازوفارنکس
سنندجکردستان

797
تحت درمان و نیاز به اسکان جهت  انجام  (مفصل)بیمار به علت اختالل درحرکت

.پدر بیمار کارگر یم باشد. مراحل درمان را دارد

 مرداد 19

1401

 مرداد 22

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

ی ابراهییم  مبی 

3840352101
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

501)

بانهکردستانارتوپدی36

ی به همراه والدین نیاز به اسکان دارد798 .بیمار جهت ویزیت دکتر و دستور بستر
 مرداد 19

1401

 مرداد 22

1401
ی3 رقیه بشت 

وریا سهرانی 

2950433766
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
قلتی39

آذربایجان 

غرنی
اشنویه

این بیمار برای عمل دوم در بیمارستان اختر از زابل به تهران آمده است799
 مرداد 19

1401

 مرداد 26

1401
3

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

موحده اقبایل 

3662350246
(تهران)خانه نور 

یهمراهاختر بستر
دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
ی721 پاچنتی

سیستان 

وبلوچستان
زابل

800
ی با کد 8با سالم و عرض ادب  بیمار کودک  ی و مادر نت 

 ساله جهت درمان گوش بستر

 با پدر جا به جا میشوند3920303911میل 

 مرداد 19

1401

 مرداد 23

1401
زهرا قائدی1

ساینا حمزه لو 

کهریزی 

3921531421

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراهامت  اعلم بستر

طبقه )یک تخته 

(اول
مالیرهمدانگوش44

ل نیاز به اسکان دراند801 ی بیمار فردا نوبت جرایح دارد و با توجه به دوری مسافت با متی
 مرداد 19

1401

 مرداد 20

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

ماهور آقابراری 

اربوشا 

6310127055

شهید مطهری(تهران)خانه نور 
بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
12

ی
رودشگیالنسوختیک



بیمار بعلت درمان ناباروری مراجعه ونیاز به اسکان دارند802
 مرداد 19

1401

 مرداد 22

1401
مریم تیموری جایم2

پروین حوایس عیل 

زانی  مت 

4209926973

یاس(تهران)خانه نور 
بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
نورآبادلرستانناباروری36

ی دارند803 بیمار بدلیل ادامه درمان و جرایح سنگ صفرا نیاز به بستر
 مرداد 19

1401

 مرداد 22

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

فضیله سداوی 

5859296835
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

آبادانخوزستانجرایح سنگ کلیه36دو تختهشپانیهمراهان

 جلسه درمان نیاز دارد30بیمار درحال درمان میباشد و به . سالم و درود 804
 مرداد 19

1401

 مرداد 26

1401
ی3 لیال بشت 

گل افروز مرادیان 

4230554222
 ریز

ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

تومور سینه721دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

شان دارند805  نیاز به اسکان به همراه دختر
ی
بیمار بدلیل پرتودرمان

 مرداد 19

1401

 مرداد 22

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

زبیده امیتی 

3520639149
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

بوشکانبوشهرشطان36دو تختهشپانیهمراهان

806
ی یم باشد درحال حاضی دراین مرکز 50بیمار  ساله یم باشد و تحت درمان همودیالت 

ی شده است  بیمار از خوزستان مراجعه کرده .همراه بیمار نیاز به اسکان دارد . بستر

باتشکر. است 

 مرداد 19

1401

 مرداد 21

1401
ی1 لیال قنتی

عبدالساده بیت 

1988988098سیاح 

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
ی- نفرولوژی22 ی سوسنگردخوزستاندیالت 

ی و پدر ومادر نیاز به اسکان دارند807 نوزاد بعلت زایمان زودرس بستر
 مرداد 20

1401

 مرداد 27

1401
مریم تیموری جایم2

فرشته سلحشوری 

1830345958
یهمراهیاس(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
ایذهخوزستاننوزاد تحت نظر714

808
 پرخطر مراجعه و نوزاد تحت نظر است بیمار وهمراه نیاز به 

ی
بیمار بعلت حاملگ

اسکان دارند

 مرداد 20

1401

 مرداد 26

1401
مریم تیموری جایم2

رقیه کرییم 

4281547940
یهمراهیاسهمراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
زنجانزنجاننوزاد تحت نظر612

809
بیمار محدثه سابیک با مورد بیماری تاالسیم جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند به 

.بیمارستان مراجعه نموده است و نیاز به اسکان دارد 

 مرداد 19

1401

 مرداد 29

1401
کتایون جالیل تبار3

محدثه سابیک 

6820070764

همراه شای مشت  

(تهران)
یعتر تاالسیم1030سه تخته با حمامشپانیهمراهدکتر شر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

810
ی کار 28بیمار آقانی  ل) ساله که در حی  ی ، فالینک داشته که (پاک کردن شیشه متی

.فکش دچار مشکل شده و تحت درمان یم باشد

 مرداد 19

1401

 مرداد 23

1401
کتایون جالیل تبار3

 
ی
سعید ایران

4490208790

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر دکتر شر

بیمار و 

ایالمایالمفک و صورت412سه تخته با حمامشپانیهمراهان

811
به علت توده خوشخیم بای برریس  (نمونه برداری خال)بیمار به علت مشکل پوستر 

.شود پدر و مادر بیمار همراوی یم باشند

 مرداد 19

1401

 مرداد 22

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

امت  ابوالفضل 

حاجیلو 

3861748215

(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت
بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
همدانهمدانپوستر39

بیمار با مشکل مادرزادی و ژنتییک چشم تحت درمان در بیمارستان طرفه است812
 مرداد 19

1401

 مرداد 22

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

ماریه گمشادزیه 

6110425567
طرفه(تهران)شای ضاف 

بیمار و 

مشکل چشم36دو تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

813
 به کارهای 15سالم بیماردر

ی
پیوندمغزواستخوان شدندوپدرخانواده برای رسیدیک

فرزندش نیازبه تمدیداسکان دارند

 مرداد 19

1401

 مرداد 26

1401
2

انجمن )سارا نوری 

Mps)

حمیدرضا ثاقب 

5200209773
یهمراهمفید(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
714Mpsمیایمسمنان

814
سالم عرض ادب بیمار کودک جرایح مغز انجام داده وبرای انجام رادیو ترانی نیاز به 

اسکان دارد ممنونم که همراه بیماران هستید و این امکانات را دراختیار آنها قرار 

میدهید

 مرداد 18

1401

 مرداد 19

1401
3

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

ترنم قذییم 

1920869654
مفید(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
دهلرانایالمتومورمغز13

 است و به همراه همرس نیازمند اقامتگاه یم باشند815
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 مرداد 19

1401

 مرداد 25

1401
الهه استوار2

کفایت اعتمادزاده 

4231398641
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

تومور مغزی612دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

816
از است و به همراه   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.فرزندان نیازمند اقامتگاه یم باشد

 مرداد 19

1401

 مرداد 22

1401
الهه استوار3

حوا کدخدانی 

5259763815
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان39دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

817
سالم درود  دو کودک بیمار بعلت مشکالت تشنج و مغزی جهت درمان مراجعه 

کردند با توجه به نظر پزشک نیاز به برریس و جهت درمان دارد برای ادامه درمان این 

دو کودک نیاز به اسکان داریم ممنونم از همکاری عزیزان

 مرداد 18

1401

 مرداد 22

1401
3

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

زهرا دانش پیپ 

5250846092

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

مشکل مغزی412دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

818
 ساله که جهت آنژیو مراجعه داشته و همراهان وی پرس، عروس و 76بیمار آقانی 

ی جهت درمان مراجعه داشته )خواهر وی یم باشند  قابل ذکر است که خواهر وی نت 

(.و بیمار یم باشد

 مرداد 18

1401

 مرداد 22

1401
کتایون جالیل تبار4

محمد سینانی 

3700879474

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر دکتر شر

بیمار و 

قلتی416سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
سوران

جرایح پالستیک واژن درمرکز که تحت جرایح است819
 مرداد 18

1401

 مرداد 19

1401
سعیده راوند2

ی  مریم سبک خت 

1850495491
(تهران)شای لییل 

ت فاطمه  حضی

(س)
یهمراه بستر

 تخته با 2اتاق 

شویس
بهبهانخوزستانجرایح واژن12



820
دکتر کاظمیان دکتر . بیمار محمدظاهر افضیل مبتال به شطان در ناحیه حلق است

وع   را شر
ی
معالج ایشان اقدامات تشخییص را انجام دادند تا در مرحله بعدی پرتودرمان

.کنند

 مرداد 18

1401

 مرداد 24

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

محمدظاهر افضیل 

03442895

همراه شای ژوان 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

شطان نازو فارنکس612تخته با شویس 2شپانیهمراهان

821
ده با معلولیت اعصاب و روان جهت ویزیت مغز و اعصاب به اتفاق مادرش به  نامتی

تهران امده است و نیاز به اسکان دارد

 مرداد 18

1401

 مرداد 24

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

ضا محمدپور  علت 

4220809791
(تهران)* خانه نور

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

اعصاب روان612
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

822
ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند  همراه دیگر بیمار به نام ابراهیم . بیمار بستر

 با همراهان جابجا یم شود6179737584نقدی با کد میل 

 مرداد 18

1401

 مرداد 25

1401
لیال فریحی2

داود نقدی 

6179604584
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور  اراکمرکزیجرایح مثانه714دو تختهبستر

823
بیمار جهت ادامه روند درمان مراجعه کرده و در نوبت جرایح میباشد که به توجه به 

ل نیاز ب اسکان دارند ی مسافت زیاد با متی

 مرداد 18

1401

 مرداد 27

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

مینا حسن بر 

3610123370
شهید مطهری(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
918

ی
سوختیک

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

 یم بایست در تهران بماند824
ی
.بیمار پس از شییم درمان

 مرداد 18

1401

 مرداد 20

1401
مریم تیموری جایم3

فاطمه احمدی 

بلوطیک 

1830262130

یاسهمراه شای بهشت
بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
ایذهخوزستانشطان26

825
ی درمان نیاز دارد . بیما ربه علت التهاب نخاع تحت درمان یم باشد  ایشان .بیمارپیگت 

.وهمراهان نیاز به اسکان دارند

 مرداد 19

1401

 مرداد 25

1401
4

مریم 

(اورژانس)دیواندری

بهاره یال 

3380165018
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
بندرعباسهرمزگانالتعهاب نخاع624

ی است وهمراهان نیاز به اسکان دارند826 بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستر
 مرداد 18

1401

 مرداد 25

1401
لیال فریحی3

محمدعیل داوری 

3650936925
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
ریوی721

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

827
ایط جسیم نامساعدی دارد و  بیمار به علت رادیوترانی نیاز به اسکان دارد ایشان شر

.قادر به حرکت نیم باشد فرزندان بیمار همراه وی یم باشند

 مرداد 18

1401

 مرداد 31

1401
4

مریم 

(اورژانس)دیواندری

الیه  عیل محمد خت 

4189595292
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

خرم آبادلرستانشطان رکتوم1352

828
ی هستند  بیمار از استان همدان هستند و شطان مری دارند در بخش آی یس یو بستر

 همراه است2نیاز به 

 مرداد 18

1401

 مرداد 20

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

بهرام برپروشان 

4051221741
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
همدانهمدانشطان مری24

829

 شده است ایشان جهت انجام 
ی
بیمار از طرف آقای دلخوش معاونت بهزیستر معرف

ی جرایح مجدد به تهران مراجعه نموده و در   پس از جرایح، و همچنی 
ی
امور درمان

ی یم باشد امروز بیمار تحت جرایح قرار   بستر
ی
حال حاضی در بیمارستان طالقان

 تحت مراقبت ویژه خواهد بود.خواهد گرفت
ر
همراهان در این مدت نیاز به . و تا مدن

 مرداد 18

1401

 مرداد 25

1401
(رها)راضیه کمایل 4

همایل قبادیان 

وزآباد  فت 

4231745358

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه ضایعه مغزی و ضع728سه تخته با حمامبستر
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

830
بعد از امدن . طبق نظر پزشک بیمار باید عمل شود و منتظر جواب ازمایشات است 

تمایم جواب ازمایشات  در دو ایل سه روز اینده طبق نظر پزشک تاری    خ دقیق برای 

عمل داده میشود

 مرداد 18

1401

 مرداد 20

1401
4

نجمه پاکیاری 

(کودکان فرشته اند)

شوش باشنده 

3614542270
بهرایم(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

کلیوی و مجاری ادرار28
سیستان 

وبلوچستان
قضقند

بیمار بدلیل ادامه درمان شپانی نیاز به اسکان دارند831
 مرداد 18

1401

 مرداد 27

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

 نارونی 
ی حسی 

3613162830
از)شای محب  (شت 

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

شطان918دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

 هستند832
ی
بیمار کانرس زبان دارند در حال پرتو درمان

 مرداد 19

1401

 مرداد 31

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

زائیان  عیل نظر مت 

6139567920طالنی 
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(302اتاق )شویس
خرم آبادلرستانشطان کام وزبان1224

833
ام بیمار از اقشار نیازمند است و جهت عمل کاتاراکت به این مرکز  با سالم و احتر

مراجعه داشته و نیازمند اسکان میباشد

 مرداد 18

1401

 مرداد 19

1401
زاد پرگو4 ی شت  کتی

ذوقعیل نظری 

4283029696
طرفههمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
زنجانزنجانچشیم14

834
ده به معلولیت جسیم به اتفاق والدین جهت ویزیت متخصص اعصاب به  نامتی

/ .تهران امده است و نیاز به اسکان دارند

 مرداد 18

1401

 مرداد 22

1401
4

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

ی جعفرزاده  ایلی 

2744601802
مفیدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
ضایع نخایع416

آذربایجان 

غرنی
ارومیه

835
 نموده به استحضار یم 

ی
ام بیمار کیس شناخته شده کانرس روده را معرف باسالم و احتر

ی  رساند بیمار به علت کهولت قادر به کار نیم باشد و از سوی فرزندان تا حدودی تأمی 

.یم گردد 

 مرداد 18

1401

 مرداد 23

1401
پاریس2 عالیه امت 

بان  ی رحمت عیل پالت 

4549771496
یهمراهسینا(تهران)همراه شای امت   آبدانانایالمکانرس روده510دو تخته با شویسبستر

836
خانواده از شهرستان خرم آباد برای معالجه فرزندشان به تهران ارجاع داده شده اند 

و اقوام و یا محیل برای اسکان ندارند در مراجعات قبیل هم در محوطه بیمارستان 

ایط نیاز به محیل برای اسکان دارند .اقامت داشتند و با توجه به شر

 مرداد 19

1401

 مرداد 20

1401
ی سادات4 صدیقه اکتی

فاطمه زهرا عزیزی 

4062455218
همراه شای بهشت

اختر
بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
 دست14

ی
خرم آبادلرستانشکستیک

837
ده به همراه والدین برای ویزیت تخصیص ارتوپد به تهران لمده است و نیاز به  نامتی

.اسکان دارد

 مرداد 18

1401

 مرداد 22

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

الینا درویش پور 

1831513341
یعتر(تهران)خانه نور  دکتر شر

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
ایذهخوزستانجسیم حرکتر48



838
بیمار با مشکل تاالسیم جهت پیوند مغز استخوان مراجعه و دهنده برادر وی یم 

ی یم باشد .باشد که در حال حاضی پیوند شده و بستر

 مرداد 18

1401

 مرداد 25

1401
کتایون جالیل تبار2

تمنا بامری 

7370066770

همراه شای شفیع 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر تاالسیم714دو تخته با حمامبستر

سیستان 

وبلوچستان
ر
گلمورن

839
. ایشان از کار افتاده است . بیمار به علت مشکل ارتوپدی نیاز به ادامه درمان دارد

.بیمار قادر به پرداخت هزینه نیم باشد

 مرداد 19

1401

 مرداد 24

1401
1

مریم 

(اورژانس)دیواندری

عیل اصغر چاالب 

4539603078زردی 

همراه شای جمال 

(تهران)
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

طبقه )یک تخته 

(دوم
ایالمایالمارتوپدی55

840
ام با توجه به درمان دوره ای بیمار و نیاز به انجام آزمایشات دوره ای و  با سالم و احتر

از را دارند  بیمار بنا به دستور پزشک معالج نیاز به اقامت در شت 
ی
شییم درمان

 مرداد 18

1401

 مرداد 25

1401
بهنام صابری3

فاطمه اله بخشر پور 

3170226835
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهامت  شت  بردست کرمانشطان خون721دو تختهبستر

841
ی های قبل از جرایح به تهران مراجعه نموده  بیمار نابینا است که جهت انجام پیگت 

است

 مرداد 18

1401

 مرداد 19

1401
فریده ابراهییم2

 زاده 
ی
زان عیل مت 

2990903038

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
ی  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
کرمانکرمانچشم12

842
بیمار تومور بیتی دارد و فرزند و همرسش همراه موثر وی یم باشند و بیمار فردا 

ی خواهد شد  .بستر

 مرداد 18

1401

 مرداد 22

1401
3

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

 
ی
محمد الهانی علیخان

5269224208

همراه شای جهان  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

اهوازخوزستانتومور بیتی412دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

843
ی میگردد ولیکن خواهر  بیمار به احتمال قوی به دلیل انجام ازمایشات شننبه بستر

ی بیماره به اسکان ندارد  .هم نیازی در صوت بستر

 مرداد 18

1401

 مرداد 25

1401
2

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

سمانه حشمتر 

1630182710

همراه شای افروز 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

خلخالاردبیلamlکانرس 714دو تخته   با حمامشپانیهمراهان

844
دو خواهر تاالسیم یم باشند و در این مرکز تحت درمان برای چکاب به مرکز مراجعه 

کرده اند

 مرداد 18

1401

 مرداد 23

1401
3

ی
سمیه ترالن

شیدا احمدی نیا 

4190602086
(ع)عیل اصغر (تهران)شای سلیمان 

بیمار و 

کوهدشتلرستانتاالسیم515سه تخته با شویسشپانیهمراهان

بیمار به دلیل مشکالت دیسک کمر و گردن به پزشک مراجعه میکنند845
 مرداد 18

1401

 مرداد 23

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

صدیقه خان دل 

3160133478
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
کهنوجکرماندیسک کمر510

846
بیمار بهخ دلیل مشکل زنان به بیمارستان مراجعه نموده است و بصورت شپانی 

.تحت درمان میباشد 

 مرداد 18

1401

 مرداد 22

1401
کتایون جالیل تبار3

سحر گودرزی 

4120625494
یعترهمراه شای بهشت شپانیهمراهدکتر شر

سه تخته با حمام و 

شویس
بروجردلرستانبیماری زنان412

847
با سالم بیمار کاشت حلزون انجام داده بعد از جرایح نیاز به ویزیت نی در نی دارد 

ونیاز به اسکان

 مرداد 18

1401

 مرداد 30

1401
یفیان2 فریبا شر

شیدا مروی میالن 

4920196083
لقمان حکیمهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
کاشت حلزون1224

آذربایجان 

غرنی
ماکو

848
ی درمان دارد بیمار و همرسش هردو . بیمار به علت بیماری قلتی و کلیه  نیاز به پیگت 

.تحت درمان یم باشند 

 مرداد 18

1401

 مرداد 24

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

ی کرم پور  عیل حسی 

1970500042
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
شوشترخوزستانکلیه- قلتی 618

849
اما بیمار .با سالم  ساله به علت مشکل پا به این مرکز مراجعه کردند به همراه 14احتر

.از روستای هرمزگان.مادرش 

 مرداد 18

1401

 مرداد 20

1401
سمیه حسیتی2

 پور 
ی
فاطمه گریک

3470273294
شفا یحیاییان(تهران)شای حمید 

بیمار و 

بندرعباسهرمزگانمشکل پا24دو تخته با شویسشپانیهمراهان

850
بیمار از زاهدان با مشکل حنجره و مادر با فلج صورت جهت درمان به تهران مراجعه 

نموده اند

 مرداد 18

1401

 مرداد 22

1401
3

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

 ابراهییم 
ی
آراد رییک

7690189156

همراه شای آریو 

(تهران)
امت  اعلم

بیمار و 

مشکل حنجرا412تخته با حمام 3شپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

 یم باشد851
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردمان

 مرداد 18

1401

 مرداد 20

1401
 راد3

ر
مهناز صادف

ی  مجتتی جهانگت 

3591940232
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

26cp
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

 یم باشد852
ی
کودک با اختالل فلج مغزی جرایح شده و نیازمند کاردرمان

 مرداد 18

1401

 مرداد 31

1401
 راد4

ر
مهناز صادف

محمد کیان قلندری 

3061158537کر 
نور افشار(تهران)شای من 

بیمار و 

جانکرمان1352cpسه تخته با شویسشپانیهمراهان ست 

 یم باشد853
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 مرداد 18

1401

 مرداد 31

1401
 راد4

ر
مهناز صادف

رهام فوالدی نسب 

3170356046
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

1352cpبردست کرمان

 یم باشد854
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 مرداد 17

1401

 مرداد 20

1401
 راد3

ر
مهناز صادف

سوران قادری 

4950427083
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

39cpجوانرودکرمانشاه

855
 مبتال به تومور مغزی 

ی
،  بدلیل (گلیوبالستوما از نوع بدخیم)بیمار مهدی عیل جان

 از سه شنبه تا 
ی
 این هفته عقب افتاد و سه جلسه آخر پرتودرمان

ی
تعطییل پرتودرمان

.پنجشنبه انجام یم شود

 مرداد 18

1401

 مرداد 21

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
مهدی عیل جان

4323505701
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
36

گلیو )تومور مغزی 

بالستوما از نوع 

(بدخیم

قزوینقزوین



بیمار به دلیل مشکل لب شکری و کام سوراخ به پزشک مراجعه میکنند856
 مرداد 17

1401

 مرداد 23

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

فاطمه مروی 

0720346207
(تهران)همراه شای  رعا 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

612دو تخته با شویسشپانیهمراهان
کام سوراخ و لب 

شکری

خراسان 

رضوی
طرقبه

ی یم باشد857 بیمار از ایرانشهر جهت جرایح قلب در بیمارستان مدرس بستر
 مرداد 16

1401

 مرداد 29

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

آتنا آزادی 

7040402653
یهمراهشهید مدرس(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
سوراخ قلب1326

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

858

ی
ی  (رها)بیمار از طرف آقای قربان  شده و جهت  (بیمارستان امام)و آقای مت 

ی
معرف

پیوند به تهران مراجعه کرده است و بدلیل انجام درمانهای حساسیت زدانی خون قبل 

ی بود که ترخیص گردید و جهت ادامه درمان  از پیوند در بیمارستان فرهیختگان بستر

.در کلینیک خصوض نیاز به اسکان دارند

 مرداد 17

1401

 مرداد 22

1401
(رها)راضیه کمایل 2

ی  ضا شت  علت 

0938467980
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
پیوند کلیه510

خراسان 

رضوی
مشهد

859
از است و همراه با دختر عموهای   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار تحت پرتو درمان

.خود نیازمند اقامتگاه یم باشند

 مرداد 16

1401

 مرداد 30

1401
الهه استوار3

لیال آلبوغبیش 

1950286029
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

بندرماهشهرخوزستانشطان1442دو تختهشپانیهمراهان

860
 را 

ی
بیمار مبتال به شطان زبان که امروز قرار بود پگ نصب شود و بعد پرتودرمان

وع کنند که متاسفانه به خاطر ضعف شدید بیمار دکتر معالج دستور دادند بیمار  شر

ی شود و بعد برای وصل لوله اقدام شود .بستر

 مرداد 15

1401

 مرداد 18

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

عیل محمد پندویک 

3651629041
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور  شطان زبان36دو تختهبستر

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

861
در بیمارستان تحت درمان  (قطه دست در بدو تولد  )بیمار به دلیل بیماری ارتوپدی 

.میباشد و نیاز به اسکان دارند 

 مرداد 15

1401

 مرداد 24

1401
کتایون جالیل تبار3

ایناس وایری 

1821086929
یعترهمراه شای بهشت شپانیهمراهدکتر شر

سه تخته با حمام و 

شویس
خرمشهرخوزستانبیماری ارتوپدی927

بیمار جرایح جمجمعه انجام داده و یک هفته اجازه خروج از تهران ندارد862
 مرداد 15

1401

 مرداد 23

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

طیبه کرییم 

3592399713
مفید(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
کرانیوسیتوز816

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

863
 از یاسوج به بیمارستان نمازی 

ی
بیمار خانم رودابه سادات موسوی زادجهت پرتو درمان

از مراجعه کرده است .شت 

 مرداد 16

1401

 مرداد 23

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

رودابه سادات 

موسوی زاد 

4250429350

 ریز
ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان721دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
شفاریاب

ی و جرایح شده همراهان نیاز به اسکان دارند864 با سالم بیمار بعلت جرایح مغز بستر
 مرداد 15

1401

 مرداد 19

1401
یفیان2 فریبا شر

لیال حسن نژآدخزانی 

2790598932

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهلقمان حکیم تومور مغزی48دو تخته  با حمامبستر

آذربایجان 

غرنی
خوی

865
 بیمارستان 

ی
بیمار برای آزمایش ودرمان عفونت پوستر شدید ومزمن به مرکز درمان

رازی دکتر سپیده روزرخ مراجعه کرده اند

 مرداد 16

1401

 مرداد 22

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

لوس  ارام استی

3720552330
(تهران)خانه نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
سنندجکردستانپوستر612

866
بیمار مبتال به بیماری گواریسر میباشد و بصورت شپانی تحت درمان میباشد و نیاز به 

.اسکان دارند 

 مرداد 15

1401

 مرداد 22

1401
کتایون جالیل تبار2

ی یاراحمدی  حسی 

4219761195
یعتر(تهران)خانه نور  شپانیهمراهدکتر شر

دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
دورودلرستانبیماری گواریسر714

867
ده جهت پیوند به این مرکز مراجعه کرده است و از زاهدان 14فرزند   ساله نامتی

مراجعه کرده اندنیاز به اسکان دارند

 مرداد 15

1401

 مرداد 20

1401
ی2 لیال قنتی

زیه گرگیج  اسیه قنتی

3710313988
(تهران)همراه شای نور 

شهید هاشیم 

نژاد

بیمار و 

نفرولوژی510دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

868
از   از یاسوج به بیمارستان نمازی شت 

ی
بند جهت پرتو درمان بیمار خانم مروارید تت 

.مراجعه کرده است

 مرداد 17

1401

 مرداد 24

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

بند  مروارید تت 

4231366454
از)شای رضا  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان721سه تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

869
از .  ساله یم باشد و باید پیوند کلیه شود یک کلیه بیمار ازکار افتاده است 14بیمار 

سیستان بلوچستان مراجعه کرده اند وجهت اسکان نیاز به مسا عدت دارند

 مرداد 15

1401

 مرداد 20

1401
ی3 لیال قنتی

زیه  مهدی قنتی

گورگیج 

3612529498

(تهران)خانه آرامش
شهید هاشیم 

نژاد

بیمار و 

نفرولوژی515سه تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

  نیازمند اسکان میباشند870
ی
همراهان بیمار جهت انجام امور درمان

 مرداد 16

1401

 مرداد 19

1401
معصومه طیتی3

زیه  محمدطیب قنتی

3615131525
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
کبد39

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

871
ام با توجه به نیاز به ادامه درمان و عود بیماری   به دستور پزشک  با سالم و احتر

از را دارند .معالج نیاز به  اقامت در شت 

 مرداد 16

1401

 مرداد 26

1401
بهنام صابری2

امت  عیل زارع زاده 

5030216413
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهامت  شت  ابرکوهیزدشطان خون1020دو تختهبستر

872
 بودن روند درمان 

ی
 مبتال به شطان روده بزرگ، به دلیل طوالن

ی
بیمار حمزه طرهان

ی بار است که مهمان  فعال همراه با مادرش محبور است در تهران بماند و برای چندمی 

.رها است

 مرداد 15

1401

 مرداد 25

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
حمزه طرهان

4190286044

همراه شای واقف 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کوهدشتلرستانشطان روده بزرگ1020دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

873
بیمار دچار سقوط از کوه شده و چندماهه درحال درمان یم باشد و نیازمند اسکان 

است

 مرداد 15

1401

 مرداد 31

1401
3

ی
زهرا فراهان

ستایش جودیک نژاد 

4850307574
شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
پلدخترلرستانمولتر تروما1648



ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند874 بیمار بستر
 مرداد 16

1401

 مرداد 23

1401
لیال فریحی2

زینب حاجتی 

4690182523
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
بندرعباسهرمزگانعفونت قلتی714

875
 
ی
 شده است (رها)بیمار از طرف آقای قربان

ی
یوترانی 20ایشان باید . معرف

ی  جلسه فت 

 استفاده از سمعک را پیدا کند
ی
به . گوش در کلنیک شنوانی نجوا انجام بدهد تا آمادیک

ی دلیل حداقل  .شب باید در تهران اقامت داشته باشند10همی 

 مرداد 15

1401

 مرداد 22

1401
(رها)راضیه کمایل 4

سیده بهاره تقدیش 

حیدریان 

0925270636

همراه شای بهشت
یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مشکالت شنوانی728

خراسان 

رضوی
مشهد

بیمار برای انجام معاینات اولیه جرایح به پزشک مراجعه کرده876
 مرداد 15

1401

 مرداد 22

1401
3

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

محمد احمدی 

pooo75962
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
تهرانتهرانقلتی721

877
 در 

ی
 از بیماران تحت پوشش موسسه یم باشد جهت پرتودرمان

ی
خانم زینب حسن بییک

ی از ایالم به تهران مراجعه کرده است بیمارستان امام حسی 

 مرداد 15

1401

 مرداد 18

1401
1

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

 
ی
زینب حسن بییک

4490207662
همراه شای بهشت

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

یبیمار بستر
یک تخته با حمام و 

شویس
ایالمایالمشطان تومور مغزی33

878
بیمار از  چابهار با کیست چشم در بیمارستان طرفه جرایح شده است جهت ادامه 

درمان در تهران بایستر بماند

 مرداد 15

1401

 مرداد 21

1401
3

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

فاطمه زاریع 

5250284388
طرفه(تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
کیست چشم618

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

بیمار در حال رادیوترانی میباشد سپاس از همکاری شما879
 مرداد 15

1401

 شهریور 02

1401
ی2 لیال بشت 

ندا بالسم 

1890006777
از)شای محب  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

بندرماهشهرخوزستانتومور سینه1836دو تختهشپانیهمراهان

880
چشم بیمار تخلیه شده پروتز سفارش داده روز سه شنبه اماد ه یم شود دکتر باید 

.روز چهارشنبه بیمار را ویزیت کند

 مرداد 15

1401

 مرداد 19

1401
زهرا مددی3

 
ی
سعید ایران

4490208790

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

ایالمایالمشطان چشم412سه تخته با حمامشپانیهمراهان

881
خوار یک ساله  ی است و مادر در بخش شت  بیمار در بخش به همراه مادربزرگ بستر

 زانی با کد میل 
ی  همراه خانواده یم باشد7040417294به نام ابراهیم حسی 

 مرداد 14

1401

 مرداد 18

1401
ی2 رقیه بشت 

ی  محمدعمر حسی 

3591919500زانی 
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
گوارش48

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

بیمار از ایرانشهر با سوراخ جهت درمان در بیمارستان مدرس مراجعه نموده است882
 مرداد 14

1401

 مرداد 16

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

آتنا آزادی 

7040402653
شهید مدرس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
سوراخ قلب24

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

883
اورژانس در کما ICU ساله بعلت تومورمغزی جرایح شده در29بیمار

بیماربیکارمیباشد/پدربیمارفوت شده/است

 مرداد 13

1401

 مرداد 19

1401
(اورژانس)یلدا سهرانی2

محمد شمش 

6460016801
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
612

تومورمغزی جرایح 

اورژانسICUکرده در
مریوانکردستان

بیمار  جهت ترمیم درمان مراجعه کرده و نیاز به اسکان دراد884
 مرداد 13

1401

 مرداد 18

1401
 رزین1

ی
فریبا سلیمان

مجید زاهدی 

1870277791

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یبیمارشهید مطهری بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
55

ی
شوشترخوزستانسوختیک

بیمار به دلیل رماتیسم مراجعه کرده است885
 مرداد 13

1401

 مرداد 20

1401
فریده ابراهییم1

ندا سعیدی 

1754364217

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
ی  یهمراه(ع)امام حسی  بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
قمقمرماتیسم77

886
با سالم بیمار ناراحتر ام اس دارد در حال حاضی بعلت مسمومیت در ای یس یو برس 

یم برد

 مرداد 13

1401

 مرداد 18

1401
یفیان2 فریبا شر

ی امید پناه  بنیامی 

2260220630

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهلقمان حکیم گرگانگلستانمسمومیت510دو تخته  با حمامبستر

با سالم بیمار جهت کاشت حلزون مراجعه و نیاز به کار شپانی دارد887
 مرداد 13

1401

 مرداد 14

1401
یفیان2 فریبا شر

شیدا مروی میالن 

4920196083

همراه شای افروز 

(تهران)
لقمان حکیم

بیمار و 

کاشت حلزون12دو تخته   با حمامشپانیهمراهان
آذربایجان 

غرنی
ماکو

888
ام بیمار کیس شناخته شده کانرس روده است بیمار از کارافتاده است و . باسالم و احتر

ی یم گردد می 
ٌ
 بیمار تاحدودی از طرف فرزندان تا

ی
.هزینه های زندیک

 مرداد 13

1401

 مرداد 18

1401
پاریس2 عالیه امت 

بان  ی رحمت عیل پالت 

4549771496

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهسینا آبدانانایالمکانرس روده510تفکیک شدهبستر

 نیازمند اسکان میباشند889
ی
همراهان بیمار جهت انجام امور درمان

 مرداد 13

1401

 مرداد 19

1401
معصومه طیتی2

اد احمدی  هت 

3722355941
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
سنندجکردستانقلب612

890
بیمار جرایح پیوند کلیه در این مرکز شده است که جهت اسکان و اقامت در تهران 

.نیاز به اسکان دارد

 مرداد 15

1401

 مرداد 24

1401
زینب آویش3

سونیا ابراهییم 

3830194927
(تهران)خانه نور 

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه بستر
دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
کامیارانکردستانجرایح پیوند کلیه927

891
ی میباشد و نیاز به اسکان  بیمار به دلیل بیماری تاالسیم ماژور در بیمارستان بستر

.دارند 

 مرداد 13

1401

 مرداد 22

1401
کتایون جالیل تبار2

عرشیا شیخیا 

6090237124

همراه شای کریمان 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر جمبوشهرتاالسیم918دو تخته  با حمامبستر



892
 مراجعه نموده و بصورت شپانی به 

ی
با سالم و خسته نباشید بیمار جهت ید درمان

بیمارستان مراجعه میکند و بیمار و همراهان نیاز به اسکان دارند

 مرداد 13

1401

 مرداد 22

1401
اسماعیل راشدی3

ناهید ال بوغبش 

6629977556
همراه شای بهشت

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
927

ی
بندرماهشهرخوزستانید درمان

893
سالم عرض ادب دو کودک بیمار جهت تشخیص ودرمان بیمازی مراجعه کردند نیاز 

به اسکان دارند ممنونم که همکاری میکنید

 مرداد 13

1401

 مرداد 18

1401
3

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

زهرا دانش پیپ 

5250846092

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

مشکل مغزی515سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

894
. ایشان کاندید جرایح یم باشد. بیمار به علت مشکل ارتوپدی تحت درمان است 

.بیمار قادر به پراخت هزینه نیم باشد

 مرداد 13

1401

 مرداد 19

1401
1

مریم 

(اورژانس)دیواندری

عیل اصغر چاالب 

4539603078زردی 

همراه شای جمال 

(تهران)
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

طبقه )یک تخته 

(دوم
ایالمایالمارتوپدی66

895
از است و به   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت شطان سینه تحت پرتوردمان

.همراه خواهر خود نیازمند اقامتگاه یم باشد

 مرداد 13

1401

 مرداد 20

1401
الهه استوار2

فاطمه حیدری 

2372618369
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

قایمیهفارسشطان سینه714یک تختهشپانیهمراهان

 است و به همراه همرس نیازمند اقامتگاه یم باشند896
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 مرداد 13

1401

 مرداد 20

1401
الهه استوار2

اصغر بهرایم 

2410650244
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

آبادهفارسشطان714دو تختهشپانیهمراهان

بیمار بایستر شنبه ام آر ای چشم و سه شنبه ویزیت و نوبت عمل دریافت نماید897
 مرداد 14

1401

 مرداد 19

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

ماریه گمشادزیه 

6110425567
طرفه(تهران)شای ضاف 

بیمار و 

510دو تخته با شویسشپانیهمراهان
مشکل مادرزادی 

چشم

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

898
ده با معلولیت بینانی جهت ویزیت چشم پزشیک به تهران مراجعه کرده اند و نیاز  نامتی

به اسکان دارند

 مرداد 12

1401

 مرداد 15

1401
4

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

کاظم ابزن 

1699241198
(تهران)شای من 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

چشم312سه تخته با شویسشپانیهمراهان
آذربایجان 

ر
ف شر

آذرشهر

899
بیمار به دلیل بیماری زنان در بیمارستان بصورت شپانی تحت درمان میباشد و نیاز به 

.اسکان دارد 

 مرداد 12

1401

 مرداد 15

1401
کتایون جالیل تبار2

شاه زینب روشن تانی 

1911669907
یعتر(تهران)* خانه نور شپانیهمراهدکتر شر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

باغ ملکخوزستانبیماری زنان36

900

 و ازمایشات الزم و طبق نظر متخصص کلیه نیاز به 
ی
بیمار بعد از انجام سونوگراف

عمل جرایح دارد اما چون در دو ایل سه روز اینده وقت وزیت متخصص گوارش و 

بیهویسر دارد ، هنوز تاری    خ عمل داده نشده است و بعد از وزیت این دو پزشک تاری    خ 

.دقیق عمل داده میشود 

 مرداد 12

1401

 مرداد 16

1401
4

نجمه پاکیاری 

(کودکان فرشته اند)

شوش باشنده 

3614542270
بهرایمهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کلیوی و مجاری ادرار416

سیستان 

وبلوچستان
قضقند

901
 مرداد 12

1401

 مرداد 13

1401
3

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

مهدیه حساوی 

1810798949
یهمراهسیناهمراه شای بهشت بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
آبادانخوزستانپیوند کلیه13

 پرخطر مراجعه و بیمار وهمراه نیاز به اسکان دارند902
ی
بیمار بعلت حاملگ

 مرداد 13

1401

 مرداد 20

1401
مریم تیموری جایم2

فرشته سلحشوری 

1830345958
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
ایذهخوزستاننوزاد تحت نظر714

 میشوند صبح و عض903
ی
بیمار شطان کام هستند و در روز دو مرتبه پرتو درمان

 مرداد 12

1401

 مرداد 13

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

مرتیصی ساالروند 

0520267036
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
قزوینقزوینشطان کام وزبان12

904
تخت اضافه برای بیمار الزم داریم .  ساله که شنبه گچ پا باید باز شود2بیمار کودک 

4810828255با کد میل  

 مرداد 12

1401

 مرداد 15

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

یسنا قاسمیان 

4810828255
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
مشکل لگن39

کهگیلویه 

وبویراحمد
باشت

905

با توجه به . بیمار به علت ابتال به بیماری نرومدولیشن به تهران مراجعه نموده است

 این بیمار از طریق 
ی
 بابل و معرف

ی
 آیت اله روحان

ی
نامه مددکار اجتمایع مرکز درمان

 فر 
ی
بیمار مبتال به سکته مغزی حاد، نزد  (معاونت علوم پزشیک تهران)خانم سلطان

ی واقع در سعادت آباد خیابان بخشایش، مراجعه و نیاز به ادامه  ی اکتی  حسی 
دکتر

 مرداد 13

1401

 مرداد 31

1401
(رها)راضیه کمایل 3

عزیزاله خانپور 

2064297375
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(404اتاق )شویس
1854PSP بابلمازندراننرومدولیشن

906
 شده است ایشان جهت انجام 

ی
بیمار از طرف آقای دلخوش معاونت بهزیستر معرف

ی جرایح مجدد به تهران مراجعه نموده و در   پس از جرایح، و همچنی 
ی
امور درمان

ی دارند ی یم باشد و همراهان نیاز به بستر  بستر
ی
.حال حاضی در بیمارستان طالقان

 مرداد 12

1401

 مرداد 18

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 3

همایل قبادیان 

وزآباد  فت 

4231745358

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه ضایعه مغزی و ضع618سه تخته با حمامبستر
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

907
ی میگردد جهت عمل  به محض آزاد شدن تخت بیمار امروز در بخش ترمییم بستر

جرایح

 مرداد 12

1401

 مرداد 15

1401
1

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

ی جنایم  بنیامی 

1760374202
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
الهانیخوزستانضایعه پوستر33

بیمار تحت درمان است908
 مرداد 12

1401

 مرداد 19

1401
ی3 لیال بشت 

گل افروز مرادیان 

4230554222
 ریز

ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

تومور سینه721دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

با سالم بیمار به علت مشکل مغزی مراجعه و نیاز به جرایح دارد909
 مرداد 12

1401

 مرداد 15

1401
یفیان2 فریبا شر

سلییم محمد مهدی 

4611297691

همراه شای ژوان 

(تهران)
یهمراهلقمان حکیم تومور مغزی36تخته با شویس 2بستر

چهارمحال 

وبختیاری
شهرکرد



910
ی و تحت درمان بوده و  کودک به دلیل بیماری نقص ایمتی در این بیمارستان بستر

.پیوند مغز و استخوان انجام شده است

 مرداد 12

1401

 مرداد 23

1401
معصومه طیتی1

یزدان عبدی 

1749793628
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
ایذهخوزستانپیوندمغزاستخوان1111

ی وبیمار وهمراه نیاز به اسکان دارند911  پرخطر مراجعه ونوزاد بستر
ی
بیمار بعلت حاملگ

 مرداد 12

1401

 مرداد 20

1401
مریم تیموری جایم2

رقیه کرییم 

4281547940
یهمراهیاسهمراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
زنجانزنجاننوزاد تحت نظر816

912
با سالم بیمار جهت درمان نازانی همراه دو نفر در خواست یک شب تمدید اسکان 

با تشکر. دارند

 مرداد 12

1401

 مرداد 13

1401
3

مهدخت جهان 
ی (بهزیستر کشور)بی 

سمیه رادمهر 

3549741103
(تهران)خانه نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
خورموجبوشهرزنان13

با سالم بیمار به علت مشکل مغزی نیاز به برریس دارد کودک معلولیت دارد913
 مرداد 12

1401

 مرداد 14

1401
یفیان3 فریبا شر

اهورا یوسفی 

1961151510
لقمان حکیم(تهران)شای سلیمان 

بیمار و 

خوزستانمشکل مغزی26سه تخته با شویسشپانیهمراهان
مسجدسلیما

ن

ت فاطمه به تهران مراجعه نموده است914 ر در بیمارستان حضی ی بیمار جهت انجام لت 
 مرداد 12

1401

 مرداد 13

1401
1

یه )نرگس فرزانه خت 

(ققنوس

زینب البوغبیش 

1951290658

همراه شای جمال 

(تهران)

یه  مؤسسه خت 

ققنوس
شپانیبیمار

طبقه )یک تخته 

(دوم
11

ی
بندرماهشهرخوزستانسوختیک

915

 شده و جهت درمان تومور جمجمه به 
ی
بیمار از طرف خت  مورد اعتماد به رها معرف

 دیگر 
ی
 و امور درمان

ی
تهران مراجعه کرده است، در حال حاضی فرایند شییم درمان

ت رسول در حال انجام است و خانواده  بیمار در بیمارستان های امام خمیتی و حضی

ایط مساعدی ندارد و نیاز به تمدید اسکان دارند .بیمار از لحاظ مایل شر

 مرداد 12

1401

 مرداد 31

1401
(رها)راضیه کمایل 4

ثنا عبایس 

3810612782
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانتومور مغزی1976

916
ی یم باشد و نیازمند جرایح  با سالم بیمار به علت تصادف در بخش آی یس یو بستر

به دلیل اینکه هنوز جرایح صورت نگرفته همراهان نیازمند تمدید اسکان یم باشند با 

تشکر

 مرداد 12

1401

 مرداد 18

1401
اسماعیل راشدی3

صدیقه بدییه 

1286278678
همراه شای بهشت

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
سه تخته با حمام و 

شویس
618

ی
اصفهاناصفهانتصادف

917

بیمار عیل محمد پندویک، طبق توضیحات قبیل دچار شطان زبان است که بعد از 

 مخصوص گرفته شد و . درمان های گذشته بیماری عود کرده است
ر
روز دوشنبه یس ن

خدا)روز سه شنبه دکتر معالج   شت 
. نصب کنند (لوله)برای ایشان قرار بود پگ  (دکتر

 گواریسر نتوانستند پگ نصب کنند و به پزشک گوارش 
ر
که متاسفانه بخاطر مشکالن

 مرداد 12

1401

 مرداد 15

1401
3

یه )ندا صالج خت 

(شمس

عیل محمد پندویک 

3651629041
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
شطان زبان39

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

918
 یم 

ی
 دارد جهت تمدید خدمتتان معرف

ی
بیمار به دلیل تومور مغزی نیاز به پرتو درمان

شود

 مرداد 12

1401

 مرداد 19

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

زبیده امیتی 

3520639149
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 
بوشکانبوشهرتومور مغزی714دو تختهشپانیبیمار

919
 است

ی
فرزند دیگر . به همراه خانواده نیازمند اقامتگاه یم باشند. بیمار تحت پرتودرمان

ی که در اطالعات همراهان ذکر نشده به نام سیده فاطمه حسن زاده با کد میل  نت 

. مهمان اقامتگاه خواهد بود4220908633

 مرداد 12

1401

 مرداد 26

1401
الهه استوار3

سکینه نیک بخت 

4230522630
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان سینه1442دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

920
ی شده و تحت   بستر

ی
بیمار از شهرستان بروجرد با تشخیص تشنج در این مرکز درمان

ده محیل برای اسکان ندارند به آن .درمان قرار دارد با توجه به اینکه همراهان نامتی

 میگردند
ی
.مرکز معرف

 مرداد 11

1401

 مرداد 13

1401
2

ی
زهرا فراهان

 ترانی 
ی امت  حسی 

گودرزی 

4121724569

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشهدای تجریش بروجردلرستانتشنج24تفکیک شدهبستر

921
بیمار جهت انجام معاینات قلتی و دستور جرایح پزشک به تهران مراجعه کرده اسنپ 

رایگان

 مرداد 11

1401

 مرداد 15

1401
3

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

محمد احمدی 

p00075962
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
تهرانتهرانقلتی412

ی است و همراهان نیازبه اسکان دارند922 بیمار دربخش ارتوپدی بستر
 مرداد 11

1401

 مرداد 19

1401
لیال فریحی2

حمیده خوش 

3821387513
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
سنندجکردستانارتوپدی816

.بیمار پس از جرایح جهت ویزیت و ادامه درمان یم بایست در تهران بمانند923
 مرداد 11

1401

 مرداد 13

1401
مریم تیموری جایم2

معصومه کاظیم 

3300059127
یاس(تهران)شای حمید 

بیمار و 

کنگاورکرمانشاهجرایح زنان24دو تخته با شویسشپانیهمراهان

924
همراه  دیگری با بیمار هست که تخت نیاز داریم فرزند بیمار هست زهرا خنیاگر 

6080251299

 مرداد 11

1401

 مرداد 13

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

سکینه آذریان 

3160084663
(تهران)همراه شای  رعا 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

کهنوجکرمانروماتیسم24دو تخته با شویسشپانیهمراهان

925
 شدید در نلحیه گردن و دست میباشد در مرکز 19بیمار اقای 

ی
 ساله مبتال به سوختیک

ی اقامتگاه در تهران نیاز به اسکان 15 ی است و مادر بیمار به دلیل نداشیر  خرداد بستر

.توسط واحد مددکاری بیمارستان دارد

 مرداد 11

1401

 مرداد 12

1401
ی1 ی هانیه ستی

 
ر
محمد نارونی نضن

3612110217

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

 (15)پانزده 

خرداد
یبیمار بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
11

ی
سوختیک

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

ی است و همراه نیازبه اسکان دارد926 بیمار دربخش کلیه بستر
 مرداد 11

1401

 مرداد 15

1401
لیال فریحی1

سید رضا حسیتی 

1990817297

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

طبقه )یک تخته 

(اول
شوشترخوزستانکلیوی44

927
ایشان و همراهان نیاز به . بیمار به علت بیماری التهاب نخاع تحت درمان یم باشد 

اسکان دارند

 مرداد 12

1401

 مرداد 19

1401
4

مریم 

(اورژانس)دیواندری

بهاره یال 

3380165018
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
بندرعباسهرمزگانالتهاب نخاع728



928
ساله مجرد یم باشد و پیوند کلیه در این مرکز انجام داده است  درحال 32بیمار 

حاضی مادر و خواهر بیمار جهت تهیه ی داروهای پیوندی از لرستان به این مرکز 

مراجعه کرده اند و جهت اسکان نیاز به مساعدت دارند

 مرداد 11

1401

 مرداد 13

1401
ی2 لیال قنتی

افسانه کرییم کیا 

5980000100

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
شپانیهمراه

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
کوهدشتلرستانپیوندی- نفرولوژی24

ابیسم دارد 14بیمار 929 . ساله فردا عمل استر
 مرداد 11

1401

 مرداد 12

1401
زهرا مددی2

سنا نظری 

4850314708

همراه شای جمال 

فارانی(تهران)
بیمار و 

شپانیهمراهان
طبقه )یک تخته 

(دوم
ابیسم12 پلدخترلرستاناستر

 کمر به این مرکز مراجعه کرده است930
ی
بیمار برای شکستیک

 مرداد 12

1401

 مرداد 19

1401
فریده ابراهییم3

 
ی
روزخاتون نارون

3621674462

همراه شای الهوت 

(تهران)
ی  یهمراه(ع)امام حسی  جرایح کمر721سه تخته با شویسبستر

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

931

ی
ی  (رها)بیمار از طرف آقای قربان  شده و جهت  (بیمارستان امام)و آقای مت 

ی
معرف

پیوند به تهران مراجعه کرده است و بدلیل انجام درمانهای حساسیت زدانی خون قبل 

ی بود که ترخیص گردید و جهت ادامه درمان  از پیوند در بیمارستان فرهیختگان بستر

.در کلینیک خصوض نیاز به اسکان دارند

 مرداد 11

1401

 مرداد 17

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 2

ی  ضا شت  علت 

0938467980
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
پیوند کلیه612

خراسان 

رضوی
مشهد

932
ی بوده و عمل دیسک کرده، اکنون باید تا شنبه بماند تا  بیمار در بیمارستان بستر

ی های پس از درمانش را انجام دهد پیگت 

 مرداد 11

1401

 مرداد 12

1401
فریده ابراهییم2

رویاسادات موسوی 

4549896434نژاد 
ی (تهران)* خانه نور (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

آبدانانایالمدیسک کمر12

933
ی شده است فرزند . بیمار به علت ابتال به مشکالت پوست در بیمارستان رازی بستر

 به مشکل قلتی مبتال است و تحت پیوند قلب یم باشد
ی .بیمار نت 

 مرداد 11

1401

 مرداد 12

1401
ضا حیدری3 علت 

سکینه صحن 

اده  ی علت 

1910851590

رازی(تهران)شای سلیمان 
بیمار و 

اهوازخوزستانبیماری پوست13سه تخته با شویسشپانیهمراهان

934
ی و تحت درمان و پیوند  بیمار به دلیل بیماری نقص ایمتی در این بیمارستان بستر

مغزواستخوان قراره گرفته است و جهت ادامه درمان نیاز به اقامت چند روزه در 

.تهران دارند

 مرداد 11

1401

 مرداد 31

1401
معصومه طیتی1

لیال خوبیاری 

5360393246
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
کهنوجکرمانپیوند مغزو استخوان2020

با سالم بیمار برای انجام کارهای شپانی روماتولوژی مراجعه و نیاز به اسکان دارد935
 مرداد 11

1401

 مرداد 15

1401
یفیان2 فریبا شر

شهرام نوروزی 

1970245360
لقمان حکیمهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانروماتولوژی48

936
بیمار از طبقه هفتم پرت شده یک چشم تخلیه شده و حدقه چشم دیگر شکسته 

ی شده است جهت پروتز چشم باید در تهران باشد برای قالب گت 

 مرداد 11

1401

 مرداد 15

1401
زهرا مددی3

 
ی
سعید ایران

4490208790

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

ایالمایالمتخلیه چشم412سه تخته با حمامشپانیهمراهان

937
 ماهه از سیستان و بلوچستان با مشکل چشم جهت درمان در بیمارستان 6بیمار 

طرفه مراجعه نموده است

 مرداد 11

1401

 مرداد 14

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

ماریه گمشادزیه 

6110425567
طرفه(تهران)شای ضاف 

بیمار و 

مشکل چشم36دو تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

938
بیمار مبتال به بیماری شطان خون مییباشد و جهت انجام پیوند مغز استخوان به 

بیمارستان مراجعه نموده است

 مرداد 11

1401

 مرداد 18

1401
کتایون جالیل تبار3

 
ی
ابوالفضل دهقان

4480118985
یعتر(تهران)* خانه نور یهمراهدکتر شر بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

میبدیزدشطان خون721

ی است و همراهان نیازبه اسکان دارند939  بستر
ی
بیمار دربخش عفون

 مرداد 11

1401

 مرداد 16

1401
لیال فریحی2

زینب حاجتی 

4690182523
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
بندرعباسهرمزگانعفونت قلتی510

بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد940
 مرداد 12

1401

 مرداد 13

1401
لیال فریحی2

مریم هاشیم نژاد 

4411167287
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
ابهرزنجانگواریسر12

941
 است و به همراه خاله خود نیازمند 

ی
بیمار در بیمارستان نمازی تحت پرتودرمان

.اقامتگاه یم باشند

 مرداد 11

1401

 مرداد 18

1401
الهه استوار2

هزار نعمتر 

2490152718
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

دارابفارسشطان714دو تختهشپانیهمراهان

942
ی گردیده است  به علت کهولت سن قادر به . سالم  بیمار به علت کانرس روده بستر

ی یم گردد . کار نیم باشد  می 
ً
.بیمار تا حدودی از سوی فرزندان تا

 مرداد 10

1401

 مرداد 13

1401
پاریس2 عالیه امت 

بان  ی رحمت عیل پالت 

4549771496

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهسینا آبدانانایالمکانرس روده36تفکیک شدهبستر

بیمار جهت درمان شپانی مراجعه کرده و نیازبه اسکان دارد943
 مرداد 10

1401

 مرداد 11

1401
(رها)راضیه کمایل 1

 
ی
مصطفی جان

5809638597

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

یه  مؤسسه خت 

رها
شپانیبیمار

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
الوندقزویندیابت11

944
ی یم باشد بیماروهمراه نیاز به اسکان   پرخطر مراجعه و نوزاد بستر

ی
بیمار بعلت حاملگ

دارد

 مرداد 10

1401

 مرداد 11

1401
مریم تیموری جایم2

رقیه کرییم 

4281547940

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس زنجانزنجاننوزاد تحت نظر12تفکیک شدهبستر

945
یه نور در یاسوج هستند که جهت انجام رادیوترانی   شده از موسسه خت 

ی
بیمار معرف

از مراجعه کرده اند .در بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 مرداد 10

1401

 مرداد 17

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

بند  مروارید تت 

4231366454
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان رحم721دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج



946
از 13بیمار در تاری    خ ده مرداد سنگ شکن انجام داده بایستر تا روز  مرداد در شت 

اقامت نماید جهت ادامه درمان و احتماال سنگ شکن مجدد

 مرداد 10

1401

 مرداد 13

1401
سامعه محرری2

مردی  ی شت  کتی

شاقاسیم 

1841349313

از)شای محب  (شت 
شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

اهوازخوزستانسنگ شکن کلیه36دو تختهشپانیهمراهان

947

ی
 شده و جهت پیوند به تهران مراجعه کرده  (رها)بیمار از طرف آقای قربان

ی
معرف

است و در حال حاضی بدلیل انجام درمانهای حساسیت زدانی خون قبل از پیوند در 

ی یم باشد و همراه وی نیاز به اسکان دارد .بیمارستان فرهیختگان بستر

 مرداد 10

1401

 مرداد 11

1401
(رها)راضیه کمایل 1

ی  ضا شت  علت 

0938467980

همراه شای جمال 

(تهران)

یه  مؤسسه خت 

رها
یهمراه بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
پیوند کلیه11

خراسان 

رضوی
مشهد

948
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و ینیاز به 

ی
ام بیمار اقدامات درمان با سالم احتر

.اقامتکاه دارند

 مرداد 10

1401

 مرداد 15

1401
سمیه یادگاری3

فاطمه سلیم 

3830456069
میالدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کامیارانکردستانمشگل لگن515

949
 مرتبط با مشکل گواریسر 

ی
بیمار به همراه مادرش جهت انجام پروسه های درمان

.مراجعه داشته است

 مرداد 10

1401

 مرداد 15

1401
کتایون جالیل تبار2

ی یاراحمدی  حسی 

4219761195
یعتر(تهران)خانه نور  دکتر شر

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
دورودلرستانگواریسر510

ده به همراه مادرش جهت ویزیت متخصص پوست به تهران امده است950 نامتی
 مرداد 10

1401

 مرداد 16

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

لوس  ارام استی

3720552330
(تهران)خانه نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
سنندجکردستانپوست612

951

 شده و در بخش  (مددکار بیمارستان فیاض بخش)بیمار از طرف خانم حسیتی
ی
معرف

ی یم باشد ی بستر یس مددکار بیمارستان به سیستم جهت ثبت . دیالت  بدلیل عدم دستر

ی اسکان برای همراهان با دفتر مرکزی رها هماهنگ  ورت تامی  حواله اسکان و ضی

.گردید

 مرداد 10

1401

 مرداد 13

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 3

 
ی
ماه گل رییک

3620753180
(تهران)همراه شای نور 

یه  مؤسسه خت 

رها
یهمراه ی39دو تختهبستر دیالت 

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

بیمار بعلت درمان کانرس مراجعه و بیمار وهمراهان نیاز به اسکان دارند952
 مرداد 10

1401

 مرداد 13

1401
مریم تیموری جایم3

 
ی
زهرا زمان

5008121722
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
آستاراگیالنکانرس  تخمدان39

953
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و نیاز به 

ی
ام بیمار اقدامات درمان با سالم احتر

.اقامتگاه دارند

 مرداد 10

1401

 مرداد 15

1401
سمیه یادگاری3

امت  رضا حستی 

2460991398
میالد(تهران)خانه آرامش

بیمار و 

جهرمفارسجرایح گوش515سه تخته با شویسشپانیهمراهان

954
ی و درمان  بیمار مبتال به شطان خون است افت پالکت پیدار کرده نیاز به پیگت 

شپانی دارد بضاعت مایل ندارد

 مرداد 10

1401

 مرداد 16

1401
بهنام صابری3

امت  عیل زارع زاده 

5030216413
 ریز

ی
ازشای نور ن امت  شت 

بیمار و 

ابرکوهیزدشطان خون618دو تختهشپانیهمراهان

بیمار جهت ویزیت پزشک متخصص به تهران مراجعه نموده است955
 مرداد 10

1401

 مرداد 11

1401
1

یه )نرگس فرزانه خت 

(ققنوس

احمدرضا وطن 

دوست 

4061498649

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

یه  مؤسسه خت 

ققنوس
شپانیبیمار

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
خرم آبادلرستانترمییم11

956
ی
ی اجتمایع و آقای قربان  شده و بعد از  (رها)بیمار از طرف سازمان بیمه تامی 

ی
معرف

.جرایح بیتی و جهت ویزیت مجدد پزشک معالج نیاز به اقامت در تهران دارند

 مرداد 10

1401

 مرداد 11

1401
(رها)راضیه کمایل 2

فاطمه کرییم 

4220767738
(تهران)شای ضاف 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

رینوپالستر12دو تخته با شویسشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

957
یه تحت  (وزارت)بیمار از طرف خانم یونش  شده و از طرف یک انجمن خت 

ی
معرف

حمایت قرار گرفته است و جهت عمل جرایح چشم با دانی اش به تهران مراجعه 

.کرده است و نیاز به اسکان دارد

 مرداد 10

1401

 مرداد 13

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 2

محسن شهدادزیه 

6680313457

همراه شای افروز 

(تهران)

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

چشم36دو تخته   با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
شاوان

958
ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند همراه دیگر به نام ابراهیم نقدی با . بیمار بستر

 با همراهان دیگر جابجا میشود6179737584کد میل

 مرداد 10

1401

 مرداد 16

1401
لیال فریحی2

داود نقدی 

6179604584
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
اراکمرکزیجرایح مثانه612

بیمار جهت ادامه درمان نیاز به اسکان دارند959
 مرداد 10

1401

 مرداد 14

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

 نارونی 
ی حسی 

3613162830
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

شطان48دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

ده به همرایهی والدین جهت ویزیت متخصص ارتوپد به تهران امده اند960 .نامتی
 مرداد 10

1401

 مرداد 13

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

 
ی
عیل کیوان امت 

1452964904

همراه شای آریو 

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

اردبیلاردبیلجسیم حرکتر39تخته با حمام 3شپانیهمراهان

961
بیمار از نیک شهر سیستان و بلوچستان در حال انجام اقدامات تشخییص قبل از 

عمل در بیمارستان طرفه میباشد

 مرداد 12

1401

 مرداد 15

1401
3

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

فاطمه زاریع 

5250284388
طرفه(تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
کیست چشم39

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

 وآماده شدن برای پیوندهست که نیازبه تمدیداسکان دارد962
ی
بیماردرحال شییم درمان

 مرداد 10

1401

 مرداد 19

1401
2

انجمن )سارا نوری 

Mps)

حمیدرضا ثاقب 

5200209773
یهمراهمفید(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
918Mpsمیایمسمنان

963
کودک جرایحی ارتوپدی داشته و برای ویزیت مجدد و باز کردن گچ به تهران مراجعه 

کرده است

 مرداد 10

1401

 مرداد 11

1401
 راد3

ر
مهناز صادف

آوینا نیکورز 

3170337718

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
نور افشار

بیمار و 

بردست کرمانجرایح ارتوپدی13سه تخته با حمامشپانیهمراهان



964
بیمار کیست رحم دارد و پدرش یک شب نیاز به اسکان داردولیکن مادر و خواهرش 

بعنوان همراه با وی میباشند

 مرداد 10

1401

 مرداد 13

1401
3

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

مریم قاسم لو 

4360581580

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی  قیدارزنجانکیست رحم دارد39تفکیک شدهبستر

. ماه پیش عمل رحم داشته برای ویزیت مجدد به تهران آمده است2بیمار حدود 965
 مرداد 09

1401

 مرداد 10

1401
1

 نیا 
ی
احمد رضا کیان

یه راه ایمان) (خت 

 
ی
مرضیه دهقان

5379723721

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیماریاس

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
بندرعباسهرمزگانعمل رحم11

966

از یم   در بیمارستان نمازی شت 
ی
بیمار به علت شطان روده بزرگ تحت پرتودرمان

 فرزند کوچک . بیمار به همراه همرس و فرزندان نیازمند اقامتگاه هستند. باشد
ً
ضمنا

ی مهمان اقامتگاه خواهد بود عباس زاریع با ). خانواده که سه ساله یم باشد نت  امت 

(2288446595کدمیل 

 مرداد 10

1401

 مرداد 24

1401
الهه استوار3

ی ظهر  فرزانه نصت 

ی  2471630820شت 
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

جهرمفارسشطان روده بزرگ1442تخته 3شپانیهمراهان

 است و نیازمند اقامتگاه یم باشد967
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 مرداد 10

1401

 مرداد 12

1401
الهه استوار1

ناض تفر پور 

2370383550
از)همراه شای رها  از(شت  کازرونفارسشطان لنفاوی22یک تختهشپانیبیمارنمازی شت 

968
ایشان و همراهان نیاز به .بیمار بدلیل مشکالت مغزواعصاب تحت درمان یم باشد 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.اسکان دارند 

 مرداد 09

1401

 مرداد 15

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

 
ی
عبدالناض رییک

جاوا  مت 

6119666141

(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور 
بیمار و 

مغز و اعصاب618دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

969
بیمار و همراهان نیاز .بیمار به علت مشکالت مربوط به کانرس تحت درمان یم باشد 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.به اسکان دارند 

 مرداد 09

1401

 مرداد 18

1401
4

مریم 

(اورژانس)دیواندری

الیه  عیل محمد خت 

4189595292
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

خرم آبادلرستانکانرس روده936

970
ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند همراه دیگربنام عیل مهتانی با کد .بیمار بستر

 با همراهان جابجا میشود18503193751میل 

 مرداد 10

1401

 مرداد 13

1401
لیال فریحی2

صدیقه مکاریان 

1860284604

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بهبهانخوزستانارتوپدی36دو تخته  با حمامبستر

ام بیمار بدلیل ابهام جنش تحت درمان یم باشد971 با سالم و احتر
 مرداد 09

1401

 مرداد 12

1401
3

ی
سمیه ترالن

 
ی
رضا کدخدان

5250573142
(ع)عیل اصغر همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
ابهام جنش39

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

972
ی 10طبق نامه پزشک تا   جهت بیمار الزم بوده است اما پس از بستر

ی
 مرداد ید درمان

ی و ید دریافت 11شدن بیمار طبق نامه مجدد پزشک نیاز است بیمار تا   مرداد بستر

کند

 مرداد 10

1401

 مرداد 11

1401
1

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

ناهید لشتی 

5929356394
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
وئید11 دورودلرستانتت 

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند973 بیمار بستر
 مرداد 09

1401

 مرداد 11

1401
لیال فریحی2

مهدی دوستر 

1250167272
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
کاشاناصفهانتومور مغزی24

.بیمار دیروز جرایح شدند ؛ منتظر دستور پزشک برای ادامه درمان هستیم974
 مرداد 10

1401

 مرداد 15

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ن  ر حافظ رئیش بت 

3020071178آباد 
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
کهنوجکرمانمشکل کلیه510

975

بیمار عیل محمد پندویک، طبق توضیحات قبیل دچار شطان زبان است که بعد از 

 مخصوص گرفته یم شود و روز . درمان های گذشته بیماری عود کرده است
ر
فردا یس ن

خدا)سه شنبه دکتر معالج   شت 
که . نصب یم کنند (لوله)برای ایشان پگ  (دکتر

وع کنند ی بخورد . رادیوترانی را شر ی  (فعال فقط ابمیوه)بیمار متاسفانه نیم تواند چت 

 مرداد 10

1401

 مرداد 12

1401
3

یه )ندا صالج خت 

(شمس

عیل محمد پندویک 

3651629041
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
شطان زبان26

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

976
یه نور جهت انجام رادیو ترانی در   یاسوج موسسه خت 

ی
 شده از نمایندیک

ی
بیمار معرف

از مراجعه کرده اند .بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 مرداد 09

1401

 مرداد 16

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

رودابه سادات 

موسوی زاد 

4250429350

از)شای رضا  از(شت  نمازی شت 
بیمار و 

شطان پستان721سه تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
شفاریاب

977
 گردیده است (رهایار)بیمار از طرف آقای واقف 

ی
ایشان مبتال به ام . به موسسه معرف

ی به مدت یک شب نیاز به اقامت در  اس است و جهت انجام معاینات قبل از بستر

.تهران دارند

 مرداد 09

1401

 مرداد 10

1401
(رها)راضیه کمایل 2

ی پرتوی نژاد  مهی 

4569388973
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
قمقمام اس12

978
ام بیمار مبتال به شطان خون میباشد و با توجه به ادامه درمان و  با سالم و احتر

از با توجه به توصیه پزشک  ی بودن بیمار نیاز به اقامت والدین بیمار  در شت  بستر

از لطفتان سپاسگزارم.معالج دارند

 مرداد 10

1401

 مرداد 20

1401
بهنام صابری2

معصومه سهرانی 

4221497440
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهامت  شت  شطان خون1020یک تختهبستر

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

979

بیمار به تهران امده است برای درمان و طبق نظر متخصص کلیه باید ازمایش 

 و خون انجام شود که منتظر جواب ازمایشات هستند و بعد از امدن 
ی
سونوگراف

ی انجام شود و بعد با نظر اورولوژ و  جواب ازمایش باید وزیت جراح اورولوژ نت 

تخصص کلیه روند درمان انجام شود

 مرداد 09

1401

 مرداد 12

1401
4

نجمه پاکیاری 

(کودکان فرشته اند)

شوش باشنده 

3614542270
بهرایمهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کلیوی و مجاری ادرار312

سیستان 

وبلوچستان
قضقند

کودک عمل جرایح پا داشته و جهت ویزیت پزشک مراجعه نموده است980
 مرداد 09

1401

 مرداد 10

1401
 راد3

ر
مهناز صادف

آوینا نیکورز 

3170337718

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
نور افشار

بیمار و 

بردست کرمانجرایح ارتوپدی13سه تخته با حمامشپانیهمراهان

981
ی شده و نیاز به جرایح دارد  باتوجه به برریس های .بیمار با جرایح تومور مغزی بستر

ی هزینه های اسکان را ندارد و بیمار مددجوی  به عمل امده خانواده توان تامی 

.توانبخشر بهزیستر میباشد وفاقد شبکه حمایتر موثر جهت کمک مایل میباشد

 مرداد 09

1401

 مرداد 18

1401
طاهره فییل زاده2

سودابه رودباری 

3020046629
از)شای محب  (شت 

شهید چمران 

از شت 
یهمراه 918دو تختهبستر

بیمار با جرایح تومور 

مغزی
فتکرمان جت 



982
بیمار به دلیل بیماری تاالسیم و جهت انجام پیوند مغز استخوان به بیمارستان 

.مراجعه نموده است و نیاز به اسکان دارد 

 مرداد 09

1401

 مرداد 19

1401
کتایون جالیل تبار3

محدثه سابیک 

6820070764

همراه شای مشت  

(تهران)
یعتر تاالسیم1030سه تخته با حمامشپانیهمراهدکتر شر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

983
از یم باشد  در بیمارستان نمازی شت 

ی
لذا بیمار . بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.و همراهان وی نیازمند اقامتگاه هستند

 مرداد 09

1401

 مرداد 23

1401
الهه استوار3

 
ی
معصومه رضان

2490179322
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

دارابفارسشطان1442تخته 3شپانیهمراهان

984
از شهر رشت به  (ویزیت متخصص مغز و اعصاب  )خانواده خورسند جهت درمان 

.فرزندشان اتیسم هستند . تهران مسافرت کرده اند 

 مرداد 08

1401

 مرداد 09

1401
3

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

ابوالفضل خورسند 

5180232211
(تهران)* خانه نور

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

رشتگیالناتیسم13

985
بیمار بدلیل مشکالت داخیل تحت درمان یم باشد،ایشان و همراهان نیاز به اسکان 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.دارند

 مرداد 08

1401

 مرداد 16

1401
(اورژانس)یلدا سهرانی3

شب چراغ منجزی 

188109474
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
شوشترخوزستانداخیل824

986
ی یم 16بیمار   در این مرکز بستر

ی
 و شییم درمان

ی
 ساله جهت برریس برنامه درمان

.باشد

 مرداد 08

1401

 مرداد 09

1401
کتایون جالیل تبار4

رضا کریم  امت 

4380554600
یعترهمراه شای بهشت یهمراهدکتر شر بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
شالقزوینشطان خون14

987
 در این مرکز پیوند کلیه شده است و جهت اقدامات 1401/04/31بیمار در تاری    خ 

 پس از جرایح و ویزیت توسط پزشک نیاز به اقامت در تهران دارد
ی
.درمان

 مرداد 08

1401

 مرداد 09

1401
زینب آویش2

سونیا ابراهییم 

3830194927
(تهران)خانه نور 

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه بستر
دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
کامیارانکردستانجرایح پیوند کلیه12

988
همراه دیگر بنام روژینا قزلباش با کد . بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد

 با همراه دیگر جابجا یم شود2840842742میل 

 مرداد 09

1401

 مرداد 16

1401
لیال فریحی2

ثانیه نجاری اولفر 

2850754684
پیوند کبد714دو تخته با شویسشپانیهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای امت  

آذربایجان 

غرنی
سلماس

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند989 بیمار در بخش آی یس یو بستر
 مرداد 09

1401

 مرداد 10

1401
لیال فریحی2

صدیقه سیف اله 

2062745697نژاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
بابلمازندرانجرایح مغز12

990
بیمار به دلیل بیماری تاالسیم و جهت انجام پیوند مغز استخوان به بیمارستان 

.مراجعه نموده است و نیاز به اسکان دارد 

 مرداد 08

1401

 مرداد 18

1401
کتایون جالیل تبار2

تمنا بامری 

7370066770

همراه شای شفیع 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر تاالسیم1020دو تخته با حمامبستر

سیستان 

وبلوچستان
ر
گلمورن

 هستند991
ی
کنرس زبان هستند و درخال پرتو درمان

 مرداد 08

1401

 مرداد 19

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

زائیان  عیل نظر مت 

6139567920طالنی 
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(302اتاق )شویس
خرم آبادلرستانشطان کام وزبان1122

بیمار کانرس است جهت انجام رادیوترانی نیازمند دوماه اسکان است992
 مرداد 09

1401

 مرداد 16

1401
فریده ابراهییم3

خرسو نوربخش 

6349591021
ی (تهران)خانه نور  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
ایالمایالمشطان721

 دارد و فقط امشب اجازه اسکان دارد993
ی
بیمار ید درمان

 مرداد 08

1401

 مرداد 10

1401
2

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

ناهید لشتی 

5929356394
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
وئید24 دورودلرستانتت 

994
از مراجعه نموده و روز  بیمار جهت اقدامات الزم قبل از عمل بالن قلب به شت 

مرداد بایستر عمل شود9

 مرداد 08

1401

 مرداد 09

1401
سامعه محرری2

یداله دست پایک 

1860281354
 ریز

ی
شای نور ن

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

بهبهانخوزستانعمل بالن زدن قلب12دو تختهشپانیهمراهان

995
بیمار سه ماهه جهت جرایح مراجعه کرده است که همراه خانواده یم باشدخواهر 

ی  با کد میل  همراه خانواده یم 1760078727دو ساله بیمار زینب غزیل نت 

ی جهت چکاپ مراجعه  کرده اند باشدخواخر و برادر بیمار نت 

 مرداد 08

1401

 مرداد 09

1401
ی3 رقیه بشت 

زهرا غزیل 

1760453161
(تهران)همراه شای نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

اهوازخوزستانگوش و حلق و بیتی13دو تختهشپانیهمراهان

بیمار بعلت درمان مشکل زنان مراجعه وهمراهان نیاز به اسکان دارند996
 مرداد 08

1401

 مرداد 11

1401
مریم تیموری جایم2

معصومه کاظیم 

3300059127
یهمراهیاس(تهران)شای حمید  کنگاورکرمانشاهمشکل زنان36دو تخته با شویسبستر

بیمار و همراهان نیاز به اسکان دارند. بیمار جهت درمان گوش مراجعه کرده است997
 مرداد 08

1401

 مرداد 12

1401
لیال فریحی3

ی رقیه فقیه  نازنی 

3491148715
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
خورموجبوشهرگوش و حلق و بیتی412

ام بیمار اقدامات قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند998 .با سالم احتر
 مرداد 08

1401

 مرداد 13

1401
سمیه یادگاری2

زهرا گتر فروز 

2002219575
میالد(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

301)

اهوازخوزستانجرایح چشم510

999
ی و تحت  کودک به دلیل بیماری نقص ایمتی در بخش پیوند این بیمارستان بستر

مادر بزرگ بیمار دهنده سلول یم باشد و تا پایان درمان نیاز به اقامت . درمان یم باشد

.در تهران دارد

 مرداد 09

1401

 مرداد 23

1401
معصومه طیتی2

ابراهیم اسدپور 

1749186111
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانپیوند مغزو استخوان1428



.مشکل مایل دارد.از روستای زرین اباد  .بیمار هشت ساله مشکل لگن دارد.با سالم1000
 مرداد 08

1401

 مرداد 10

1401
سمیه حسیتی1

نرگس محمودی 

7080088143

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشفا یحیاییان بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
زنجانزنجانمشکل لگن22

1001
سالم عرض ادب بیمار قبال مراجعه کرده نوبت جرایح قلب دارد چون مست  بسیار 

 بوده نیاز هست که اسکان داشته باشد ممنونم از همکاری عزیزان
ی
طوالن

 مرداد 08

1401

 مرداد 09

1401
3

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

ور  حمید رضا هتی

0890720975

همراه شای آریو 

شهید رجانی(تهران)
بیمار و 

ناراحتر قلب13تخته با حمام 3شپانیهمراهان
خراسان 

رضوی
کاشمر

1002
ده با معلولیت   جهت ویزیت به همراه خانواده به تهران امده است و نیاز به CPنامتی

.اسکان دارند

 مرداد 08

1401

 مرداد 15

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

نفس حیدری فر 

4062959135

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

خرم آبادلرستانجسیم حرکتر714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1003
ی و تحت درمان و در حال حاضی در بخش پیوند  با سالم  بیمار به علت تصادف بستر

 در تهران ندارند4همراهان او . اعضا یم باشد
ی
 نفر یم باشند که محل اسکان

 مرداد 08

1401

 مرداد 13

1401
اسماعیل راشدی4

 
ی
سید مصطفی طبان

6449383100
(تهران)* خانه نور

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

520
ی
پیوند کبد/تصادف

خراسان 

رضوی
نیشابور

1004
از مراجعه کرده و روز ده  بیمار جهت پذیرش و اقدامات قبل از سنگ شکن به شت 

مرداد سنگ شکن انجام خواهد شد

 مرداد 08

1401

 مرداد 10

1401
سامعه محرری2

مردی  ی شت  کتی

شاقاسیم 

1841349313

از)همراه شای رها  (شت 
شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

اهوازخوزستانسنگ کلیه24یک تختهشپانیهمراهان

1005
ی  بیمار برای انجام عمل ترمییم به تهران مراجعه کرده است و فردا قرار است بستر

شود، در حال حاضی هیچ زخم بازی ندارد

 مرداد 08

1401

 مرداد 09

1401
1

یه )نرگس فرزانه خت 

(ققنوس

ی درزاده رئوف  نازنی 

6990090111

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

یه  مؤسسه خت 

ققنوس
شپانیبیمار

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
ترمییم11

سیستان 

وبلوچستان
فنوج

1006
بیمار جرایح مغز انجام داده و جهت ادامه درمان ، بیمار و همراهان نیاز به اسکان 

دارند

 مرداد 09

1401

 مرداد 11

1401
لیال فریحی3

 
ی
محمد الهانی علیخان

5269224208
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

همراهان
ی بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

اهوازخوزستانجرایح مغز26

1007

بیمار به همراه خانواده جهت ویزیت و انجام جرایح مراجعه کرده است کودک بیمار 

 و خواهر کوچکتر انیس وایری با کد میل 1821086929ایناس وایری با کد

 همراه خانواده هستند هر سه کودک بیمار یم باشند دو کودک 1821153936

ده یک ساله و دو ساله هستند نامتی

 مرداد 08

1401

 مرداد 12

1401
ی3 رقیه بشت 

ایناس وایری 

1821086929
(تهران)شای من 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

خرمشهرخوزستانارتوپدی412سه تخته با شویسشپانیهمراهان

1008
از مراجعه کرده روز ده مرداد انژیو  بیمار جهت پذیرش و اقدامات قبل از انژیو به شت 

انجام خواهد شد

 مرداد 08

1401

 مرداد 10

1401
سامعه محرری2

ی زاده  قربان حسی 

 
ر
قنوان

1861114265

از)شای محب  (شت 
شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

 قلب24دو تختهشپانیهمراهان
ی
بهبهانخوزستانانژیوگراف

1009
ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند همراه . بیمار در بخش جرایح اعصاب بستر

 با همراهان جابجا یم شود1988767296دیگر به نام فاطمه بوعذار با کد میل 

 مرداد 09

1401

 مرداد 12

1401
لیال فریحی2

عبداله حویزه 

1987603095
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانجرایح دیسک کمر36

1010
باسالم و روز بخت  بیمار با مشکل گوش  از سنندج مراجعه نموده و پدر نیاز به اسکان 

دارد و مادر با پدر در صورت نیاز جابجامیشوند مریم امجدی عیل اباد با کد میل 

3821290250

 مرداد 08

1401

 مرداد 11

1401
زهرا قائدی1

مهسا احمدی 

3721657004

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراهامت  اعلم بستر

طبقه )یک تخته 

(اول
سنندجکردستانگوش33

1011
بیمار به دلیل مشکل قلتی به پزشک بیمارستان قلب شهید رجانی رجوع کردند  که 

امروز نظر دکتر مشخص میشود

 مرداد 08

1401

 مرداد 16

1401
4

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ساحل جاویده 

6000304447
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قلب832

کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

1012
 میاشد و به 

ی
 جلسه درمان نیاز دارد سپاس 33سالم و درود بیمار در حال پرتو درمان

.از همکاری شما

 مرداد 08

1401

 مرداد 12

1401
ی3 لیال بشت 

گل افروز مرادیان 

4230504222
 ریز

ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

تومور سینه412دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1013
 ساله از سیستان و بلوچستان جهت درمان کیست چشم مراجعه نموده 23بیمار 

است

 مرداد 08

1401

 مرداد 12

1401
3

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

فاطمه زاریع 

5250284388
طرفه(تهران)خانه خدیجه 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
کیست چشم412

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

1014
 در سال گذشته نیاز به عمل جرایح دارد و یط این مدت در 

ی
خوردیک بیمار به دلیل تت 

حال درمان بوده است با توجه به اینکه در تهران محیل جهت اسکان ندارد به ان مرکز 

 میگردد
ی
معرف

 مرداد 08

1401

 مرداد 15

1401
2

ی
زهرا فراهان

طونی صیادی 

5950086082

همراه شای واقف 

(تهران)
شهدای تجریش

بیمار و 

شپل ذهابکرمانشاهجرایح دست714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1015
با سالم بیمار پروتز در لگن دارد نیاز به ویزیت و کارهای شپانی جهت در اوردن پروتز 

دارد

 مرداد 08

1401

 مرداد 10

1401
یفیان3 فریبا شر

ضا شهتی فیض  علت 

1960833847
لقمان حکیمهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
خوزستانارتوپدی26

مسجدسلیما

ن

1016
ده فوت شده است درحال حاضی جهت جرایح به 47بیمار  ساله یم باشد همرس نامتی

.این مرکز مراجعه است و همراه نیاز به اسکان دارد

 مرداد 08

1401

 مرداد 11

1401
ی1 لیال قنتی

روحبخش 

سیامنصور 

6139873360

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
خرم آبادلرستاناورولوژی33

1017
بیمار به دلیل سقوط از ارتفاع متاسفانه قطع نخاع شده و با توجه به سخت بودن 

ی و تکمیل مراحل درمان نیاز به اقامت در تهران  جابه جانی و بعد مسافت جهت پیگت 

.یط روزهای آینده دارد

 مرداد 08

1401

 مرداد 19

1401
معصومه طیتی2

شهرام احمدی 

1130757837
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

501)

کاشاناصفهانقطع نخاع1122



 نیازمند اسکان میباشند1018
ی
بیمار به همراه خانواده خود جهت انجام امور درمان

 مرداد 08

1401

 مرداد 09

1401
معصومه طیتی3

زینب ساالری 

3382845350
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
بندرعباسهرمزگانتاالسیم13

1019

قبل از مراجعه به . ، مبتال به شطان زبان1365بیمار محمدعیل پندویک متولد 

 شد
ی
از جرایح و شییم درمان متاسفانه بیماری عود . بیمارستان امام خمیتی در شت 

ی پخش یم شود پزشک معالج بیمار را به تهران بیمارستان . یم کند و در وسعت بیشتر

ی یم شود چون دچار . امام خمیتی ارجاع یم دهد بیمار بعد از ورود به بیمارستان بستر

 مرداد 08

1401

 مرداد 10

1401
3

یه )ندا صالج خت 

(شمس

عیل محمد پندویک 

3651629041
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
شطان زبان26

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

1020

 تا االن سه هفته از امکان اسکان رها استفاده   طبق گزارش قبل، بیمار مهدی عیل
ی
جان

ی   است در حی 
ی
 ایشان طوالن

ی
کرده، با توجه به تومور بدخیم بیمار، پرتودرمان

 هم یم شود
ی
 هر دو هفته شییم درمان

ی
 دوباره . پرتودرمان

ی
بعد از پرتودرمان

 دارد و بعد جرایح
ی
.شییم درمان

 مرداد 08

1401

 مرداد 13

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
مهدی عیل جان

4323505701
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
510

تومور مغزی 

گلیوبالستوما از نوع )

(بدخیم

قزوینقزوین

1021
 به علت ادامه دار شدن درمان فرزندشان مجبور به تمدید اقامت شدند 

ی
خانواده نران

.

 مرداد 07

1401

 مرداد 13

1401
3

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

 
ی
سدنا نران

3592084641
همراه شای بهشت

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
اتیسم618

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1022
ی شده تا شنبه کلونوسکونی انجام شود و نظر پزشک اعالم 

بیمار در بیمارستان بستر

شود

 مرداد 07

1401

 مرداد 11

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

پارسا جام گوهری  امت 

6980244116
(تهران)شای سلیمان 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

کهنوجکرماندستگاه گوارش412سه تخته با شویسشپانیهمراهان

1023

 و مادرش سه نوبت است که از امکان 
ی
طبق گزارش های قبیل، بیمار حمزه طرحان

 گذشته حال بیمار رو به . اسکان رها استفاده یم کنند
ی
متاسفانه در شییم درمان

ی بیمار وجود دارد ایط نابسامان بیمار و . وخامت رفت و امکان بستر بدلیل شر

وخامت بیماری و مشکالت مایل و مسافت زیاد امکان رفت و برگشت برای بیمار و 

 مرداد 07

1401

 مرداد 15

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
حمزه طرهان

4190286044

همراه شای جهان  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کوهدشتلرستانشطان روده بزرگ816دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1024
بیمار به علت خونریزی مغزی در بخش آی یس یو جرایح مغز و اعصاب یک 

ی است و همراهان وی نیازمند اقامتگاه یم باشند .بیمارستان نمازی بستر

 مرداد 07

1401

 مرداد 14

1401
الهه استوار2

زینت عابدی 

2559714183
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت   ریزفارسخونریزی مغزی714دو تختهبستر

ی
ن

1025
پدر و مادر بیمار و دو خواهر کوچک .  ساله که مشکل همانژیوم دارد 5بیمار کودک 

ی شطان سینه دارد وتحت درمان است. بیمار همراه وی یم باشند پدر . مادر بیمار نت 

.بیمار کارگر است

 مرداد 06

1401

 مرداد 11

1401
4

مریم 

(اورژانس)دیواندری

زهرا عرب نژاد 

6510216809
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

همانژیوم مغز520
خراسان 

رضوی
گناباد

1026
ی درمان .بیمار بدلیل مشکالت مغزواعصاب تحت درمان یم باشد  جهت پیگت 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.،همراهان نیاز به اسکان دارند 

 مرداد 06

1401

 مرداد 11

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

حجت اله فرزاد 

6009512697
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای  رعا  مغزو اعصاب510دو تخته با شویسبستر

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1027
بیمار امروز به درمانگاه این مرکز مراجعه کرده است و تا . با سالم و خسته نباشید 

فردا صبح که بلیط بازگشت دارد نیاز به اسکان دارد

 مرداد 06

1401

 مرداد 07

1401
سعیده راوند3

 زاده 
ی
زینب مدن

1911686811
(تهران)خانه خدیجه 

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
13

 
ی
اسیب و کندیک

پوست ش
آبادانخوزستان

 پاراکیلینییک را انجام یم دهند 1028
ی
ام بیمار اقدامات درمان .با سالم احتر

 مرداد 06

1401

 مرداد 11

1401
سمیه یادگاری2

یفه کرییم  شر

3422279970
میالد(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
ابومویسهرمزگانمشکل مثانه و رحم510

1029

بیمار مرخص شده ویل دو هفته دیگر باید برای ویزیت پس از عمل مراجعه کند و 

باتوجه به اینکه بیمار پایش کامل در گچ است امکان رفت و آمد با وسایل نقلیه 

 میرس نیست در نتیجه نیاز به اقامتکایه برای دو هفته دارند 
ی
عمویم و ساعات طوالن

.تا ویزیت پس از عمل انجام شود

 مرداد 10

1401

 مرداد 22

1401
ی سادات4 صدیقه اکتی

انیسه پاک توتازیه 

3612085786

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
اختر

بیمار و 

همراهان
ی ی1248دو تخته  با حمامبستر پاچمتی

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1030

 شده و بدلیل عدم )بیمار از طرف خانم حسیتی
ی
مددکار بیمارستان فیاض بخش معرف

ی اسکان برای همراهان  ورت تامی  یس وی به سیتم جهت ثبت حواله اسکان و ضی دستر

.با دفتر مرکزی رها هماهنگ گردید

 مرداد 06

1401

 مرداد 09

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 4

 
ی
ماه گل رییک

3620753180

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

یه  مؤسسه خت 

رها
یهمراه ی312سه تخته با حمامبستر دیالت 

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1031
ی یم باشد  با توجه به اینکه دختر بیمار معلول ذهتی .بیمار در بخش جرایح زنان بستر

است و ایشان هم نیاز به درمان دارد و حتما باید کنار پدر باشد اسکان به ایشان هم 

داداه شده است

 مرداد 06

1401

 مرداد 09

1401
3

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

 
ی
صابره رییک

3719463583
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه آرامش زنان39سه تخته با شویسبستر

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1032
ی کار .بیمار بدلیل سکته مغزی تحت درمان یم باشد همراهان جهت ادامه و پیگت 

قادر به پرداخت هزینه نم باشند.درمان  نیاز به اسکان دارند

 مرداد 06

1401

 مرداد 13

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

عیل رضا عیسوند 

حیدری 

4171295769

یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر
دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
دزفولخوزستانسکته مغزی721

از اقامت نماید1033 ی درمان پس از عمل قلب بایستر در شت  بیمار جهت نی گت 
 مرداد 06

1401

 مرداد 09

1401
سامعه محرری3

ابراهیم عیل نژادیان 

1860353071
از)همراه شای رها  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

بهبهانخوزستانعمل قلب باز39تخته 3شپانیهمراهان

1034
 پرخطر از شهرستان اهواز مراجعه ونوزاد تحت نظر است والدین 

ی
بیمار بعلت حاملگ

نیاز به اسکان  دارند

 مرداد 06

1401

 مرداد 13

1401
مریم تیموری جایم2

فرشته سلحشوری 

1830345958
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
ایذهخوزستاننوزاد تحت نظر714

1035

ی
 شده و جهت پیوند به تهران مراجعه کرده  (رها)بیمار از طرف آقای قربان

ی
معرف

است و در حال حاضی بدلیل انجام درمانهای حساسیت زدانی خون قبل از پیوند در 

ی یم باشد و همراه وی نیاز به اسکان دارد .بیمارستان فرهیختگان بستر

 مرداد 06

1401

 مرداد 10

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 1

ی  ضا شت  علت 

0938467980

همراه شای جمال 

(تهران)

یه  مؤسسه خت 

رها
یهمراه بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
پیوند کلیه44

خراسان 

رضوی
مشهد



بیمار جهت درمان بیماری گواریسر مراجعه کرده و بیمار و همراه نیاز به اسکان دارند1036
 مرداد 06

1401

 مرداد 12

1401
لیال فریحی2

سیده مریم هاشیم 

4411167281نژاد 
شپانیهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
ابهرزنجانگواریسر612

 نیازمند اسکان میباشند1037
ی
بیمار و خانواده جهت انجام امور درمان

 مرداد 06

1401

 مرداد 10

1401
معصومه طیتی3

عیل هوشیاری 

3460231981
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
بندرجاسکهرمزگانارولوژی412

1038
ی و تحت درمان است از آنجایکه شنبه جرایح  با سالم بیمار به علت تصادف بستر

یم شود نیازمند تمدید اسکان یم باشد

 مرداد 06

1401

 مرداد 12

1401
اسماعیل راشدی3

صدیقه بدییه 

1286278678
همراه شای بهشت

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
سه تخته با حمام و 

شویس
618

ی
اصفهاناصفهانتصادف

ی در بخش ویژه میباشد و همراهان نیاز به اسکان دارند1039 بیمار بستر
 مرداد 06

1401

 مرداد 08

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

مژگان چمتی 

گیگاشی 

2593772573

یهمراهشهید مطهری(تهران)همراه شای نور  24دو تختهبستر
ی
رشتگیالنسوختیک

1040
بیمار به دلیل بیماری تاالسیم ماژور در بیمارستان تحت درمان میباشد و نیاز به 

.اسکان دارند 

 مرداد 06

1401

 مرداد 13

1401
کتایون جالیل تبار2

عرشیا شیخیا 

6090237124

همراه شای کریمان 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر جمبوشهرتاالسیم ماژور714دو تخته  با حمامبستر

1041

 شده است ایشان جهت انجام 
ی
بیمار از طرف آقای دلخوش معاونت بهزیستر معرف

ی جرایح مجدد به تهران مراجعه نموده و بیمار   پس از جرایح، و همچنی 
ی
امور درمان

ی میگردد و در حال خاضی نیازمند اسکان یم  در روز پنج شنبه جهت جرایح بستر

.باشد

 مرداد 05

1401

 مرداد 12

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 4

همایل قبادیان 

وزآباد  فت 

4231745358

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

ضایعه مغزی و ضع728سه تخته با حمامشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

.کودک به دلیل بیماری قلتی در این بیمارستان تحت درمان یم باشد1042
 مرداد 05

1401

 مرداد 08

1401
معصومه طیتی3

زینب کرییم 

0522143008
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
اراکمرکزیقلب39

1043
 است و از استان بوشهر برای 

ی
بیمار به دلیل ابتال به تومور مغزی نیازمند پرتو درمان

از مراجعه کرده مداوا به شت 

 مرداد 05

1401

 مرداد 12

1401
ی فرد2 معصومه اکتی

زبیده امیتی 

3520639149
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

همراهان
ی بوشکانبوشهرتومور مغزی714دو تختهبستر

بیمار مبتال به مشکل ریوی است  و نیاز به همراه دارد1044
 مرداد 05

1401

 مرداد 06

1401
خدیجه آستاریک4

قدم خت  منصوری 

5859835310
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه آرامش کوت عبدالهخوزستانریوی14سه تخته با شویسبستر

1045
ی  باسالم و عرض ادب به استحضار یم رساند بیمار با تشخیص کانرس روده بستر

ده به علت کهولت سن قادر به کار نیم باشد و از سوی فرزندان تا . گردید  نامتی

ی یم گردد  .حدودی تامی 

 مرداد 05

1401

 مرداد 10

1401
پاریس2 عالیه امت 

بان  ی رحمت عیل پالت 

4549771496

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهسینا آبدانانایالمکاغنرس روده510تفکیک شدهبستر

1046
 روز اقامت خواهند 7. خانواده از ایرانشهر برای درمان فرزندشان به تهران آمده اند 

.دو فرزند خردسال دارند به ههمراه پدر و مادر هستند . داشت 

 مرداد 05

1401

 مرداد 12

1401
4

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

آراد رنگیدن 

7030206576
همراه شای بهشت

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
اتیسم728

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1047

 تخته نیاز دارند و دو همراه دیگر هم 4 ایل 3بیمار تحت رادیو ترانی میباشد و به اتاق 

 بنام 5500026844به کد میل . جابجا میشوند .. دارند که بزودی بعد از پذیرش و

 بنام ویل هللا محمدی میباشند و سپاس 5990056966رحمان الیه فرد و به کد میل 

.فراوان از همکاری شما

 مرداد 05

1401

 مرداد 31

1401
ی3 لیال بشت 

ن افراز  ر بت 

5500010085
از)همراه شای رها  (شت 

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

متاستاز استخوان2678تخته 3شپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1048
ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند همراه دیگر . بیمار در بخش ارتوپدی زنان بستر

 با همراهان جا به جا یم شود18503193751به نام عیل مهتانی با کد میل 

 مرداد 06

1401

 مرداد 10

1401
لیال فریحی2

صدیقه مکاریان 

1860284604

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی   کانال نخایع48دو تخته  با حمامبستر

ی
بهبهانخوزستانتنیک

بیمار مبتال به تومور مغزی است1049
 مرداد 05

1401

 مرداد 09

1401
خدیجه آستاریک1

مهدی دوستر 

1250167272
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
کاشاناصفهانمبتال به تومور مغزی44

1050
ام ،بیمار دچار سکته مغزی میباشد و در بیمارستان تحت شویس  با سالم و احتر

ی است .متخصص مغز و اعصاب بستر

 مرداد 05

1401

 مرداد 07

1401
ی روستا1 نازنی 

حلیمه کالنتر 

1881985441

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهرفیده بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
22CVAگتوندخوزستان

1051
ی یم باشد و باتوجه به  ام بیمار در بخش آی یس یو جرایح قلب بستر با سالم احتر

ایط بیمار همراهان نیاز  به اقامتگاه دارند .شر

 مرداد 06

1401

 مرداد 08

1401
سمیه یادگاری2

عیل سواری 

1989514278
یهمراهمیالد(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
اهوازخوزستانجرایح قلب24

1052
ی جهت درمان در بیمارستان اختر از زاهدان مراجعه کرده  دو خواهر با مشکل پا چمتی

اند که ییک از ایشان به تشخیص پزشک تحت عمل جرایح قراگرفته و خواهر دیگر و 

 برای اقامت دارند
ی
.پدر خانواده نیاز به مکان

 مرداد 05

1401

 مرداد 10

1401
ی سادات2 صدیقه اکتی

انیسه پاک توتازیه 

3612085786

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهاختر ی510دو تخته  با حمامبستر پا چمتی

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1053
با سالم بیمار جهت درمان نازانی همراه دونفر درخواست تمدید اسکان به مدت یک 

با تشکر. هفته دارند

 مرداد 05

1401

 مرداد 12

1401
3

مهدخت جهان 
ی (بهزیستر کشور)بی 

سمیه رادمهر 

3549741103
(تهران)خانه نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
خورموجبوشهرزنان721



1054
مددجو جهت عمل جرایح مفصل مراجعه نموده نیاز به اسکان دارد با رعایت اصول 

 گردید
ی
بهداشتر به محل اسکان راهنمان

 مرداد 05

1401

 مرداد 11

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

خدیجه عیدی 

0639799922
(تهران)خانه نور 

سازمان 
پذیر)بهزیستر

ی
(ش و هماهنیک

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
جسیم حرکتر612

خراسان 

شمایل
اسفراین

1055

ام بیمار نیاز به ویزیت مجدد در روز شنبه   مرداد ماه ،توسط 8با سالم واحتر

اهشمند است با توجه به اینکه امکان .خ.متخصص آریتیم در این مرکز رادارد

نت را ندارند ،در صورت امکان وسیله ایاب وذهاب از طریق تماس  یس به اینتر دستر

با تشکر.تلفتی بارای ایشان فراهم گردد

 مرداد 05

1401

 مرداد 08

1401
لیال حفر2

هیبه ماهوری 

1752251598

همراه شای واقف 

(تهران)

شهید دکتر 
ی
لواسان

بیمار و 

اهوازخوزستانقلتی36دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1056
قادر به .همراهان نیاز به اسکان دارند.بیمار بدلیل مشکل کانرس تحت درمان یم باشد

پرداخت هزینه نیم باشد

 مرداد 05

1401

 مرداد 09

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

الیه  عیل محمد خت 

4189595292
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور  خرم آبادلرستانکانرس412دو تختهبستر

1057
 های متعدد شده است 

ی
بیمار به دلیل پرت شدن از کوه دچار مولتر تروما و شکستیک

ی 2و حدود   ماه میباشد که در تهران در حال درمان است و با توجه به نیاز پیگت 

 میگردد
ی
درمان و عدم محل اسکان در تهران به ان مرکز معرف

 مرداد 05

1401

 مرداد 15

1401
3

ی
زهرا فراهان

ستایش جودیک نژاد 

4850307574
شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
پلدخترلرستانمولتر تروما1030

1058
 
ی
 شده و جهت پانسمان هر 30بیمار ب علت سوختیک

ی
 درصد با برق دچار سوختیک

ل نیاز به اسکان دارند ی رزو باید پانسمان شود و به علت دوری مسافت با متی

 مرداد 05

1401

 مرداد 15

1401
 رزین3

ی
فریبا سلیمان

سجاد سنجه ویتی 

4880522910
شهید مطهری(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

401)

1030
ی
مینودشتگلستانسوختیک

.بیمار دچار مشکل قلتی است1059
 مرداد 05

1401

 مرداد 09

1401
خدیجه آستاریک2

 
ی
مصطفی جان

5809638597
شپانیهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
الوندقزوینقلتی48

 کمر از زاهدان مراجعه کرده است1060
ی
بیمار به دلیل شکستیک

 مرداد 05

1401

 مرداد 12

1401
فریده ابراهییم3

 
ی
روزخاتون نارون

3621674462

همراه شای الهوت 

(تهران)
ی  یهمراه(ع)امام حسی   کمر و پا721سه تخته با شویسبستر

ی
شکستیک

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

.بیمار به دلیل سنگ کلیه مراجعه کردند و پزشک دستور عمل دادند1061
 مرداد 05

1401

 مرداد 10

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ن  ر حافظ رئیش بت 

3020071178آباد 
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
کهنوجکرمانمشکل گوارش510

1062
 ساله از خراسان رضوی تومور بدخیم چشم دارد باید تخلیه شود چشم 2/5بیمار 

 دارد جهت معاینه مجدد و روند درمان باید مراجعه 
ی
ی نیاز به شییم درمان دیگرش نت 

.نماید 

 مرداد 04

1401

 مرداد 05

1401
زهرا مددی3

زاده مقدم  یمنا پت 

0910539774
فارانی(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
شطان چشم13

خراسان 

رضوی
تربت حیدریه

1063
ام بیمار   ساله یم باشد ناحیه عمل بیمار آبسه کرده و نیاز به درمان 6با سالم احتر

 دارند
ی
.طوالن

 مرداد 04

1401

 مرداد 08

1401
سمیه یادگاری2

فاطمه عبادی نژاد 

1820999270
میالدهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانآبسه48

ی و تحت عمل جرایح قرار گرفته است1064 .بیمار به علت بیماری پروستات و مثانه بستر
 مرداد 05

1401

 مرداد 06

1401
خدیجه آستاریک2

رضا ماهرونی 

4849561152
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
12

جرایح مثانه و 

پروستات
الیگودرزلرستان

1065
ی
ی اجتمایع و آقای قربان  شده و بعد از  (رها)بیمار از طرف سازمان بیمه تامی 

ی
معرف

.جرایح بیتی و جهت ویزیت مجدد پزشک معالج نیاز به اقامت در تهران دارند

 مرداد 04

1401

 مرداد 10

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 2

فاطمه کرییم 

4220767738
(تهران)شای ضاف 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

رینوپالستر612دو تخته با شویسشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1066

ام  دو فرزند خانواده هموفییل یم باشند و برای عمل چشم و خونریزی  با سالم و احتر

 5980093893آزادی رستیم منش به شماره میل . کلیه مراجعه به تهران داشته اند 

تعداد . دختر خانواده یم باشد که هموفییل است و برای عمل چشم مراجعه داشته

. نفر یم باشد4نفرات 

 مرداد 04

1401

 مرداد 10

1401
3

زهرا بوریان طاهری 

(انجمن هموفییل)

میالد رستیم منش 

5980134662
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
کوهدشتلرستانهموفییل618

.بیمار  مبتال به تومور مغزی است1067
 مرداد 04

1401

 مرداد 08

1401
خدیجه آستاریک3

 
ی
محمد الهانی علیخان

5269224208
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

اهوازخوزستانمبتال به تومور مغزی412

1068
همرس فوت .  ساله یم باشد و جهت جرایح به این مرکز مراجعه کرده اند 47بیمار 

 ساله بعنوان همراه یم باشد و  جهت اسکان نیاز به مساعدت 19دختر . شده است 

باتشکر. ساکن لرستان یم باشد. دارد 

 مرداد 04

1401

 مرداد 08

1401
ی1 لیال قنتی

روحبخش 

سیامنصور 

6139873360

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
خرم آبادلرستاناورولوژی44

1069
ی درمان  در  یه راه آسمان سمنان جهت ویزیت و پیگت   شده از خت 

ی
بیمار معرف

یعتر و تهیه دارو از سمنان به تهران مراجعه کرده اند .بیمارستان شر

 مرداد 04

1401

 مرداد 06

1401
2

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

معصومه عبایس 

2120938946
یعتر(تهران)همراه شای  رعا  دکتر شر

بیمار و 

شاهرودسمنانشطان پستان24دو تخته با شویسشپانیهمراهان

1070
ی است همراهان او از چابکرس  با سالم بیمار در بخش مراقبت های ویژه قلب بستر

 در تهران ندارند
ی
آمده اند که شامل همرس فرزند و داماد بیمار یم باشند محل اسکان

 مرداد 04

1401

 مرداد 05

1401
اسماعیل راشدی3

مرضیه جوربنیان 

2279376075
(تهران)خانه آرامش

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه چابکرسگیالنقلتی13سه تخته با شویسبستر

1071
ی و تحت درمان nicuکودک به دلیل بیماری گواریسر در بخش   این بیمارستان بستر

زیه با کد میل . یم باشد  همراه خانواده 7690239943برادر بیمار محمدفاروق قنتی

.میباشد

 مرداد 04

1401

 مرداد 16

1401
معصومه طیتی2

زیه  محمدطیب قنتی

3615131525
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

گوارش1224
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان



1072
 شده است ایشان جهت انجام 

ی
بیمار از طرف آقای دلخوش معاونت بهزیستر معرف

 پس از جرایح، به تهران مراجعه نموده و نیازمند اسکان یم باشد
ی
.امور درمان

 مرداد 04

1401

 مرداد 05

1401
(رها)راضیه کمایل 2

همایل قبادیان 

وزآباد  فت 

4231745358

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

ضایعه مغزی و ضع12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

بیمار دیسک1073
 مرداد 04

1401

 مرداد 09

1401
خدیجه آستاریک2

عبداله حویزه 

1987603095
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستاندیسک کمر510

.بیمار از ایرانشهر به تهران آمده و محل درمان آن بیمارستان اختر یم باشد1074
 مرداد 04

1401

 مرداد 08

1401
3

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

ستایا حیدری 

3581647753
همراه شای بهشت

اختر
بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
اسکولیوز412

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1075
 خرداد و برریس 15بیمار جهت برریس های بیشتر به دکتر کالنتر هرمز در بیمارستان 

 شده است
ی
چشم در بیمارستان طرفه معرف

 مرداد 05

1401

 مرداد 09

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

محمدپاشا شهلیتی 

3582324950
(تهران)خانه نور 

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
48

شکاف کام و لب و 

مشکل چشم

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1076
از   در بیمارستان نمازی شت 

ی
از آمده و تحت پرتودرمان بیمار به همراه خاله به شت 

.لذا نیازمند اقامتگاه یم باشند. است

 مرداد 04

1401

 مرداد 11

1401
الهه استوار2

هزار نعمتر 

2490152718
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

دارابفارسشطان714دو تختهشپانیهمراهان

1077
از است و به   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت تومور مغزی تحت پرتودرمان

.همراه همرس، نیازمند اقامتگاه یم باشند

 مرداد 04

1401

 مرداد 18

1401
الهه استوار2

کفایت اعتمادزاده 

4231398641
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

تومور مغزی1428دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

.بیمار از استان هرمزگان جهت جرایح شبکیه چشم به این مرکز مراجعه نموده است1078
 مرداد 03

1401

 مرداد 08

1401
زینب آویش3

محمد زاریع 

3460036869
(تهران)* خانه نور

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

مینابهرمزگانچشم515

1079
ی یم باشد  درحال 6 ساله متاهل یم باشد حدود 48بیمار   سال تحت درمان همو دیالت 

حاضی جهت انجام آزمایشات اولیه پیوند مراجعه کرده است  از خراسان اسفراین 

مراجعه کرده است جهت اسکان نیاز به مساعدت دارد باتشکر

 مرداد 03

1401

 مرداد 04

1401
ی2 لیال قنتی

ی گل محمدی  ام البنی 

0638422175

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد

بیمار و 

نفرولوژی12تفکیک شدهشپانیهمراهان
خراسان 

شمایل
اسفراین

1080
بیمار و همراهان نیاز به اسکان دارند .بیمار بدلیل التهاب نخایع تحت درمان یم باشد

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.

 مرداد 04

1401

 مرداد 12

1401
4

مریم 

(اورژانس)دیواندری

بهاره یال 

3380165018
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
بندرعباسهرمزگانالتهاب مغزونخاع832

1081

با توجه به . بیمار به علت ابتال به بیماری نرومدولیشن به تهران مراجعه نموده است

 این بیمار از طریق 
ی
 بابل و معرف

ی
 آیت اله روحان

ی
نامه مددکار اجتمایع مرکز درمان

 فر 
ی
بیمار مبتال به سکته مغزی حاد، نزد  (معاونت علوم پزشیک تهران)خانم سلطان

ی واقع در سعادت آباد خیابان بخشایش، مراجعه و نیاز به ادامه  ی اکتی  حسی 
دکتر

 مرداد 03

1401

 مرداد 13

1401
(رها)راضیه کمایل 3

عزیزاله خانپور 

2064297375
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(404اتاق )شویس
1030PSP بابلمازندراننرومدولیشن

1082
ی است6بیمار  با توجه به نیاز به ادامه درمان فعیل والدین بیمار نیاز .  ساله و بستر

از را دارند به اقامت در شت 

 مرداد 03

1401

 مرداد 10

1401
بهنام صابری2

معصومه سهرانی 

4221497440
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهامت  شت  شطان خون714یک تختهبستر

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

ی هستند1083 بیماربرای پیوندمغزواستخوان بستر
 مرداد 03

1401

 مرداد 10

1401
2

انجمن )سارا نوری 

Mps)

حمیدرضا ثاقب 

5200209773
یهمراهمفید(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
714Mpsمیایمسمنان

1084
ی شدند و تا دو روز دیگر باید  به دلیل پویک استخوان این کودک در بیمارستان بستر

تحت نظر پزشک باشند

 مرداد 04

1401

 مرداد 07

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

پارسا جام گوهری  امت 

6980244116
(تهران)شای سلیمان 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

کهنوجکرمانپویک اسنخوان39سه تخته با شویسشپانیهمراهان

1085
همراهان نیاز به اسکان دارند .بیمار بدلیل مشکل تومور مغزی تحت درمان یم باشد

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.

 مرداد 03

1401

 مرداد 11

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

محمد شمش 

6460016801
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانتومور مغزی816

بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد1086
 مرداد 03

1401

 مرداد 05

1401
لیال فریحی1

عمران نادره 

3640968018
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

یک تخته با حمام و 

شویس
گواریسر22

سیستان 

وبلوچستان
کنارک

ده جهت ادامه درمان نیاز به تمدید دارند1087 .نامتی
 مرداد 04

1401

 مرداد 05

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

فاطمه مویس زاده 

3209585458
همراه شای بهشت

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
بمکرمانجسیم حرکتر13

1088
ی باید تحت نظر  ی دارد ودیگری نت 

دو خواهر مشکل قرنیه دارندییک عمل کارگذاری لتی

.و باید تا شنبه تحت نظر پزشک باشد.پزشک باشد 

 مرداد 03

1401

 مرداد 08

1401
زهرا مددی4

پریسا درزاده 

3690061814
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قرنیه520

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

1089
بیمار تاالسیم برای درمان به این مرکز مراجعه و خواهر ایشان با کد میل 

 به نام مهرنیا نارونی به عنوان دهنده سلول و دادن آزمایشهای پیوند 0769288936

.با ید در تهران اسکان داشته باشند 

 مرداد 03

1401

 مرداد 08

1401
کتایون جالیل تبار3

مهرناز نارونی 

3591884383

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر تاالسیم515دو تخته  با حمامشپانیهمراهدکتر شر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر



1090
یه راه آسمان سمنان جهت انجام رادیوترانی در بیمارستان   شده از خت 

ی
بیمار معرف

.شهدای هفتم از سمنان به تهران مراجعه کرده اند

 مرداد 03

1401

 مرداد 10

1401
2

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

محمود یاراحمدی 

5219482157

همراه شای افروز 

(تهران)

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

بیمار و 

سمنانسمنانشطان مالنوم714دو تخته   با حمامشپانیهمراهان

1091
بیمار شوش باشنده به علت مشکل نارسانی کلیه و مجاری ادرار به تهران یم اید و در 

 و 
ی
تاری    خ سوم مرداد ماه وقت ویزیت پزشت دارد و بعد از ان برای انجام سونوگراف

ازمایشات چند روزی در تهران تحت نظر پزشک است

 مرداد 03

1401

 مرداد 07

1401
4

نجمه پاکیاری 

(کودکان فرشته اند)

شوش باشنده 

3614542270
بهرایمهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کلیوی و مجاری ادرار416

سیستان 

وبلوچستان
قضقند

1092
ام بیمار جهت مراجعه به مرکز جامع هموفییل و دندان پزشیک نیازمند  با سالم و احتر

.اسکان یم باشد

 مرداد 03

1401

 مرداد 06

1401
2

زهرا بوریان طاهری 

(انجمن هموفییل)

ی مرادپور  کامبت 

0590299190
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
اراکمرکزیهموفییل36

از است و نیازمند اقامتگاه یم باشد1093  در بیمارستان نمازی شت 
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 مرداد 03

1401

 مرداد 05

1401
الهه استوار1

ناض تفر پور 

2370383550
از)همراه شای رها  از(شت  کازرونفارسشطان لنفاوی22یک تختهشپانیبیمارنمازی شت 

1094
بیمار بدلیل مشکالت مربوط به کانرس تحت درمان یم باشد،همراهان نیاز به اسکان 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشد.دارند 

 مرداد 02

1401

 مرداد 06

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

زینب فتج 

3254226674
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور  کرمانشاهکرمانشاهکانرس غدد لنفاوی412دو تختهبستر

1095
 در تهران 

ی
ی در استان ایالم نیاز به اقامت جهت اقدامات درمان بیمار در اثر انفجار می 

لطفا جهت اسکان بیمار اقدامات الزم را مبذول بفرمایید/ دارد 

 مرداد 02

1401

 مرداد 05

1401
رضا نضی2

ذوالفقار فرضی 

5810122159
مفید(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

36دو تختهشپانیهمراهان

آسیب دست و 

صورت در اثر انفجار 
ی می 

ایالمایالم

1096
ام بیمار مشکل وترکتویم دارد از اقشار نیازمند است و نیاز به اسکان  با سالم و احتر

دارد

 مرداد 02

1401

 مرداد 07

1401
زاد پرگو3 ی شت  کتی

پروین خمید 

3610707852

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
طرفه

بیمار و 

چشیم515تفکیک شدهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
چابهار

 برای اسکان ندارد1097
ی
.همراه بیمار از شهرستان مراجعه کرده مکان

 مرداد 02

1401

 مرداد 05

1401
1

مژگان السادات قائم 

محمدی

 
ی
محمد مهران

3411625112

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشفا یحیاییان بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
33

کج بودن پاها 

مادرزادی
بندرعباسهرمزگان

1098
بیمار مشکل ستون فقرات، لگن، زانو و دست دارد و توسط پزشکان متعدد باید 

.ویزیت و معاینه شود

 مرداد 02

1401

 مرداد 06

1401
4

مژگان السادات قائم 

محمدی

اسوه صیدی 

محمدی 

3721020626

شفا یحیاییان(تهران)* خانه نور
بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

416
ستون فقرات، لگن، 

هر دو پا، دست ها
سنندجکردستان

1099
به نام خدا بیمار مبتال به تومور کلیه میباشد و طبق توصیه پزشک معالج جهت 

از را دارند ادامه درمان نیاز به اقامت در شت 

 مرداد 02

1401

 مرداد 03

1401
بهنام صابری2

محمد مهدی عدالت 

2500952754جو 
از)همراه شای رها  از(شت  الرفارستومور کلیه12یک تختهشپانیهمراهامت  شت 

 هستند1100
ی
بیمار شطان چشم هستند متاستاز لنفوم گردن و درحال پرتو درمان

 مرداد 02

1401

 مرداد 31

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

لیال بکشلو 

4322140475
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
قزوینقزوینچشم2958

1101
بیمار کانرس است، جهت انجام رادیوترانی به تهران مراجعه کرده است و دوره 

درمانش همچنان ادامه دارد

 مرداد 02

1401

 مرداد 09

1401
فریده ابراهییم3

خرسو نوربخش 

6349591021
ی (تهران)خانه نور  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
ایالمایالمشطان721

یط وچر صادر شده بیمار قادر به پرداخت هزینه نمیباشد1102
 مرداد 02

1401

 مرداد 04

1401
یفیان2 فریبا شر

ی  ضا قنتی علت 

1971944841
لقمان حکیم(تهران)شای ضاف 

بیمار و 

خوزستانارتوپدی24دو تخته با شویسشپانیهمراهان
مسجدسلیما

ن

1103
ی مشکل چشم داردقوز قرنیه  بیمار شطان مغز دارد که به چشم شایت کرده همراه نت 

ی مراجعه کنند .داردهر دو عمل شده اند پزشک نامه داده جهت پیگت 

 مرداد 02

1401

 مرداد 06

1401
زهرا مددی2

سارا رشیدی 

1830044982
فارانی(تهران)شای حمید 

بیمار و 

اصفهاناصفهانشطان چشم48دو تخته با شویسشپانیهمراهان

1104
که) ساله مجرد 36بیمار  ی میشود درحال 4حدود . یم باشد  (متر  ماه هست دیالت 

بیمار از لرستان . حاضی جهت انجام کارهای اولیه پیوند به این مرکز مراجعه کرده اند 

باتشکر. مراجعه کرده است و جهت اسکان نیاز به مساعدت دارند 

 مرداد 02

1401

 مرداد 06

1401
ی3 لیال قنتی

ی  زینب امت 

4073205692

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

شهید هاشیم 

نژاد

بیمار و 

خرم آبادلرستاننفرولوژی412سه تخته با حمامشپانیهمراهان

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1105 بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستر
 مرداد 03

1401

 مرداد 09

1401
لیال فریحی2

صدیقه سیف اله 

2062745697نژاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
بابلمازندرانتومور مغزی612

بیمار جهت درمان نیاز به اسکان دارد1106
 مرداد 02

1401

 مرداد 04

1401
لیال فریحی2

عبداله حویزه 

1987603095
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانجرایح اعصاب24

1107
کودک به دلیل بیماری نقص ایمتی در این بمیارستان تحت درمان یم باشد و امروز 

ی یم  شود مادربزرگ بیمار دهنده سلول به بیمار . جهت پیوند مغز و استخوان بستر

.یم باشد

 مرداد 02

1401

 مرداد 09

1401
معصومه طیتی2

ابراهیم اسدپور 

1749186111
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
714

پیوند )نقص ایمتی

(مغز و استخوان
اهوازخوزستان



1108
با سالم بیمار مبتال به بیماری شطان کبد میباشد و تحت درمان میباشد و با توجه 

 دارند
ی
از  جهت ادامه درمان شییم درمان بهدستور پزشک  نیاز به اقامت در شت 

 مرداد 02

1401

 مرداد 08

1401
بهنام صابری2

فاطمه اله بخشر پور 

3170226835
 ریز

ی
ازشای نور ن امت  شت 

بیمار و 

بردست کرمانشطان کبد612دو تختهشپانیهمراهان

1109
کودک به دلیل بیماری تاالسیم در این بیمارستان تحت درمان یم باشد و نیاز به 

.پیوند مغز و استخوان دارد

 مرداد 03

1401

 مرداد 08

1401
معصومه طیتی3

زینب ساالری 

3382845350
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
بندرعباسهرمزگانپیوند مغزو استخوان515

1110
کودک به دلیل بیماری ارتوپد در این بمیارستان تحت درمان یم باشد و یط روزهای 

 و اقامت در تهران دارند
ی
ی امور درمان .آینده نیاز به پیگت 

 مرداد 02

1401

 مرداد 08

1401
معصومه طیتی3

ملیسا نارونی 

3613295301
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
ارتوپد618

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1111
کودک به دلیل بیماری اورولوژی در این بیمارستان تحت درمان یم باشد و جهت 

 یط روزهای اینده نیاز به اقامت در تهران دارد
ی
ی امور درمان .پیگت 

 مرداد 02

1401

 مرداد 06

1401
معصومه طیتی3

عیل هوشیاری 

3460231981
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
بندرجاسکهرمزگاناورولوژی412

1112
 شده و جهت انجام عمل جرایح توده بیتی  (رهایار)بیمار از طرف خانم عظییم

ی
معرف

 شدن . به تهران مراجعه کرده اند
ی
جرایح ایشان هنوز انجام نشده و به دلیل طوالن

.پرسه درمان، نیاز به تمدید اسکان دارند

 مرداد 02

1401

 مرداد 12

1401
(رها)راضیه کمایل 4

وکیل کرمیان 

3150618071

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
امت  اعلم

بیمار و 

قلعه گنجکرمانجرایح توده بیتی1040سه تخته با حمامشپانیهمراهان

 یم باشد1113
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 مرداد 02

1401

 مرداد 04

1401
 راد2

ر
مهناز صادف

ی غالیم  یاسی 

4000581074
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

24cpاسدآبادهمدان

بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد1114
 مرداد 02

1401

 مرداد 04

1401
لیال فریحی3

یم  جالل متی

2002252734
شپانیهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
دزفولخوزستانموکور26

1115
بیمار برای انجام عمل چشم به تهران مراجعه کرده است و هم اکنون نیازمند انجام 

ی است اقدامات قبل از بستر

 مرداد 02

1401

 مرداد 06

1401
فریده ابراهییم3

زهرا قاسیم 

2111789232
ی (تهران)شای من  (ع)امام حسی 

بیمار و 

دامغانسمنانچشم412سه تخته با شویسشپانیهمراهان

1116
 نایسر از تصادف اعزایم از گرمسار 

ی
با سالم و خسته نباشید بیمار بعلت آسیب دیدیک

ی  ی هستند و تحت درمان میباشند همراهان بیمار بعلت نداشیر  بستر
ی
در مرکز طالقان

محیل برای اسکان نیاز به مساعدت در این زمینه دارند

 مرداد 02

1401

 مرداد 06

1401
اسماعیل راشدی3

صدیقه بدییه 

1286278678
همراه شای بهشت

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
سه تخته با حمام و 

شویس
412

 دچار 
ی
تصادف

 متعدد 
ی
شکستیک

میباشد

اصفهاناصفهان

1117
ت فاطمه  ی در بیمارستان حضی بیمار نابینا و مشکل شکاف کام و لب دارد جهت بستر

مراجعه نموده

 مرداد 02

1401

 مرداد 05

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

محمدپاشا شهلیتی 

3582324950
(تهران)خانه نور 

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
36

شکاف کام و لب و 

مشکل چشم

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1118
ی و در آی یس یو یم باشد . بیمار به علت آسیب مغزی در بیمارستان نمازی بستر

.برادر و پدر بیمار نیازمند اقامتگاه یم باشند

 مرداد 02

1401

 مرداد 09

1401
الهه استوار2

 نارونی 
ی حسی 

3613162830
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  714دو تختهبستر

- آسیب به نخاع

مشکالت تنفش

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1119
از یم باشد  در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار وهمراهان وی . بیمار تحت پرتودرمان

 نیازمند اقامتگاه 2460835361 ساله به نام هانیه بیات با کد میل 8و فرزند  (همرس)

.یم باشند

 مرداد 02

1401

 مرداد 16

1401
الهه استوار2

هاجر غالیم 

2511569205
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

قت فارستومور سینه1428دو تختهشپانیهمراهان

1120
از است و بیمار و همراه وی نیازمند   در بیمارستان نمازس شت 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

.اقامتگاه یم باشد

 مرداد 02

1401

 مرداد 16

1401
الهه استوار2

 
ی
حسن زمان

4220063374
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

- عمل زبان1428دو تختهشپانیهمراهان
ی
پرتودرمان

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1121
ی روشتی با کد میل   بدلیل بیماری کلیوی به بیمارستان 1911787209بیمار خت 

.مراجعه نموده است و نیاز به اسکان دارند 

 مرداد 01

1401

 مرداد 15

1401
کتایون جالیل تبار2

ی روشتی  خت 

1911787209
یعتر(تهران)شای لییل  شپانیهمراهدکتر شر

 تخته با 2اتاق 

شویس
اهوازخوزستانبیماری کلیوی1428

1122
 است لذا همراهان وی و بیمار 

ی
از تحت پرتودرمان بیمار در بیمارستان نمازی شت 

.نیازمند اقامتگاه یم باشند

 مرداد 02

1401

 مرداد 16

1401
الهه استوار3

اده  ی پریزاد علت 

3500634443
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

بوشهربوشهرشطان1442دو تختهشپانیهمراهان

بیمار جهت انجام درمان شپانی نیاز به اسکان دارد1123
 مرداد 02

1401

 مرداد 06

1401
لیال فریحی2

احمد خوش شور 

2593056991
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
رشتگیالنکانرس مثانه48

1124
 ساله که جهت پیوند مغزاستخوان مراجعه و پروسه ی پیش از پیوند 18بیمار آقانی 

.را جهت مشخص شدن دهنده، یط یم نماید

 مرداد 01

1401

 مرداد 04

1401
کتایون جالیل تبار2

عیل ناضی 

3410969802
یعتر(تهران)* خانه نور دکتر شر

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

مینابهرمزگانتاالسیم ماژور36

1125

ی دارند از زاهدان به تهران  خانواده برای درمان دو فرزندشان که مشکل پای چمتی

مراجعه نموده اند و یط هفته جاری باید هردو تحت عمل جرایح زیر نظر دکتر ملگ 

ند ی . قرار بگت  با توجه به اینکه خانواده جانی برای اقامت در تهران ندارند همچنی 

.اتومبیل شحیص برای رفت و آمد ندارند نیاز به خدمات اسکان دارند

 مرداد 01

1401

 مرداد 05

1401
ی سادات4 صدیقه اکتی

انیسه پاک توتازیه 

3612085786

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یبیماراختر ی416سه تخته با حمامبستر پا چمتی

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان



1126
همراه دیگر بنام خانم روژینا قزلباش با .بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد

 با همراه دیگر جابجا میشود2840842742کد میل 

 مرداد 02

1401

 مرداد 09

1401
لیال فریحی2

ثانیه نجاری اولفر 

2850754684
(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای امت  

بیمار و 

پیوند کبد714دو تخته با شویسشپانیهمراهان
آذربایجان 

غرنی
سلماس

1127
ی شده روز سوم مرداد عمل باز انجام خواهد شد و   قلتی بستر

بیمار بعلت ناراحتر

روز شش مرداد ترخیص یم شود

 مرداد 01

1401

 مرداد 06

1401
سامعه محرری1

ابراهیم عیل نژادیان 

1860353071
از)همراه شای رها  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
یهمراه بهبهانخوزستانبیماری قلتی55یک تختهبستر

1128
ی درمان در  بیمار پس از ترخیص عمل قلب باز بایستر تا روز ده مرداد جهت نی گت 

از حضورداشته باشند شت 

 مرداد 01

1401

 مرداد 10

1401
سامعه محرری3

یفی  عباس شر

1752253401
 ریز

ی
شای نور ن

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

بهبهانخوزستانعمل قلب باز927دو تختهشپانیهمراهان

1129
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و نیاز به 

ی
ام بیمار اقدامات درمان با سالم احتر

.اقامتگاه دارند

 مرداد 01

1401

 مرداد 02

1401
سمیه یادگاری4

ی عیل  ماه جبییی

مرادی 

3369692015

میالد(تهران)* خانه نور
بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

وئید14 کرمانشاهکرمانشاهجرایح تت 

1130
 تحت درمان میباشد و اکنون جهت 

ی
بیمار به دلیل کانرس رحم در این مرکز درمان

ی درمان مراجعه نموده است و با توجه به اینکه در تهران محیل برای اسکان  پیگت 

 میگردد
ی
ندارد به ان مرکز معرف

 مرداد 01

1401

 مرداد 03

1401
2

ی
زهرا فراهان

قمرتاج جوزی مراد 

4198830169آبادی 
شهدای تجریشهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
نورآبادلرستانکانرس رحم24

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد1131 بیمار بستر
 مرداد 01

1401

 مرداد 06

1401
لیال فریحی1

سید رضا حسیتی 

1990817297

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
شوشترخوزستانکلیوی55

 یم باشد16بیمار 1132
ی
وع برنامه جدید شییم درمان . ساله به دلیل عود بیماری نیاز به شر

 مرداد 01

1401

 مرداد 08

1401
کتایون جالیل تبار4

رضا کریم  امت 

4380554600
یعترهمراه شای بهشت یهمراهدکتر شر بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
شالقزوینشطان خون728

1133
بیمار بدلیل مشکالت مربوط به دیابت تحت درمان یم باشد،بیمار و همراهان نیاز به 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.اسکان دارند

 مرداد 01

1401

 مرداد 08

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

سارا خلییل نژاد 

5250095534
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
دیابت721

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

1134
 به تهران مراجعه میکند و نیازمند اسکان 83بیمار متولد 

ی
 است که برای شییم ددمان

است

 مرداد 01

1401

 مرداد 06

1401
فریده ابراهییم3

تارا داردان 

3810635553
ی (تهران)خانه خدیجه  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
مریوانکردستانشطان515

ی یم باشد1135  در این مرکز بستر
ی
بیمار به دلیل شطان خون تحت شییم درمان

 مرداد 01

1401

 مرداد 03

1401
کتایون جالیل تبار2

 یحت  زاده 
مصطفی

2994059606گویک 
یعتر(تهران)خانه نور  یهمراهدکتر شر بستر

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
گلبافکرمانشطان خون24

1136
 به بیمارستان مراجعه 

ی
بیمار به دلیل بیماری کنرس سینه جهت انجام شییم درمان

.نموده است و نیاز به اسکان دارند 

 مرداد 01

1401

 مرداد 02

1401
کتایون جالیل تبار2

چیمن فریحی 

3859735403
یعتر(تهران)خانه نور  شپانیهمراهدکتر شر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
سنندجکردستانکنرس سینه12

1137
ی و تحت درمان یم  کودک به دلیل پیوند مغز و استخوان در این بیمارستان بستر

.باشد

 مرداد 01

1401

 مرداد 12

1401
معصومه طیتی3

یزدان عبدی 

1749793628
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
ایذهخوزستانپیوند مغزو استخوان1133

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد1138 بیمار بستر
 مرداد 02

1401

 مرداد 04

1401
لیال فریحی1

ابوبکر غفوری 

2929367441
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
گواریسر22

آذربایجان 

غرنی
بوکان

1139
بیمار به علت مشکالت ضایعه نخایع در بیمارستان امام خمیتی درمان شپانی 

وویزیت یم شود

 مرداد 01

1401

 مرداد 05

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

ی اله منتر  امی 

6349958152

همراه شای الهوت 

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

ایالمایالمجسیم حرکتر412سه تخته با شویسشپانیهمراهان

1140
ی است و همراهان نیاز به اسکان د ارند همراه دیگر بنام اقای عیل مهتانی با  بیمار بستر

 با همراهان جابجا میشود18503193751کد میل

 مرداد 01

1401

 مرداد 06

1401
لیال فریحی2

صدیقه مکاریان 

1860284604

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بهبهانخوزستانارتوپدی510دو تخته  با حمامبستر

 یم باشد1141
ی
بیمار با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 مرداد 01

1401

 مرداد 14

1401
 راد4

ر
مهناز صادف

 
ی
حامد عنوان

3243080614
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

1352cpاصفهاناصفهان

1142

 متولد 
ی
.  که تا االن دو سه باری مهمان رها بوده است1360بیمار مهدی عیل جان

متاسفانه به دلیل . ایشان متاسفانه مبتال به تومور مغزی بدخیم گلیو بالستوما است

 مدت در تهران توانانی پرداخت هزینه ها را ندارد
ی
بیمار مغازه تعمت  . درمان طوالن

ی داشت که دیگر توانانی کار کردن ندارد و مغازه را که اجاره بود  اگزوز و رادیاتور ماشی 

 مرداد 01

1401

 مرداد 06

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
مهدی عیل جان

4323505701
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
510

گلیو )تومور مغزی 

بالستوما از نوع 

(بدخیم

قزوینقزوین

1143
بیمار خانم فاطمه مویس زاده برای انجام آزمایشات قلتی وشستشوی ریه واحتمال 

ی دربیمارستان مسیح دانشوری با دکتر هاشمیان  فوق تخصصه ریه وقت  بستر

 دارند
ی
معاینه وکاردرمان

 تت  31

1401

 مرداد 04

1401
4

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

فاطمه مویس زاده 

3209585458
مسیح دانشوریهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
بمکرمانقلتی ریوی416



1144
بیمار به دلیل بیماری دستگاه گوارش به پزشک مراجعه کردن که شنبه همراه 

.آندوسکونی دستور پزشک اعالم میشود

 تت  31

1401

 مرداد 03

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ربابه جام گوهری 

3161212118
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کهنوجکرماندستگاه گوارش39

بیمار بعلت درمان مشکل قلتی مراجعه وهمراهان نیاز به اسکان دارند1145
 تت  30

1401

 مرداد 02

1401
مریم تیموری جایم2

گوهر دارانی 

6349689501

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس ایالمایالممشکل قلب36تفکیک شدهبستر

1146
بیمار و همراهان نیاز به .بیمار بدلیل مشکالت مربوط به زنان تحت درمان یم باشد

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.ساکن دارند 

 تت  30

1401

 مرداد 05

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

نور نی نی خلیل زاده 

3580067524
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

401)

زنان618
سیستان 

وبلوچستان
چابهار

1147
بیمار به دلیل سکته مغزی به بیمارستان مراجعه نموده است و همراهان بیمار نیاز به 

.اسکان دارند 

 تت  30

1401

 مرداد 05

1401
کتایون جالیل تبار2

 
ی
ا عبدالخان سمت 

1757156811

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یعتر یهمراهدکتر شر 612تفکیک شدهبستر

سکته )مشکل مغزی 

(مغزی 
اهوازخوزستان

ی استICUبیمار به علت جرایح مغز در 1148  بستر
 تت  30

1401

 مرداد 03

1401
خدیجه آستاریک2

صدیقه سیف اله 

2062745699نژاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
48

بیمار به علت جرایح 

مغز در بخش 

ICUی است بستر

بابلمازندران

1149
کودک به دلیل بیماری ارتوپد در این بیمارستان تحت درمان بوده و یط چند روزه 

.اینده نیاز به اقامت درتهران دارد

 تت  30

1401

 مرداد 02

1401
معصومه طیتی3

ملیسا نارونی 

3613295301
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
ارتوپد39

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1150
یه مراجعه کردند و برای ایشان از دکتر عالمه در  ایشان با مشکل کلیه به خت 

بیمارستان شهده تجریش وقت ویزیت هماهنگ گردید

 تت  30

1401

 مرداد 04

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ن  ر حافظ رئیش بت 

3020071178آباد 
شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
کهنوجکرمانمشکل ارولوژی510

1151

 یم باشد
ی
ایشان . کودک با اختالل فلج مغزی عمل جرایح داشته و نیازمند کاردرمان

 در همراه شای بهشت اقامت داشتند، پس از پایان روند درمان در 
ی
مدت طوالن

 دارند و به درخواست آقای مهندس 
ی
بیمارستان نورافشار، همچنان نیاز به کاردرمان

 در تهران اقامتگاه بهشت برای ایشان  (رهاریار)بهشتر 
ی
تا زمان انجام جلسات کاردرمان

 تت  30

1401

 مرداد 12

1401
(رها)راضیه کمایل 3

امت  مهدی کرییم 

4272634755
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
1339cpزنجانزنجان

بیمار برای شنبه وقت درمانگاه دارد و نیاز به اسکان دارد1152
 تت  30

1401

 مرداد 01

1401
3

ی
زهرا فراهان

هوشنگ احمدی 

5589388007
شهدای تجریش(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

سنندجکردستاناحتباس ادراری26

یوترانی1153
ی بیمار مبتال به اتیسم مراجعه به تهران جهت ویزیت پزشک و فت 

 تت  30

1401

 مرداد 07

1401
3

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

 
ی
سدنا نران

3593084641
همراه شای بهشت

یه  انجمن خت 

اتیسم
شپانیبیمار

سه تخته با حمام و 

شویس
اتیسم824

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

ی در بخش میباشد و همراهان نیاز به اسکان دارند1154  شده و بستر
ی
بیمار دچار سوختیک

 تت  30

1401

 مرداد 01

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

عبداله محرم زاده 

4282987103
یبیمارشهید مطهری(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
24

ی
زنجانزنجانسوختیک

1155

 شده و جهت درمان تومور جمجمه به 
ی
بیمار از طرف خت  مورد اعتماد به رها معرف

 دیگر 
ی
 و امور درمان

ی
تهران مراجعه کرده است، در حال حاضی فرایند شییم درمان

ت رسول در حال انجام است و خانواده  بیمار در بیمارستان های امام خمیتی و حضی

ایط مساعدی ندارد و نیاز به تمدید اسکان دارند .بیمار از لحاظ مایل شر

 تت  31

1401

 مرداد 12

1401
(رها)راضیه کمایل 4

ثنا عبایس 

3810612782
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانتومور مغزی1248

1156
بیمار و همراهان .بیمار بدلیل مشکالت مربوط به مغزو اعصاب تحت درمان یم باشد

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.نیاز به اسکان دارند

 تت  30

1401

 مرداد 06

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

 
ی
گنج خاتون کدخدان

5259529057
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(302اتاق )شویس
مغزواعصاب721

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

1157
بیمار و خانم مهرنی نی درزاده .  بیمار به علت بیماری نورولوژی تحت درمان است 

. هردو تحت درمان هستند و خانم مهرنی نی درزاده به علت نازانی تحت درمان است

.ایشان قادر به پرداخت هزینه نیم باشد

 تت  30

1401

 مرداد 06

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

روز خاتون کدخدانی 

3580067508
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
نورولوژی721

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1158
کودک به دلیل بیماری قلتی در این بیمارستان جرایح انجام داده است و جهت ادامه 

.درمان نیاز به اقامت چند روزه در تهران دارد

 تت  30

1401

 مرداد 06

1401
معصومه طیتی2

سیف الرحمن نارونی 

7370198081
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

301)

قلب714
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

 هستند1159
ی
بیمار شطان فک دارند و درحال پرتو درمان

 تت  31

1401

 مرداد 11

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

سالم سواری 

1988699657
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
اهوازخوزستانشطان فک1122

 هستند1160
ی
بیمار شطان ریه هستند و درحال پرتو درمان

 تت  31

1401

 مرداد 11

1401
2

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

زینب آقا علیتی 

4200203790

همراه شای ژوان 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

یکرمانشاهشطان ریه1122تخته با شویس 2شپانیهمراهان هرسی 

1161
ی است و همراهان نیاز به   با برق  شده و در بخش ویژه بستر

ی
بیمار دچار سوختیک

اسکان دارند

 تت  30

1401

 مرداد 02

1401
 رزین3

ی
فریبا سلیمان

امت  همتر 

4020013251
یهمراهشهید مطهری(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(404اتاق )شویس
39

ی
کبودرآهنگهمدانسوختیک



 انجام میدهد1162
ی
.بیمار مبتال به بیماری پسوزیاریس است و یک روز در میان نوردرمان

 تت  31

1401

 مرداد 08

1401
3

ی
زهرا فراهان

عیل نظری 

4061038931
شهدای تجریش(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

خرم آبادلرستانپسوزوریانس824

1163
ی جهت انجام مدارک و آزمایشات قبل از پیوند همراه با پدر و مادر به  ی بیمار دیالت 

تهران مراجعه نموده و نیاز است جهت تکمیل آنها در تهران اقامت داشته باشند و 

ی ضعیف یم باشند   برای اسکان ندارند و از نظر مایل نت 
ی
.مکان

 مرداد 01

1401

 مرداد 08

1401
3

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

شیما کرد انجیک 

3710542138

همراه شای آریو 

(تهران)
سینا

بیمار و 

ی 721تخته با حمام 3شپانیهمراهان پیوند کلیه- دیالت 
سیستان 

وبلوچستان
خاش

1164
 مراجعه کرده ک دیروز ترخیص و هفته اینده با 

ی
بیمار جهت ادامه روند سوختیک

توجه ب نظر پزشک مربوطه مجددا عمل خواهند داشت لذا ه علت دوری مسافت 

ل نیاز ب مسکن دارند ی .با متی

 تت  30

1401

 مرداد 05

1401
 رزین2

ی
فریبا سلیمان

مینا حسن بر 

3610123370
شهید مطهری(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
612

ی
سوختیک

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

.بیمار از استان هرمزگان جهت جرایح شبکیه به این مرکز مراجعه نموده است1165
 تت  30

1401

 مرداد 03

1401
زینب آویش3

محمد زاریع 

3460036869
(تهران)* خانه نور

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

یهمراه بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

مینابهرمزگانچشم412

1166
پارسا جام گوهری به دلیل کمبود کلسیم شدید با تشخیص پزشک در  بیمار امت 

ی شدند  .بیمارستان مفید بستر

 تت  31

1401

 مرداد 04

1401
3

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

پارسا جام گوهری  امت 

6980244116
(تهران)شای سلیمان 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

کهنوجکرمانگوارش412سه تخته با شویسشپانیهمراهان

ی یم باشد1167 ام بیمار در بخش جرایح قلب بستر .با سالم احتر
 تت  30

1401

 مرداد 06

1401
سمیه یادگاری2

عیل سواری 

1989514278
یهمراهمیالد(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
اهوازخوزستانجرایح قلب714

1168
بیمار بعلت درد شدید در مچ دست به پزشک مراجعه کردند و جرایح صورت گرفت 

.، برای معاینه بعداز عمل باید دوباره به پزشک رجوع کنند

 تت  31

1401

 مرداد 01

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

روزخاتون منوچهری 

3161258673
(تهران)شای لییل 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
کهنوجکرمانمچ دست12

آندوسکونی کردن باید به دکتر نشون بدهند برای دستور بعدی پزشک1169
 تت  30

1401

 مرداد 02

1401
2

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

 کهنویحی 
ی
زهرا باران

3150211883
(تهران)شای ضاف 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

کهنوجکرمانگوارش36دو تخته با شویسشپانیهمراهان

1170
ده فوت شده . ساله متاهل یم باشد و دارای سه فرزند یم باشد 46بیمار همرس نامتی

 ساله ش جهت جرایح به این مرکز مراجعه کرده 19بیمار به همراه دختر. است 

ده از لرستان مراجعه کرده است. است  که نیاز به اسکان دارد  باتشکر.  نامتی

 تت  30

1401

 مرداد 04

1401
ی1 لیال قنتی

روحبخش 

سیامنصور 

6139873360

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
خرم آبادلرستاناورولوژی55

1171
ام بیمار تحت عمل جرایح گوش قرار گرفته امروز مرخص است و جهت  با سالم احتر

.ویزیت سه روز آینده نیاز به اقامتگاه دارند

 تت  30

1401

 مرداد 05

1401
سمیه یادگاری2

 
ی
زینب بغالن

1810164265
میالد(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
آبادانخوزستانجرایح گوش612

1172
ی است و 2بیمار به علت شطان لنفوم در بخش هماتولوژی   بیمارستان نمازی بستر

.همراهان وی نیازمند اقامتگاه یم باشند

 تت  30

1401

 مرداد 06

1401
الهه استوار3

زینب کرییم بونک 

5369962741
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  رودبارکرمانشطان لنفوم721تخته 3بستر

1173
با سالم بیمار به علت سقوط از ارتفاع تحت درمان است والدین او همراهانش 

هستند که محیل برای اسکان ندارند

 تت  29

1401

 مرداد 04

1401
اسماعیل راشدی3

ستایش جودیک نژاد 

4850307574
(تهران)خانه آرامش

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

همراهان
ی پلدخترلرستانسقوط از ارتفاع618سه تخته با شویسبستر

1174
بیمار و همراه نیاز به .بیمار بدلیل مشکالت مربوط به ارتوپدی تحت درمان یم باشد

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.اسکان دارند 

 تت  29

1401

 مرداد 01

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

راضیه جالیل 

0579724670
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
دلیجانمرکزیارتوپدی36

بیمار جهت انجام کارهای ژنتیک و تشخییص بایستر در تهران بماند1175
 تت  30

1401

 مرداد 05

1401
2

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

محمدی  ستاره شت 

6990002700

همراه شای واقف 

(تهران)
مهدیه

بیمار و 

612دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
مشکل زنان و مجرای 

تناسیل

سیستان 

وبلوچستان
فنوج

ی است و همراهان نیاز ه اسکان دارند1176 بیمار بستر
 تت  29

1401

 مرداد 01

1401
لیال فریحی3

سید رضا حسیتی 

1990817297
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)شای من  شوشترخوزستانکلیوی39سه تخته با شویسبستر

1177
بیمار بعلت درمان ناباروری از شهرستان گنبدکاووس مراجعه و بیمار وهمراه نیاز به 

اسکان دارند

 تت  29

1401
مریم تیموری جایم14012تت   30

آرزو پرتوی 

2020093391
یهمراهیاس(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
گنبدکاووسگلستانناباروری12

1178
ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند همراه دیگر بنام خانم حمیده فتج .بیمار بستر

 با همراه دیگر جابجا میشود2123568895با کد میل

 تت  30

1401

 مرداد 03

1401
لیال فریحی2

محمدپارسا عابدی 

2111484830
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای  رعا  گرگانگلستانارتوپدی48دو تخته با شویسبستر

1179

ایشان . حواله اسکان این بیمار از فروردین ماه سال جاری بارها تمدید گردیده است

 تحت پیوند قرار گرفته 
ی
مبتال به کانرس مغز استخوان هستند و در بیمارستان طالقان

اند، در حال حاضی روند درمان ایشان همچنان ادامه داشته و نیاز به تمدید مجدد 

.حواله اسکان دارند

 تت  31

1401

 مرداد 31

1401
(رها)راضیه کمایل 3

ه مقبل قائد  سمت 

06575517فرحان 
(تهران)شای زند 

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

کانرس مغز و استخوان3193سه تخته با شویسشپانیهمراهان



1180
ی است و NICUهمچنان تا دو هفته آینده جهت ادامه درمان در  (نوزاد)بیمار  بستر

.والدین نیاز به تمدید اسکان دارند

 تت  30

1401

 مرداد 11

1401
مریم تیموری جایم2

نیلوفر نعمتر 

5270082713
یهمراهیاس(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
1224

تولد نارس نوزاد و 
ی
امون مشکالت پت 

اهوازخوزستان

1181
ده جهت ویزیت تخصیص قلب به همراه مادرش به تهران امده است و نیاز به  نامتی

.اسکان دارند

 تت  29

1401

 مرداد 02

1401
2

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

مارال بازیاری 

3510613988
(تهران)شای حمید 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

برازجانبوشهرقلتی48دو تخته با شویسشپانیهمراهان

1182
 با مورد بیماری تاالسیم جهت انجام 6820070764بیمار محدثه سابیک با کد میل 

.پیوند به بیمارستان مراجعه نموده است و نیاز به اسکان دارند 

 تت  29

1401

 مرداد 09

1401
کتایون جالیل تبار3

محدثه سابیک 

6820070764

همراه شای مشت  

(تهران)
یعتر تاالسیم1133سه تخته با حمامشپانیهمراهدکتر شر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1183
ام مراجعه کننده با توجه به وضعیت نامناسب معیشتر و نیاز به  با سالم و احتر

با تشکر. درمان در تهران درخواست اقامت دارند

 تت  29

1401

 مرداد 05

1401
3

مهدخت جهان 
ی (بهزیستر کشور)بی 

سمیه رادمهر 

3549741103
(تهران)خانه نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
خورموجبوشهرزنان721

1184
 ایالم یم باشند که 

ی
یه نور در نمایندیک بیمار از مددجویان تحت پوشش موسسه خت 

ی درمان از ایالم به تهران مراجعه کرده اند .جهت پیگت 

 تت  29

1401

 مرداد 02

1401
3

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

ربابه موسوی 

4500067027

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

یهمراه ایالمایالمشطان پستان412سه تخته با حمامبستر

1185
بیمار عمل قوز قرنیه انجام داده است داخل چشم بخیه خورده پزشک نامه داده که 

. برای کشیدن بخیه مراجعه کند1401/5/2در تاری    خ 

 تت  29

1401

 مرداد 02

1401
زهرا مددی2

سارا رشیدی 

1830044982

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

اصفهاناصفهانقرنیه48دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

ی دارد. با سالم و خدا قوت 1186 بیمار فردا اتاق عمل شپانی تزریق بلومایسی 
 تت  29

1401
سعیده راوند14012تت   30

پریسا نادری چگیتی 

3379981370
(تهران)خانه نور 

ت فاطمه  حضی

(س)
شپانیبیمار

دو تخته با حمام و 

(404اتاق )شویس
12

ی
کرمانشاهکرمانشاهسوختیک

1187
 شده و جهت انجام عمل جرایح توده بیتی  (ایوار)بیمار از طرف خانم عظییم

ی
معرف

 مرداد نوبت ویزیت دارند و در حال 1به تهران مراجعه کرده اند که در شنبه تاری    خ 

.حاضی نیاز به اسکان دارند

 تت  29

1401

 مرداد 02

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 4

وکیل کرمیان 

3150618071

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
امت  اعلم

بیمار و 

قلعه گنجکرمانجرایح توده بیتی416سه تخته با حمامشپانیهمراهان

.با سالم در صورت امکان روز تخلیه ،خروج از اقامتگاه عض باشد1188
 تت  29

1401
لیال حفر14013تت   30

 
ی
نعمت کیان

6169628170
(تهران)خانه خدیجه 

شهید دکتر 
ی
لواسان

بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با 

شویس و حمام
ایوانایالمقلتی13

1189
 ساله یم باشد که تاالسیم ماژور داشته و در مورخ 3بیمار پرسبچه ای 

. تحت پیوند مغزاستخوان قرار گرفته و دو همراه دارد1401/04/25

 تت  29

1401

 مرداد 06

1401
کتایون جالیل تبار2

عرشیا شیخیا 

6090237124

همراه شای کریمان 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر جمبوشهرتاالسیم ماژور816دو تخته  با حمامبستر

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1190 بیمار بستر
 تت  29

1401

 مرداد 05

1401
لیال فریحی2

رضا ماهرونی 

4849561152
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
الیگودرزلرستانارولوژی714

1191
بیمار به دلیل بیماری گوارش در این بیمارستان تحت درمان میباشد و یط روزهای 

.آینده نیاز به اقامت در تهران دارد

 تت  29

1401

 مرداد 02

1401
معصومه طیتی1

عمران نادره 

3640968018
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
شپانیبیمار

یک تخته با حمام و 

شویس
گوارش44

سیستان 

وبلوچستان
کنارک

.بیمار به دلیل مشکل شنوانی و جرایح گوش به همراه خانواده نیاز به اسکان دارد1192
 تت  29

1401

 مرداد 03

1401
ی3 رقیه بشت 

شوخان براخاض 

3850381862
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
دیواندرهکردستانجرایح گوش515

1193
بیمار به دلیل بیماری کلیوی به بیمارستان مراجعه نموده است و همراهان ایشان نیاز 

.به اسکان دارند 

 تت  29

1401

 مرداد 01

1401
کتایون جالیل تبار3

مصطفی زاهد شگیل 

2002507538

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر دزفولخوزستانبیماری کلیوی39سه تخته با حمامبستر

 است و به همراه فرزند نیازمند اقامتگاه یم باشند1194
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 تت  29

1401

 مرداد 05

1401
الهه استوار2

زبیده امیتی 

3520639149
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

بوشکانبوشهرتومور مغزی714دو تختهشپانیهمراهان

1195
ی است و همراهان  بیمار به علت مشکالت مغز و اعصاب در بیمارستان نمازی بستر

.وی نیازمند اقامتگاه یم باشند

 تت  29

1401

 مرداد 05

1401
الهه استوار3

مریم کرییم 

2450228612
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهنمازی شت  721دو تختهبستر

مشکالت مغز و 

اعصاب
جهرمفارس

1196
از است و همراهان وی و بیمار،   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

.نیازمند اقامتگاه یم باشند

 تت  29

1401

 مرداد 12

1401
الهه استوار3

 تکاور 
ی
کلثوم تشاف

3569876225
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

بندرکنگانبوشهرشطان1442دو تختهشپانیهمراهان

1197
ی و تحت درمان و جرایح قلب  کودک به دلیل بیماری قلتی در این بیمارستان بستر

 نیاز به اقامت چند روزه در تهران دارند
ی
ی امور درمان .قرار گرفته است و جهت پیگت 

 تت  28

1401

 مرداد 04

1401
معصومه طیتی3

ماه نسا فرهمند راد 

3491376051
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
بوشهربوشهرقلب721



1198
ی و تحت درمان و جرایح بوده  کودک به دلیل بیماری قلتی در این بیمارستان بستر

بیمار با . است و جهت ادامه درمان نیاز به اقامت یط روزهای اینده در تهران دارند

. همراه خانواده یم باشد0972754687کد میل 

 تت  28

1401

 مرداد 03

1401
معصومه طیتی2

مهدی موحد  امت 

0972754687
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
قلب612

خراسان 

رضوی
مشهد

بیمار مبتال به اتیسم اسکان جهت ویزیت دکتر و انجام آزمایشات مربوطه1199
 تت  28

1401
14013تت   30

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

ی مرادی مت   حسی  امت 

4062506335
همراه شای بهشت

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستاناتیسم26

1200
ده جهت بیماری اورولوژی به .  فرزند یم باشد 2ساله متاهل و دارای 53بیمار  نامتی

این مرکز مراجعه است و باید جرایح شود همراه بیمار جهت اسکان نیاز به مساعدت 

باتشکر. دارد 

 تت  28

1401
ی14011تت   29 لیال قنتی

اده  ی شعبان علت 

2091211036

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
ساریمازندراناورولوژی11

1201
بیمار از شهرستان مریوان بابت درمان ستون فقرات مراجعه وهمراهان نیاز به اسکان 

دارند

 تت  28

1401

 مرداد 02

1401
مریم تیموری جایم2

جالل ولیدی 

3820276033

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
مریوانکردستانستون فقرات510

 قلب1202
ی
انژیوگراف

 تت  28

1401
سامعه محرری14012تت   29

یداله تژه پور 

1860591620
 ریز

ی
شای نور ن

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

 قلب12دو تختهشپانیهمراهان
ی
بهبهانخوزستانانژیوگراف

بیمار جهت ویزیت به همراه همرس نیاز به اسکان دارد1203
 تت  28

1401
مریم تیموری جایم14012تت   29

نرگس شوری 

2170418741

همراه شای کریمان 

(تهران)
یاس

بیمار و 

بهشهرمازندرانویزیت زنان12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1204
بیمار و همراهان نیاز به . تحت درمان میباشدmsبیمار بدلیل مشکالت مربوط به 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.اسکان دارند

 تت  28

1401

 مرداد 04

1401
4

مریم 

(اورژانس)دیواندری

بهاره یال 

3380165018
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
728msبندرعباسهرمزگان

1205
بیمار مبتال به شطان سینه یم باشد و نیازمند اسکان یم باشند تا توسط دکتر ویزیت 

ی شوند .و بستر

 تت  28

1401
14013تت   29

ی
زهرا فراهان

لیال عسگری 

5209839397
شهدای تجریش(تهران)خانه نور 

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
شاهرودسمنانشطان سینه13

.بیمار جهت اندسکونی مراجعه کرده که به یک شب اقامت نیاز دارد1206
 تت  28

1401
الهه استوار14013تت   29

نوا حستی نژاد 

6540395851
 ریز

ی
ازشای نور ن دارابفارسآترزی مری13دو تختهشپانیهمراهنمازی شت 

1207
یه نور در یاسوج جهت انجام رادیوترانی در   خت 

ی
 شده از نمایندیک

ی
بیمار معرف

از مراجعه کرده اند از از یاسوج به شت  بیمارستان نمازی شت 

 تت  28

1401

 مرداد 08

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

پریجان صفانی 

4250797317
از)شای رضا  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان1133سه تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
چرام

1208
همراهان نیاز به اسکان دارند و قادر به . تحت درمان استmsبیمار به دلیل مشکل 

.پرداخت هزینه نیم باشند

 تت  28

1401

 مرداد 02

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

ی سلمان زاده  امی 

رامهرمزی 

6850114425

یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور  امیدیهخوزستان510msدو تختهبستر

1209
ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند اده .بیمار بستر ی همراه دیگر بیمار بنام زهرا علت 

 با همراه بیمار جابجا میشود3951000988با کد میل

 تت  28

1401

 مرداد 03

1401
لیال فریحی2

فریده جعفرنیا 

3960221789

همراه شای افروز 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  نهاوندهمدانتومورمغزی612دو تخته   با حمامبستر

عمل باز قلب1210
 تت  28

1401

 مرداد 01

1401
سامعه محرری1

 
ی
معصومه عبدیان

1861119283
از)همراه شای رها  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
یهمراه بهبهانخوزستانعمل قلب باز44یک تختهبستر

ی دارد1211 .بیمار پیگت 
 تت  28

1401
زهرا مددی14012تت   29

سارا رشیدی 

1830044982

 ایوار 
ی
خانه مهربان

فارانی(تهران)
بیمار و 

اصفهاناصفهانقرنیه12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

با سالم و سپاس1212
 تت  28

1401

 مرداد 02

1401
لیال نییک قیل زاده1

رضا کربالنی 

1602808341
شپانیبیمارشهید مدرسهمراه شای بهشت

یک تخته با حمام و 

شویس
زنارسانی کلیه55 اشتهاردالتی

بیماری پوستر  و فرزند بیمار پیوند قلب1213
 تت  28

1401
ضا حیدری14013تت   29 علت 

اسماعیل زنگنه 

1911032550
رازی(تهران)خانه نور 

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(404اتاق )شویس
اهوازخوزستانپوستر13

 پرخطر مراجعه و با همراهان نیاز به اسکان دارند1214
ی
بیمار بعلت حاملگ

 تت  28

1401
مریم تیموری جایم14013تت   30

عالیه مقرنی 

0703783270
یاسهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
حامله پرخطر26

خراسان 

شمایل
فاروج

1215
مراجعه به درمانگاه .مشکل مایل دارند. ساله به همراه پدر و مادر مراجعه کرده 5بیمار 

یکشنه اینده است

 تت  28

1401

 مرداد 02

1401
سمیه حسیتی2

ان  ضا جلیل پت  علت 

4661210883
شفا یحیاییان(تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

اسکولیوز510دو تختهشپانیهمراهان
چهارمحال 

وبختیاری
لردگان



1216
 تت  28

1401
زهرا مت  محستی14012تت   31

عیل حزبا 

1891354809
یهمراهشهید رجانیهمراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانقلتی36

ی دارد1217 .بیمار عمل و پیگت 
 تت  28

1401

 مرداد 01

1401
زهرا مددی2

محمد نیش 

1760413712
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانشبکیه48

بیمار جهت برریس مشکل زنان و چشم تحت درمان در بیمارستان مهدیه یم باشد1218
 تت  29

1401
14012تت   30

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

محمدی  ستاره شت 

6990002700

همراه شای واقف 

(تهران)
مهدیه

بیمار و 

12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
مشکل زنان و مجرای 

تناسیل

سیستان 

وبلوچستان
فنوج

1219
بیمار به دلیل سقوط از ارتفاع متاسفانه قطع نخاع شده است و در حال حاضی 

.جهت ادامه درمان نیاز به اقامت چند روزه در تهران دارد

 تت  28

1401

 مرداد 08

1401
معصومه طیتی2

شهرام احمدی 

1130757837
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

501)

کاشاناصفهانقطع نخاع1122

ی است1220 بیمار درمان شپانی داشته و در نوبت بستر
 تت  28

1401

 مرداد 02

1401
لیال فریحی2

احمد خوش شور 

2593056991
شپانیهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
رشتگیالنکانرس مثانه510

1221
همراهان بیمار نیاز به اسکان دارند و قادر . تحت درمان استmsبیمار به دلیل مشکل 

.به پرداخت هزینه ها نیم باشند

 تت  28

1401
14012تت   30

مریم 

(اورژانس)دیواندری

معصومه نیک نژاد 

1262067286
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

24msآبادانخوزستان

1222
 همچنان باید در بیمارستان تحت 

ی
 است، جهت انجام شییم درمان

ی
بیمار شطان

درمان باشد

 تت  29

1401

 مرداد 02

1401
فریده ابراهییم2

خرسو نوربخش 

6349591021
ی (تهران)خانه نور  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
ایالمایالمشطان48

1223

 
ی
 ساله مبتال به شطان روده بزرگ به دلیل دوری راه 28بیمار حمزه طرهان

 مدت  (کوهدشت لرستان)
ی
ایط مایل بسیار نامناسب و روند بیماری طوالن و شر

بیمار تا . نیم توانند به شهرشان رفت و آمد داشته باشند و باید در تهران بمانند

 یم شود و 
ی
متاسفانه بیمار .  جلسه هم رادیوترانی دارد27شهریورماه شییم درمان

 تت  28

1401

 مرداد 07

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
حمزه طرهان

4190286044

همراه شای جهان  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کوهدشتلرستانشطان روده بزرگ1020دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

نوزاد پرخطر است همراهان نیاز به اسکان دارند1224
 تت  29

1401

 مرداد 01

1401
مریم تیموری جایم3

النساء خمر  خت 

6249338640
یاس(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

گرگانگلستاننوزاد تحت نظر39

1225

ام   میباشد که جهت انجام شییم Breast cancerبیمار مبتال به .با سالم و احتر

از را دارند  بصورت شپانی در ماه جاری مراجعه و نیاز به اقامت در شت 
ی
ضمنا .درمان

ین  بیمار حدود یکسال میباشد که به بیماری مبتالست و تحت درمان استاد شت 

(صابری مسئول مددکاری بیمارستان امت  ). حقیقت میباشد 

 تت  28

1401

 مرداد 05

1401
بهنام صابری3

ساره بلوچ زیه 

5259397495
 ریز

ی
ازشای نور ن امت  شت 

بیمار و 

شطان سینه824دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
قضقند

بیمار جهت انجام درمان شپانی نیاز به اسکان دارد1226
 تت  28

1401

 مرداد 02

1401
لیال فریحی3

یم  جالل متی

2002252734
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
دزفولخوزستانموکور515

1227

 مدت باید در 28بیمار 
ی
 ساله مبتال به شطان روده بزرگ، به دلیل روند درمان طوالن

و مشکالت مایل فراوان  (کوهدشت خرم آباد)و بدلیل دوری راه . تهران همچنان بماند

 بیمار تا . و حال بد بیمار نیم توانند به شهرشان رفت و آمد داشته باشند
ی
شییم درمان

 دارد27شهریورماه ادامه دارد و 
ی
ی پرتودرمان تشکر فراوان از شما بابت .  جلسه نت 

 تت  29

1401

 مرداد 08

1401
2

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
حمزه طرهان

4190286044

همراه شای جهان  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کوهدشتلرستانشطان روده بزرگ1020دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

ی یم باشد1228 بیمار جهت جرایح قلب باز در بیمارستان رجانی بستر
 تت  27

1401

 مرداد 02

1401
3

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

سنا مددی 

5250756001
یهمراهشهید رجانی(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
سوراخ قلب618

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

1229
 مشکل بینانی دارد

ی جهت ویزیت و درمان در . بیمار متاسفانه رحم ندارد و همچنی 

بیمارستان مهدیه مراجعه نموده است

 تت  27

1401
14012تت   29

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

محمدی  ستاره شت 

6990002700

همراه شای واقف 

(تهران)
مهدیه

بیمار و 

24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
مشکل زنان و مجرای 

تناسیل

سیستان 

وبلوچستان
فنوج

1230
از یم باشد که به همراه همرس خود   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار تحت پرتودرمان

.نیازمند اقامتگاه یم باشند

 تت  27

1401

 مرداد 10

1401
الهه استوار2

 
ر
محمد حیان

2538991137
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

اقلیدفارسشطان پوست1428دو تختهشپانیهمراهان

1231
 است و به همراه همرس و برادر نیازمند 

ی
بیمار به علت تومور مغزی تحت پرتودرمان

.اقامتگاه هستند

 تت  27

1401

 مرداد 10

1401
الهه استوار3

 
ی
عیل اصغر بییک

2559397994
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

 ریزفارستومور مغزی1442تخته 3شپانیهمراهان
ی
ن

1232
بیمار و همراهان نیاز به اسکان .بیمار بدلیل مشکالت ارتوپدی تحت درمان یم باشد

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.دارند 

 تت  26

1401

 مرداد 01

1401
4

مریم 

(اورژانس)دیواندری

 
ی
ف ابراهیم شر

1743718772
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانارتوپدی624

1233
ی است  بیمار به علت عفونت چشم در بخش عمویم کودکان بیمارستان نمازی بستر

خواره به نام . و همراهان وی نیازمند اقامتگاه یم باشند ی نوزاد شت   برادر بیمار نت 
ً
ضمنا

ی از همراهان بیمار یم باشد1760255319کیاراد با کد میل  . نت 

 تت  27

1401

 مرداد 03

1401
الهه استوار3

کیان مرادی 

1850858543
از)شای رضا  از(شت  یهمراهنمازی شت  بهبهانخوزستانعفونت چشم721سه تختهبستر



1234
مددجو برای معاینه چشم مراجعه نموده نیاز به اسکان دارد با رعایت اصول بهداشتر 

 گردید
ی
به محل اسکان راهنمان

 تت  26

1401
14011تت   29

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

حیدر کرییم 

3329489677
همراه شای بهشت

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

شپانیبیمار
یک تخته با حمام و 

شویس
کرمانشاهکرمانشاهچشم33

  نیازمند اسکان میباشند1235
ی
بیمار به همراه پدر و خواهر خودجهت انجام امور درمان

 تت  26

1401
معصومه طیتی14013تت   29

شوخان براخاض 

3850381862
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
دیواندرهکردستانگوش39

1236
بیمار امروز عمل شده و دوشنبه و سه شنبه جهت ویزیت بعد . با سالم و سپاس

عمل باید مراجعه نماید

 تت  26

1401
زاد پرگو14012تت   28 ی شت  کتی

سعید امان الیه 

بهاروند 

4072752134

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
طرفه

بیمار و 

خرم آبادلرستانچشم24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

  میشود و اجازه اسکان ندارد1237
ی
بیمار سه شنبه ید درمان

 تت  28

1401
14012تت   30

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

آذر وره زردی 

4070701737
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
وئید24 خرم آبادلرستانتت 

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1238 بیمار بستر
 تت  26

1401

 مرداد 02

1401
لیال فریحی2

مهدی ریایح 

4610475553
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
ریوی714

چهارمحال 

وبختیاری
شهرکرد

به همراه مار و مادر  (1428108310)بیمار لیال نارونی ازاتباع خارجه باکدشناسانی1239

بزرگ نیازمند اسکان میباشند

 تت  27

1401

 مرداد 05

1401
معصومه طیتی2

لیال نارونی 

1428108310
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
918

پیوند )نقص ایمتی

(مغز و استخوان
گرگانگلستان

1240
سالم درود خدمت شوران گرایم  بیمار جهت انجام عمل پا مراجعه کرده برای 

تشکیل پرونده نیاز به اسکان دارد

 تت  27

1401
14013تت   29

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

زینب بزونه 

5810151264
(تهران)شای من 

ایالمایالممشکل  پا ارتوپد26سه تخته با شویسشپانیهمراهاختر

ی و همراه نیاز به اسکان دارد1241 بیمار دربخش زنان بستر
 تت  26

1401
14011تت   27

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

زری ابراهییم 

2801271993

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
شطان معده11

آذربایجان 

غرنی
خوی

1242
کودک به دلیل بیمارس تاالسیم در این بیمارستان تحت درمان یم باشد و نیاز به 

.پیوند مغز و استخوان دارد

 تت  27

1401

 مرداد 03

1401
معصومه طیتی3

زینب ساالری 

3382845350
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
721

پیوند مغز و )تاالسیم

(استخوان
بندرعباسهرمزگان

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1243 بیمار بستر
 تت  26

1401
لیال فریحی14012تت   29

لیال غالیم پور 

5099771858
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور  ی زهراقزوینارتوپدی36دو تختهبستر بویی 

1244
ام بیمار به همراه پدر و مادر برای انجام آزمایش ژنتیک مراجعه یم  با سالم و احتر

.کنند

 تت  28

1401
14013تت   30

زهرا بوریان طاهری 

(انجمن هموفییل)

زهرا محمدی 

6830185378
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(302اتاق )شویس
ازفارسهموفییل26 شت 

1245
 مراجعه کرده است6بیمار 

ی
 به این واحد درمان

ی
.  ساله و جهت انجام امور درمان

ده از هر دو پا دچار مشکل یم باشد .نامتی

 تت  26

1401
ی14013تت   31 لیال قنتی

ایسان شه بخش 

7690146139
همراه شای بهشت

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
مشکل کلیوی515

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1246
ساله مجرد یم باشد همراهان بیمار جهت تهیه ی دارو های پیوند مراجعه 30بیمار 

کرده اند  باتشکر

 تت  26

1401
ی14012تت   28 لیال قنتی

افسانه کرییم کیا 

5980000100

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
کوهدشتلرستانپیوندی- نفرولوژی24تفکیک شدهشپانیهمراه

1247
ی است همراه دیگر بنام محمد غفوری با کد میل  با همراه 2929125731بیمار بستر

ایشان جابجا میشود

 تت  26

1401

 مرداد 02

1401
لیال فریحی1

ابوبکر غفوری 

2929367441
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
گواریسر77

آذربایجان 

غرنی
بوکان

به دلیل مشکل عصب دست باید به دکتر مراجعه کنند1248
 تت  26

1401
14012تت   31

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

روزخاتون منوچهری 

3161258673
(تهران)شای لییل 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
کهنوجکرمانمشکل عصب دست510

1249
از حضور دارد و روز  ی خواهد 28بیمار جهت ازمایشات قبل از عمل در شت  تت  بستر

شد

 تت  26

1401
سامعه محرری14012تت   28

یفی  عباس شر

1752253401
 ریز

ی
شای نور ن

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

بهبهانخوزستانعمل قلب باز24دو تختهشپانیهمراهان

1250
 یاسوج هستند که جهت رادیوترانی در 

ی
بیمار از مددجویان موسسه نور در نمایندیک

از مراجعه کرده اند .بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 تت  26

1401

 مرداد 01

1401
2

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

بیگم جان عالیه نژاد 

1911634161
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان رحم612دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1251
کودک به دلیل بیماری مجاری ادراری در این بیمارستان تحت درمان یم باشد و یط 

ی در بیمارستان دارد  همراه 1749927608بیمار با کد میل. روزهای اینده نیاز به بستر

.والدین یم باشد

 تت  26

1401
معصومه طیتی14012تت   29

ابراهیم تمییم تبار 

1749927608
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
اهوازخوزستانادرار36



1252
همراه دوم ایشان بنام خانم روژینا .بیمار جهت انجام درمان شپانی نیاز به اسکان دارد

 با همرا دیگر جابجا میشود2840842742قزلباش با کد میل 

 تت  27

1401

 مرداد 02

1401
لیال فریحی2

ثانیه نجاری اولفر 

2850754684
(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای امت  

بیمار و 

پیوند کبد612دو تخته با شویسشپانیهمراهان
آذربایجان 

غرنی
سلماس

ی خواهد شد1253 کودک فردا بستر
 تت  26

1401
14013تت   30

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

ی جنایم  بنیامی 

1760374202
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
الهانیخوزستانضایعات پوستر412

1254
بیمار مبتال به تاالسیم و جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند به بیمارستان مراجعه 

.نموده است و نیاز به اسکان دارد 

 تت  26

1401

 مرداد 08

1401
کتایون جالیل تبار2

تمنا بامری 

7370066770

همراه شای شفیع 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر تاالسیم1326دو تخته با حمامبستر

سیستان 

وبلوچستان
ر
گلمورن

1255
قادر .همراهان نیاز به اسکان دارند .بیمار بدلیل خونریزی مغزی تحت درمان یم باشد

به پرداخت هزینه نیم باشند

 تت  26

1401

 مرداد 05

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

نجیب قیاسوند 

4209441198
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
نهاوندهمدانخونریزی مغزی1020

1256
ده معلول جسیم و ذهتی  به اتفاق والدین جهت عمل جرایح مری به تهران امده  نامتی

.است و نیازمند اسکان یم باشد

 تت  26

1401

 مرداد 02

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

ی خرسوی  امت  حسی 

ترشاب 

2982745569

همراه شای بهشت

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کرمانکرمانانسداد مری721

1257
بیمار امروز ترخیص است و باید جهت تعویض پانسمان مرتب . با سالم و خداقوت 

به مرکز ما مراجعه کند

 تت  26

1401
سعیده راوند14013تت   31

ی پایداری  امت  حسی 

آراسته 

3980624341

همراه شای بهشت
ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
رزنهمداناسیب دست515

1258
بیمار مبتال به تاالسیم و جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند به بیمارستان مراجعه 

.نموده است و نیاز به اسکان دارد 

 تت  26

1401

 مرداد 03

1401
کتایون جالیل تبار2

مهرناز نارونی 

3591884383

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر تاالسیم816دو تخته  با حمامشپانیهمراهدکتر شر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

بیماربعلت درمان ناباروری مراجعه و با همراه نیاز به اسکان دارند1259
 تت  26

1401
مریم تیموری جایم14012تت   28

سحر عیل بخشر 

4120198741
یاسهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
بروجردلرستانناباروری24

ی شده اند که خانواده بیمار نیاز به اسکان دارند1260 بیمار بدلیل نارسانی قلتی بستر
 تت  26

1401
ی فرد14013تت   30 معصومه اکتی

سنا فخارحکیم 

3412022837
از)همراه شای رها  (شت 

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 
یهمراه مینابهرمزگانقلتی412تخته 3بستر

د1261 بیماری کودک سیستونزیس است باید تحت درمان قرار گت 
 تت  26

1401
14012تت   30

ی
سمیه ترالن

وسام یالیل 

1746561521

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
(ع)عیل اصغر 

بیمار و 

همراهان
ی بهبهانخوزستانکلیه48تفکیک شدهبستر

1262

ده در حال حاضی بعلت مشکل 3 ساله  متاهل و دارای 58بیمار   فرزند یم باشد نامتی

ی شده  همراهان بیمار جهت .  اورولوژی به این مرکز مراجعه کرده است و بستر

. به این مرکز مراجعه کرده اند (شوشتر )اسکان نیاز به مساعدت دارند از خوزستان 

یه رها باتشکر از خت 

 تت  26

1401
ی14012تت   30 لیال قنتی

محمد ویل زاهدی 

1880875551

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه شوشترخوزستاناورولوژی48تفکیک شدهبستر

ی شده است1263 بیمار برای نصب استنت برای عروق قلب بستر
 تت  25

1401
سید محسن اسماعییل14011تت   27

ی نیاد  کریم سمت 

1752570553

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهمرکز قلب تهران بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
رامشت خوزستانقلب وعروق22

1264
 است و به همراه فرزند خویش نیازمند 

ی
بیمار در بیمارستان نمازی تحت پرتودرمان

.اقامتگاه یم باشند

 تت  26

1401

 مرداد 09

1401
الهه استوار2

گیل برومند 

2372223305
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

کازرونفارسشطان1428دو تختهشپانیهمراهان

ی و تحت درمان یم باشد1265 .کودک به دلیل بیماری قلتی در این بیمارستان بستر
 تت  25

1401

 مرداد 03

1401
معصومه طیتی2

فاطمه اینانلو 

5090542260
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(303اتاق )شویس
ی زهراقزوینقلب918 بویی 

1266
روز . بیمار نیاز به عمل پیوند قرنیه دارد که فردا انجام میشود. با سالم و سپاس

ی جهت ویزیت بعد عمل باید مراجعه نماید دوشنبه نت 

 تت  25

1401
زاد پرگو14012تت   26 ی شت  کتی

سعید امان الیه 

بهاروند 

4072752134

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
طرفه

بیمار و 

خرم آبادلرستانچشم12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1267
از آمده اند که نیازمند اقامتگاه   است و به همراه داماد به شت 

ی
بیمار تحت پرتور درمان

.هستند

 تت  26

1401

 مرداد 09

1401
الهه استوار2

یعتر  عبدالمحمد شر

ی  2570549541شت 
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

دارابفارستومور مغزی1428دو تختهشپانیهمراهان

 است و با همراه نیازمند اقامتگاه یم باشند1268
ی
.بیمار تحت پرتودرمان

 تت  26

1401

 مرداد 02

1401
الهه استوار2

ابادی  ی ثمن خت  کتی

2571917250
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

فسافارسشطان حنجره714دو تختهشپانیهمراهان

1269
ی درمان،بیمار و همراه .بیمار بدلیل مشکل کانرس تحت درمان یم باشد  جهت پیگت 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.نیاز به اسکان دارند 

 تت  25

1401
14012تت   27

مریم 

(اورژانس)دیواندری

عباس مرادی 

3859610368
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
دیواندرهکردستانکانرس24



1270
 بندرعباس است که جهت 

ی
یه نور در نمایندیک  از بیماران موسسه خت 

ی
آقای سلیمان

از مراجعه کرده اند ی درمان از بندرعباس به شت  .ویزیت پزشک و پیگت 

 تت  25

1401

 مرداد 01

1401
3

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

 
ی
اسحق سلیمان

3421670870
 ریز

ی
شای نور ن

شهید چمران 

از شت 

بیمار و 

مینابهرمزگانتومور مغزی721دو تختهشپانیهمراهان

ی دارد و تحت درمان است1271  انگشت نیاز به بستر
ی
به علت له شدیک

 تت  25

1401
سعیده راوند14012تت   26

ی پایداری  امت  حسی 

آراسته 

3980624341

همراه شای بهشت
ت فاطمه  حضی

(س)
یهمراه بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
 انگشت12

ی
رزنهمدانله شدیک

1272
 تت  25

1401
کتایون جالیل تبار14011تت   28

مجتتی رشیدی 

3252865688
یعترهمراه شای بهشت شپانیهمراهدکتر شر

یک تخته با حمام و 

شویس
کرمانشاهکرمانشاهبیماری قلتی33

1273
ی و ادامه روند .بیمار بدلیل مشکالت ارتوپدی تحت درمان یم باشد جهت پیگت 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.درمان ،بیمار و همراهان نیاز به اسکان دارند

 تت  25

1401
14014تت   26

مریم 

(اورژانس)دیواندری

 
ی
ف ابراهیم شر

1743718772
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانارتوپدی14

1274
بیمارجهت تعویض کفش ارتوپدی و انجام اقدامات شپانی رادیولوژی و ازمایش 

مراجعه کرده است

 تت  25

1401
ی14013تت   30 رقیه بشت 

ملیسا نارونی 

3613295301
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
ارتوپدی515

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

 هستد1275
ی
بیمار شطان سینه و درحال پرتو درمان

 تت  25

1401
14012تت   26

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

زهرا نوروز عیل 

2690444844
(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور 

بیمار و 

رحیم آبادگیالنشطان سینه12دو تختهشپانیهمراهان

 یم باشد1276
ی
.بیمار با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 تت  25

1401
 راد14013تت   26

ر
مهناز صادف

 
ر
مایده مت  صادف

4271410365
نور افشار(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
13cpزنجانزنجان

 دارد1277
ی
طبق نامه پزشک بیمار یددرمان

 تت  25

1401
14012تت   28

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

آذر وره زردی 

4070701737
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
وئید36 خرم آبادلرستانتت 

1278
ام خواهشمند است وسیله ایاب وذهاب برای بیمار وهمراهان فراهم  با سالم واحتر

.گردد

 تت  25

1401
لیال حفر14013تت   29

 
ی
نعمت کیان

6169628170
(تهران)خانه خدیجه 

شهید دکتر 
ی
لواسان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
ایوانایالمقلتی412

1279

 شده و جهت درمان تومور جمجمه به 
ی
بیمار از طرف خت  مورد اعتماد به رها معرف

 دیگر 
ی
 و امور درمان

ی
تهران مراجعه کرده است، در حال حاضی فرایند شییم درمان

ت رسول در حال انجام است و خانواده  بیمار در بیمارستان های امام خمیتی و حضی

ایط مساعدی ندارد و نیاز به تمدید اسکان دارند .بیمار از لحاظ مایل شر

 تت  25

1401
(رها)راضیه کمایل 14014تت   31

ثنا عبایس 

3810612782
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها
یهمراه بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانتومور مغزی624

1280
اما به استحضار یم رساند مددجو به دلیل مشکالت شنوانی و عدم تعادل نیازمند 

احتر

 دیگر به 
ی
یه نجوا جهت تست تعادل شنوانی و اقدامات درمان برریس در کلینیک خت 

.در صورت امکان ناهار و اسنپ در نظر گرفته شود.  روز در تهران یم باشد 20مدت 

 تت  25

1401

 مرداد 08

1401
1

عبدالرضا 

جمعیت )مظفرپور

(داوطلبان هالل

فرشید نوروزی 

4519651948

همراه شای جمال 

(تهران)

یه  مؤسسه خت 

رها
شپانیبیمار

طبقه )یک تخته 

(اول
شوشخوزستانعدم تعادل شنوانی1414

1281
ی است و  جهت معاینه ی پزشک به تهران آمده  ی بیمار دچار مشکل ارتوپدی پا پرانتر

اسنپ رایگان-است

 تت  25

1401
14012تت   26

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

هستر عزیزی 

4210545082
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
دورودلرستانارتوپدی12

 قلب1282
ی
انزیوگراف

 تت  25

1401
سامعه محرری14012تت   26

یداله دست پایک 

1860281354
 ریز

ی
شای نور ن

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

 قلب12دو تختهشپانیهمراهان
ی
بهبهانخوزستانانژیوگراف

ی دارد1283 .بیمار عمل و پیگت 
 تت  25

1401
زهرا مددی14012تت   28

محمد نیش 

1760413712
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانشبکیه36

1284
ه امید پدر جهت بردن بیمار برای ویزیت  ی در زنجت 

بیمار ارتوپدی ستون فقرات بستر

اسنپ رایگان- به تهران آمده است 

 تت  25

1401
14011تت   28

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

عالیه مرادی 

3581625091
شپانیهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

یک تخته با حمام و 

شویس
ارتوپدی33

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1285
 تحت درمان یم باشد 

ر
همراهان نیا به اسکان دارند .بیمار بدلیل مشکالت نوروپان

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.

 تت  26

1401

 مرداد 02

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

پور  عاطفه شت 

4061025643
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

همراهان
ی بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

714
ر
خرم آبادلرستاننوروپان

1286
 شده است ویزیت 

ی
ی عمل شییم درمان با سالم بیمار با مشکل کانرس گوارش و در حی 

بیمار عض میباشد و بیمار و همراه نیاز به اسکان دارند

 تت  25

1401
زهرا قائدی14012تت   26

رضا مراد اسماعییل 

5989830701
یهمراهامت  اعلم(تهران)شای لییل  بستر

 تخته با 2اتاق 

شویس
کوهدشتلرستانکانرس گوارش12

1287
ی و ادامه روند درمان .بیمار بدلیل مشکل ارتوپدی تحت درمان یم باشد جهت پیگت 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.،بیمار و همراهان نیاز به اسکان دارند

 تت  25

1401

 مرداد 02

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

نیما قیامجو 

2610182538
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
آستاراگیالنارتوپدی816



1288
ی و پیوند مغز و استخوان انجام mpsکودک به دلیل بیماری    در این بیمارستان بستر

.داده است

 تت  26

1401

 مرداد 05

1401
معصومه طیتی1

یاس محستی زاده 

2983550648

همراه شای جمال 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
کرمانکرمانپیوند مغز و استخوان1010

1289
بیمار هم همراه . کودک به دلیل بیماری قلب در این بیمارستان تحت درمان یم باشد 

.خانواده یم باشد

 تت  25

1401
معصومه طیتی14012تت   29

ی فرامرزی  حسی 

3020766168

همراه شای افروز 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

فتکرمانقلب48دو تخته   با حمامشپانیهمراهان جت 

1290
ی یم باشد و همراهان نیاز به اقامتگاه  ام بیمار در بخش جرایح قلب بستر با سالم احتر

.دارند

 تت  25

1401
سمیه یادگاری14012تت   30

عیل سواری 

1989514278
یهمراهمیالد(تهران)شای ضاف  اهوازخوزستانجرایح قلب510دو تخته با شویسبستر

 قلب1291
ی
انژیوگراف

 تت  25

1401
سامعه محرری14012تت   27

قمر دیلیم 

1910834149
 ریز

ی
شای نور ن

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

 قلب24دو تختهشپانیهمراهان
ی
امیدیهخوزستانانژیوگراف

1292
بیمار دچار مشکل ارتوپدی و اوتیسم میباشد و جهت معاینه ی پزشک به تهران آمده 

اسنپ رایگان-است

 تت  25

1401
14013تت   27

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

زهرا حسن پور 

0630710791

همراه شای واقف 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

ارتوپدی26دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
خراسان 

شمایل
اسفراین

1293
ده معلول ضایعه نخایع به همراه برادر و مادرشان جهت ویزیت به تهران امده  نامتی

.اند و نیازمند اسکان هستند

 تت  25

1401

 مرداد 01

1401
3

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

ی اله منتر  امی 

6349958152

همراه شای الهوت 

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

ایالمایالمضایع نخایع721سه تخته با شویسشپانیهمراهان

1294
 مدت درمان و حال نامساعد مجبور است در تهران بماند

ی
. بیمار بدلیل روند طوالن

 یم شود18
ی
 ایشان مانده و هر دوهفته یکبار هم شییم درمان

ی
. جلسه پرتودرمان

 تت  25

1401
14012تت   30

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
مهدی عیل جان

4323505701
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
510

تومور مغزی 

گلیوبالستوما از نوع )

(بدخیم

قزوینقزوین

1295
ی درمان،بیمار و همراهان نیاز به .بیمار و همرس تحت درمان قرار دارند  جهت پیگت 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.اسکان دارند 

 تت  25

1401

 مرداد 02

1401
3

مریم 

(اورژانس)دیواندری

یفی  زرخانم شر

6009799996
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
زنان824

کهگیلویه 

وبویراحمد
دیشموک

به دلیل مشکل روده باید خدمت دکتر برسن1296
 تت  25

1401
14013تت   31

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

پارسا جام گوهری  امت 

6980244116
(تهران)شای سلیمان 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

کهنوجکرمانمشکل گوارش618سه تخته با شویسشپانیهمراهان

ی دارد1297 .بیمار عمل و پیگت 
 تت  25

1401
زهرا مددی14012تت   28

 
ی
فرخنده شعبان

5399345609

همراه شای کریمان 

فارانی(تهران)
بیمار و 

زنجانزنجانشطان چشم36دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

ی درمان و اقدامات پاراکیلینیک مراجعه کرده است1298 بیمار جهت پیگت 
 تت  25

1401
ی14012تت   29 رقیه بشت 

 
ی
امید رخشان

3661100750
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
نقص ایمتی48

سیستان 

وبلوچستان
زابل

1299
قادر .همراهان نیاز به اسکان دارند .بیمار بدلیل مشکل هموفییل تحت درمان یم باشد

به پرداخت هزینه نیم باشند

 تت  25

1401

 مرداد 01

1401
2

مریم 

(اورژانس)دیواندری

مهدی بیابانگرد 

5630172670
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
هموفییل714

خراسان 

جنونی
نهبندان

 دارد و فقط امشب اجازه اسکان دارد1300
ی
بیمار ید درمان

 تت  25

1401
14013تت   28

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

زهرا دودانگه 

2003365923

همراه شای مشت  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

وئید39سه تخته با حمامشپانیهمراهان دزفولخوزستانتت 

1301
کودک به دلیل بیماری قلتی در این بیمارستان تحت عمل جرایح قرار گرفته است و 

.جهت ادامه درمان نیاز به اقامت چند روزه در تهران دارد

 تت  23

1401
معصومه طیتی14012تت   30

سیف الرحمن نارونی 

7370198081
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

301)

قلب714
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1302

ی
 شده و بدلیل  (آقای اقبایل، دفتر دکتر دهدشتر)بیمار از طرف آقای قربان

ی
معرف

حادثه تصادف، فک بیمار دچار مشکل شده و یط دو سال اخت  جهت درمان به 

یعتر انجام . تهران مراجعه یم کنند در حال حاضی عمل جرایح ایشان در بیمارستان شر

شده و اکنون برای انجام امور ترمیم دندان مجددا به تهران مراجعه نموده و مدت 

 تت  24

1401
(رها)راضیه کمایل 14012تت   26

زهره بارگایه 

6100066191
یعتر(تهران)خانه نور  دکتر شر

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
شبانکارهبوشهرجرایح فک24

1303

 
ی
 شده که متاسفانه پای بیمار به دلیل  (رهایار)بیمار از طرف آقای سلیمان

ی
معرف

دیابت در دو مرحله در بیمارستان بقیه هللا قطع شده و پس از بازگشت به 

شهرستان، مجددا جهت ادامه درمان به تهران مراجعه کرده اند و نیاز به تمدید 

در ضمن ایشان کارگر یک کارخانه یم باشد و وضعیت مایل مناستی . اسکان دارند

 تت  23

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 14013تت   26

محسن کمری 

1750602482
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(406اتاق )شویس
بروجردلرستاندیابت و قطع عضو39

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1304 بیمار در بخش قلب بستر
 تت  23

1401
مریم تیموری جایم14012تت   25

محمود ال کثت  

5269669080
یهمراهیاس(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
شوشخوزستانقلب24

1305
ی بوده است وهمراه مادرش تا فردا در مهمانرسا اقامت cp ساله و 2بیمار   است بستر

.دارند

 تت  23

1401
ی روستا14012تت   24 نازنی 

محسن روسون 

4690840636
رفیده(تهران)خانه نور 

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
12cpبندرعباسهرمزگان



1306
ل نیاز به اسکان  ی ی در بخش ویژه و همراهان به علت مسافت زیاد با متی بیمار بستر

دارند

 تت  23

1401
 رزین14013تت   30

ی
فریبا سلیمان

امت  همتر 

4020013251
یهمراهشهید مطهری(تهران)* خانه نور بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

305)

721
ی
کبودرآهنگهمدانسوختیک

1307
ی . متاسفانه جرایح بیمار به تعویق افتاد و هفته آینده باید جرایح انجام شود به همی 

.دلیل نیاز به تمدید اسکان دارد

 تت  24

1401
مریم تیموری جایم14012تت   31

طاهره آهوی زرین 

5360001321

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یاس

بیمار و 

رودبارکرمانناباروری714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1308
ی است مادر و برادر وی  بیمار مبتال به سندرم داون یم باشد و در بخش اطفال بستر

نیاز به اسکان دارند

 تت  23

1401
14012تت   26

ی
زهرا فراهان

ی زهرا  نازنی 

حیدردخت بیم 

3661992902

یهمراهشهدای تجریش(تهران)خانه نور  بستر
دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
36cp

سیستان 

وبلوچستان
زابل

1309
به همراه  پدر و مادر جهت انجام (1749927608ابراهیم تمییم تبار باکدمیل)بیمار 

 نیازمند اسکان میباشند
ی
امور درمان

 تت  23

1401
معصومه طیتی14012تت   25

ابراهیم تمییم تبار 

1749927608
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
اهوازخوزستانارولوژ ی24

1310
از امده و بایستر روز شنبه صبح ویزیت و  بیمار به علت مشکل یورولوژی به شت 

ی تکلیف شود تعیی 

 تت  24

1401
سامعه محرری14012تت   25

ضا مهرفرد  علت 

5269543540
از)شای محب  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

اندیمشکخوزستانیورولوژی12دو تختهشپانیهمراهان

1311
ام بیمار مبتال به شطان مثانه میباشد و با توجه به نوع درمان نیاز به  با سالم و احتر

از را دارند از .اقامت در شت  بنا به توصیه پزشک معالج استاد چوبینه فعال باید در شت 

اقامت داشته باشند

 تت  23

1401

 مرداد 04

1401
بهنام صابری3

 زاده 
ی
جاسم طرف

1987786841
 ریز

ی
ازشای نور ن امت  شت 

بیمار و 

اهوازخوزستانشطان مثانه1236دو تختهشپانیهمراهان

1312
ی و تحت nicuکودک به دلیل بیماری کبد و عفونت در بخش   این بیمارستان بستر

.درمان یم باشد

 تت  23

1401
معصومه طیتی14012تت   30

زیه  محمدطیب قنتی

3615131525
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
کبد714

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

ی و ادامه درمان نیاز به اسکان دارند1313 بیمار بدلیل پیگت 
 تت  23

1401
ی فرد14012تت   27 معصومه اکتی

عباس فوالدی 

3520644789
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

بوشکانبوشهرجرایح48دو تختهشپانیهمراهان

1314
ام بیمار به همراه پدر و خواهر برای انجام آزمایشات مربوط به  با سالم و احتر

 و مددکاری یم باشد. هموفییل نیازمند اسکان یم باشد
ی
.مورد تایید مدیر استان

 تت  25

1401
14013تت   29

زهرا بوریان طاهری 

(انجمن هموفییل)

میثم خرسوی فرد 

4240838592

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

هموفییل412سه تخته با حمامشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

1315
با سالم و عرض ادب بیمار از استان خوزستان با کانرس حنجره مراجعه نموده  جرایح 

شده و در ای یس یو میباشد همراهان نیاز به اسکان دارند

 تت  23

1401
زهرا قائدی14012تت   26

عیل ابوفرهان 

1752811135
یهمراهامت  اعلم(تهران)همراه شای نور  اهوازخوزستانکانرس حنجره36دو تختهبستر

.بیمار مبتال به لوپوس بوده و همراهان نیازمند اقامتگاه یم باشند1316
 تت  23

1401

 مرداد 06

1401
الهه استوار2

فریبا دیورخش 

4240272726
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  لوپوس1428دو تختهبستر

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1317

 شده است و جهت 
ی
با سالم بیمار به علت سقوط از ارتفاع دچار آسیب دیدیک

 پدر و مادر بیمار به عنوان همراه به تهران امده اند و محل سکونتر 
ی
اقدامات درمان

ی نیم گردد و به علت . ندارند  از آنجا که تا اقدامات تشخییص کامل نشود بیمار بستر

ایط نامساعد بیمار نیازمند اسکان در محیل مناسب یم باشند با تشکر شر

 تت  22

1401
اسماعیل راشدی14013تت   29

ستایش جودیک نژاد 

4850307574
(تهران)خانه آرامش

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

همراهان
ی 721سه تخته با شویسبستر

سقوط از )ارتوپدی 

(ارتفاع
پلدخترلرستان

1318
جهت (53605559399لعیا فرامرزی باکدمیل)بیمار به همراه مادر و خواهر خود 

 نیازمنداسکان میباشند
ی
انجام امور درمان

 تت  22

1401
معصومه طیتی14012تت   25

ی فرامرزی  حسی 

3020766168

همراه شای کریمان 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

فتکرمانقلب36دو تخته  با حمامشپانیهمراهان جت 

1319
 است که به همراه پدر 6بیمار کودک 

ی
 ساله مبتال به تومور مغزی و تحت پرتودرمان

.خود نیازمند اقامتگاه یم باشد

 تت  23

1401

 مرداد 06

1401
الهه استوار2

محمد موسوی  امت 

4221506466گهر 
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

تومور مغزی1428دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

1320
ایشان . پدر بیمار همراه وی میباشد. بیمار به علت هموروئید تحت درمان است 

ی درمان نیاز دارد .پیگت 

 تت  22

1401
14012تت   29

مریم 

(اورژانس)دیواندری

مائده یارمحمدی 

4120711234
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(304اتاق )شویس
بروجردلرستانهموروئید714

بیمار جهت اقدامات پیش از عمل پیوند مغز استخوان مراجعه کرده است1321
 تت  22

1401
ی14012تت   26 رقیه بشت 

نیما جمشیدی پور 

5500076371
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(306اتاق )شویس
پیوند مغزاستخوان48

کهگیلویه 

وبویراحمد
لنده

1322
ی درمان و ویزیت پزشک  یه نور در یاسوج برای پیگت   خت 

ی
 شده از نمایندیک

ی
بیمار معرف

از مراجعه کرده اند .از یاسوج به شت 

 تت  22

1401
14013تت   25

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

زیور نیک اقبال 

4251140631
 ریز

ی
شای نور ن

شهید 

از دستغیب شت 

بیمار و 

بیماری قلتی39دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

1323
ی یم باشد همراهان ایشان  با سالم بیمار به علت پیوند کبد و مشکالت گواریسر بستر

که برادر و فرزندش هستند از قم مراجعه نموده اند و محیل براس اسکان ندارند

 تت  22

1401
اسماعیل راشدی14012تت   23

محمد قره گوزلو 

3990266081

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
قمقمپیوند کبد12



بیمار جهت ادامه روند درمان مراجعه کرده و نیاز به اسکان دارند1324
 تت  22

1401
 رزین14012تت   27

ی
فریبا سلیمان

الینا مهرورز 

2111414174
شهید مطهری(تهران)شای حمید 

بیمار و 

510دو تخته با شویسشپانیهمراهان
ی
گرگانگلستانسوختیک

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1325 .بیمار بستر
 تت  23

1401
لیال فریحی14012تت   30

محمدپارسا عابدی 

2111484830
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای  رعا  گرگانگلستانقطع پا در اثر تصادف714دو تخته با شویسبستر

1326
ی و جرایح شد و کار گذاری درن دارد  با سالم و عرض ادب بیمار با کانرس گوارش بستر

شنبه ویزیت مجدد و با همراهان نیاز به اسکان دارند

 تت  22

1401
زهرا قائدی14013تت   25

رضا مراد اسماعییل 

5989830701

همراه شای واقف 

(تهران)
یهمراهامت  اعلم کوهدشتلرستانشطان گوارش39دو تخته  با حمامبستر

ی یم باشد1327 بیمار با عوارض پس از پیوند کلیه مجددا در بخش بستر
 تت  22

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   29

مصطفی زاهد شگیل 

2002507538

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر دزفولخوزستانپیوند کلیه721سه تخته با حمامبستر

1328
ی جهت تکمیل مدارک و آزمایشات پیوند کلیه از شهرستان با همراهان  ی بیمار دیالت 

 جهت انجام آنها در تهران سکونت داشته 
ر
مراجعه نموده است و نیاز است مدن

ی ضعیف یم باشند  برای اسکان نداشته و از نظر مایل نت 
ی
باشد و مکان

 تت  22

1401
14013تت   29

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

آشور حسیتی 

1690237601

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
سینا

بیمار و 

ی 721سه تخته با حمامشپانیهمراهان اصفهاناصفهانپیوند کلیه- دیالت 

1329
وچر قبیل بیمار لغو شده و بدلیل اشتباه مسئول اقامتگاه در ثبت پذیرش، در روز بعد 

ی درمان دارد. وچر برای بیمار از طرف دفتر مرکزی رها صادر شد .بیمار عمل و پیگت 

 تت  21

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 14013تت   25

ضا الیاسوند  علت 

3290547256
فارانی(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
کرمانشاهکرمانشاهگلوکوم412

1330
بیمار به علت نقص ایمتی کاندید پیوند مغز استخوان است و جهات انجام اقدامات 

قبل از پیوند مراجعه کرده است

 تت  21

1401
ی14013تت   27 رقیه بشت 

لیال نارونی 

1428108310
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(302اتاق )شویس
گرگانگلستانپیوند مغزاستخوان618

1331
ی در بخش گوارش  این مرکز مراجعه نموده است نیاز به  بیمار از اهواز جهت بستر

اسکان دارند

 تت  21

1401
اسماعیل راشدی14013تت   22

عبدهللا جنادله 

1751763961
(تهران)خانه نور 

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
حمیدیهخوزستانگوارش13

1332
 است لذا به همراه همرس خود نیازمند 

ی
بیمار مبتال به شطان و تحت پرتودرمان

ی بیمار دو هفته از اقامتگاه استفاده نموده است. اقامتگاه یم باشد .قبال نت 

 تت  22

1401

 مرداد 01

1401
الهه استوار2

 
ی
لیال اطمینان

2559151979
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

 ریزفارسشطان1020دو تختهشپانیهمراهان
ی
ن

1333
بیمار به دلیل سقوط از ارتفاع متاسفانه قطع نخاع شده استو یط چند روز آینده 

.نیاز به اقامت در تهران دارد

 تت  21

1401
معصومه طیتی14012تت   28

شهرام احمدی 

1130757837
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

501)

کاشاناصفهانقطع نخاع714

1334
 تت  21

1401
14013تت   23

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

ساغر قهرمان زاده 

1747012173
(تهران)خانه خدیجه 

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
دورودلرستاناختالل اتیسم26

 و نیازمند رادیوترانی است1335
ی
.بیمار شطان

 تت  22

1401
فریده ابراهییم14012تت   29

خرسو نوربخش 

6349591021
ی (تهران)خانه نور  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
ایالمایالمشطان714

1336
ی و تحت درمان است   بیمار پیگت  . بیمار به علت خونریزی مغزی بستر

دو دختر

.درمان وی یم باشند

 تت  21

1401
14012تت   25

مریم 

(اورژانس)دیواندری

نجیب قیاسوند 

4209441198
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور  نهاوندهمدانخونریزی مغزی48دو تختهبستر

 یم باشد1337
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 تت  21

1401
 راد14013تت   31

ر
مهناز صادف

شیدا عابدی 

4580729781
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

1030cpشاهرودسمنان

 مهره های کمر مراجعه نیاز به ادامه درمان دارد1338
ی
با سالم بیمار بعلت شکستیک

 تت  21

1401
یفیان14013تت   31 فریبا شر

زهرا آقانی 

1452063338
لقمان حکیم(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(402اتاق )شویس
1030

 مهره های 
ی
شکستیک

کمری
اردبیلاردبیل

و پیوند قلتی. بیماری پوستر 1339
 تت  21

1401
ضا حیدری14012تت   28 علت 

اسماعیل زنگنه 

1911032550
یهمراهرازی(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(404اتاق )شویس
اهوازخوزستانپوستر714

1340
 تجویز شده ،  فعال 20بیمار بیماری پوستر پسوزیارنس دارد و 

ی
 10 جلسه نوردرمان

.شب نیاز به اسکان دارد

 تت  21

1401
14013تت   31

ی
زهرا فراهان

عیل نظری 

4061038931
شهدای تجریش(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

خرم آبادلرستانپسوزوریانس1030

 یم باشد1341
ی
بیمار با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 تت  21

1401
 راد14013تت   25

ر
مهناز صادف

 
ر
مایده مت  صادف

4271410365
نور افشار(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(403اتاق )شویس
412cpزنجانزنجان



 یم باشد 1342
ی
.کودک با اختالل فلج مغزی عمل جرایح داشته و نیازمند کاردرمان

 تت  21

1401
 راد14013تت   31

ر
مهناز صادف

امت  مهدی کرییم 

4272634755
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )"معلولی 

401)

1030cpزنجانزنجان

1343
ی یم باشد و از اواز مراجعه کرده اند  با سالم بیمار به علت مشکالت گواریسر بستر

همراه بیمار برادرش یم باشد که در تهران محیل برای سکونت ندارند لذا نیازمند 

اسکان یم باشد

 تت  21

1401
اسماعیل راشدی14011تت   22

کوثر معروف 

1940490944

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
بندرماهشهرخوزستان(گواریسر)کلون 11

.بیمار به علت بیماری ام اس تحت درمان است مادر و برادر بیمار همراه وی یم باشند1344
 تت  21

1401
14012تت   26

مریم 

(اورژانس)دیواندری

پور  عاطفه شت 

4061025643
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

خرم آبادلرستانام اس510

1345
ی یم باشد همراهان بیمار خانواده او یم  با سالم بیمار به علت شطان خون بستر

باشند که از مریوان مراجعه نموده اند و سه نفر یم باشند که هیچ محل سکونتر در 

تهران ندارند

 تت  21

1401
اسماعیل راشدی14013تت   23

 
ی
ی معروف یاسی 

3821198583
(تهران)خانه نور 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
دو تخته با حمام و 

(506اتاق )شویس
مریوانکردستانشطان خون26

1346
ی یم   جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند مراجعه و درحال پیگت 

ی
بیمار مهرناز نارون

 با کدمیل . باشد
ی
پدر و مادر به همراه بیمار و خواهر وی به نام مهرنیا نارون

 یم گردند0769288936
ی
. جهت اسکان به حضورتان معرف

 تت  21

1401
کتایون جالیل تبار14012تت   26

مهرناز نارونی 

3591884383

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر دکتر شر

بیمار و 

تاالسیم510دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

ی میباشد و همراهان نیاز ب اسکان دارند1347 .بیمار در بخش ویژه بستر
 تت  21

1401
 رزین14013تت   23

ی
فریبا سلیمان

امت  همتر 

4020013251

همراه شای مشت  

(تهران)
یهمراهشهید مطهری 26سه تخته با حمامبستر

ی
کبودرآهنگهمدانسوختیک

1348
از است و به اقامتگاه   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.نیاز دارد

 تت  21

1401
الهه استوار14011تت   22

ناض تفر پور 

2370383550
از)همراه شای رها  از(شت  کازرونفارسشطان لنفاوی11یک تختهشپانیبیمارنمازی شت 

1349
از بوده و به همراه   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.فرزند نیازمند اقامتگاه یم باشد

 تت  21

1401
الهه استوار14012تت   22

فریده گالنی فر 

5299638043
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

بندردیلمبوشهرشطان12دو تختهشپانیهمراهان

.بیمار یک طرف بدنش فلج شده و ورم کرده است1350
 تت  20

1401
14013تت   23

 نیا 
ی
احمد رضا کیان

یه راه ایمان) (خت 

مسعود بامری 

3581475642
(تهران)خانه نور 

یه  مؤسسه خت 

رها
شپانیبیمار

دو تخته با حمام و 

(502اتاق )شویس
39

یک طرف بدن فلج 

شده

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1351
بیماران سه فرزند سه قلوی نارس هستند که تازه به دنیا آمده و هنوز شناسنامه 

ک برای هر سه نوزاد استفاده . برایشان صادر نشده است لذا از کدمیل نامعتتی و مشتر

ی هستند و والدین نیازمند اقامتگاه یم باشند. شده .نوزادان در آی یس یو بستر

 تت  21

1401

 مرداد 04

1401
الهه استوار2

 3 و قل2 و قل1قل

0123123123پنایه 
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  اقلیدفارسنارس1428دو تختهبستر

1352
ی است و خانواده نیازمند  بیمار به علت تصادف در بخش آی یس یو کودکان بستر

.اقامتگاه یم باشند

 تت  21

1401

 مرداد 04

1401
الهه استوار3

یکتا ساالری 

3061613714
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  1442تخته 3بستر

ی
جانکرمانتصادف ست 

ی و همراهان نیاز به اقامتگاه دارند1353 ام بیمار در بخش بستر .با سالم احتر
 تت  20

1401
سمیه یادگاری14012تت   25

نرگس بتی تمیم 

1746537078
یهمراهمیالد(تهران)شای ضاف  اهوازخوزستانجرایح غدد لنفاوی510دو تخته با شویسبستر

1354
باسالم بیمار به علت عفونت ناحیه مقعد قبال جرایح شده و در حال حاضی برای 

ادامه درمان به این بیمارستان مراجعه نموده است همراهان او همرس و برادر 

برای یک شب نیاز به اسکان دارند. همرسش یم باشند 

 تت  20

1401
اسماعیل راشدی14013تت   21

عبدهللا جنادله 

1751763961
همراه شای بهشت

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
حمیدیهخوزستانعفونت مقعد13

ی یم باشد و همراهان نیاز به اقامتگاه دارند1355 .بیمار در بخش جرایح قلب بستر
 تت  20

1401
سمیه یادگاری14013تت   21

ناهیده بخشنده 

5268437496

همراه شای مشت  

(تهران)
یهمراهمیالد شوشخوزستانجرایح قلب13سه تخته با حمامبستر

1356
ام ی . با سالم و احتر بیمار مبتال به شطان خون میباشد و جهت ادامه درمان بستر

ی است و پدر  شده است و به تشخیص پزشک معالج به دلیل عود بیماری فعال بستر

از را دارند و مادرش نیاز به اقامت در شت 

 تت  20

1401
بهنام صابری14011تت   30

معصومه سهرانی 

4221497440
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهامت  شت  شطان خون1010یک تختهبستر

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1357
یه نور در یاسوج جهت انجام رادیوترانی در   شده از موسسه خت 

ی
بیمار معرف

از مراجعه کرده اند .بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 تت  20

1401
14013تت   27

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

پریجان صفانی 

4250797317
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان721تخته 3شپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
چرام

1358
 ساله که به دلیل بیماری نقص ایمتی در این بیمارستان تحت درمان یم باشد 4کودک 

ی یط روزهای آینده دارد بیمار  با . و جهت پیوند مغز و استخوان نیاز به بستر

.مشخصات فوق همراه خانواده یم باشد

 تت  20

1401
معصومه طیتی14013تت   23

ابراهیم اسدپور 

1749186111
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(504اتاق )شویس
اهوازخوزستاننقص ایمتی39

بیمار جهت انجام درمان شپانی نیاز به اسکان دارد1359
 تت  20

1401
لیال فریحی14012تت   23

حسن طوالنی 

6349938070
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(503اتاق )شویس
ایالمایالمگواریسر36



1360
همراه دیگر بنام خانم روژین قزلباش با .بیمار جهت درمان شپانی نیاز به اسکان دارد

 با همراه بیمار جابجا میشود2840843741کد میل

 تت  21

1401
لیال فریحی14012تت   27

ثانیه نجاری اولفر 

2850754684
(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای امت  

بیمار و 

پیوند کبد612دو تخته با شویسشپانیهمراهان
آذربایجان 

غرنی
سلماس

1361
قادر به .همراهان نیاز به اسکان دارند. تحت درمان یم باشدmsبیمار بدلیل مشکل 

پرداخت هزینه نیم باشند

 تت  20

1401
14012تت   28

مریم 

(اورژانس)دیواندری

معصومه نیک نژاد 

1262067286
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

816msآبادانخوزستان

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1362 بیمار بستر
 تت  20

1401
لیال فریحی14012تت   25

پویا محمدی 

2111396761
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
گرگانگلستانجرایح ستون فقرات510

بیمار نوزاد پرخطر که تحت نظر است وهمراهان نیاز به اسکان دارند1363
 تت  21

1401
مریم تیموری جایم14013تت   29

النساء خمر  خت 

6249338640
یاس(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

گرگانگلستاننوزاد تحت نظر824

1364
بیمار مبتال به شکاف کام است و برای ویزیت بایستر تا روز سه شنبه در تهران اقامت 

.داشته باشد

 تت  20

1401
ی14013تت   21 ی هانیه ستی

ی  فائزه قنتی

3410617922
همراه شای بهشت

 (15)پانزده 

خرداد
یبیمار بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
مینابهرمزگانشکاف کام13

1365
یک فرزند اختالل اتیسم دارد و ییک از بچه ها از ناحیه پا . خانواده از اهواز یم آیند 

 و 1810674379 نفر هستند کدمیل مهسا بهاروند 5باید ویزیت شود خانواده 

1810586259حدیث بهاروند کدمیل 

 تت  20

1401
14013تت   25

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

محمدطاها بهاروند 

4061953419
(تهران)شای سلیمان 

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

اهوازخوزستاناتیسم515سه تخته با شویسشپانیهمراهان

1366
ی در مان و مشاوره های قبل از پیوند نیاز به  بیمار به همراه والدین جهت انجام پیگت 

اسکان دارند

 تت  21

1401

 مرداد 01

1401
3

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

شیما کرد انجیک 

3710542138

همراه شای آریو 

(تهران)
سینا

بیمار و 

پیوند کلیه1133تخته با حمام 3شپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
خاش

 هستند1367
ی
بیمار شطان روده هستند و درحال پرتو درمان

 تت  20

1401
14012تت   25

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

زیبا یاراحمدی 

4218596468

همراه شای افروز 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

دورودلرستانشطان روده510دو تخته   با حمامشپانیهمراهان

1368
بیمار جهت انجام آزمایشات اولیه پیوند مغز واستخوان به همراه والدین نیاز به 

.اسکان دارند

 تت  20

1401
ی14013تت   27 رقیه بشت 

زینب ساالری 

3382845350
(تهران)شای من 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

بندرعباسهرمزگانپیوندی721سه تخته با شویسشپانیهمراهان

 یم گردند1369
ی
.همراهان بیمار نیازمند اقامتگاه هستند لذا جهت تمدید به حضورتان معرف

 تت  19

1401
الهه استوار14012تت   22

لنا پوررئیش 

3021398820
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهنمازی شت  فتکرمانعمل کلوستویم36دو تختهبستر جت 

1370

ی شده است  بستر
ی
، در بیمارستان طالقان ایشان از . بیمار به علت اقدام به خودکشر

ی امور . دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستر است به دلیل عدم توانانی پدر در پیگت 

 مددکاران 
ی
درمان ایشان، خاله و شوهر خاله به تهران مراجعه نموده و با هماهنیک

.اجتمایع مربوطه، اتاق در اختیار ایشان قرار گرفت

 تت  18

1401
اسماعیل راشدی14013تت   20

زینب امیدی 

4240483808
(تهران)* خانه نور

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )"معلولی 

505)

26
مشکالت اعصاب و 

روان

کهگیلویه 

وبویراحمد
سوق

 به تهران مراجعه کرده است1371
ی
.بیمار شطان است، جهت انجام شییم درمان

 تت  18

1401
فریده ابراهییم14012تت   25

ظریفه الیاس پور 

2181527202گریحی 

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
ی  (ع)امام حسی 

بیمار و 

بهشهرمازندرانشطان714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1372
بیمار مبتال به تاالسیم یم باشد و جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند به بیمارستان 

.مراجعه نموده است 

 تت  18

1401
کتایون جالیل تبار14012تت   21

مهرناز نارونی 

3591884383

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر تاالسیم36دو تخته  با حمامشپانیهمراهدکتر شر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1373
 قلتی کاندید انتقال به مراکز قلتی یم باشد در حال 

ی و نوزاد به دلیل ناراحتر مادر بستر

حاضی در بخش مراقبتهای ویژه است لطفا امکان جابجانی خانم صنمتی با خانم مریم 

پیشرسایان باشد

 تت  19

1401
14012تت   22

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

سپیده شاه حسیتی 

2190104734
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)شای حمید  نوشهرمازندرانزایمان36دو تخته با شویسبستر

. جلسه درمان نیاز دارد33بیمار در حال درمان است و به 1374
 تت  18

1401
ی14012تت   22 لیال بشت 

ف مقدس  ماه شر

4231455194
 ریز

ی
شای نور ن

انستیتو کانرس 

از پردیس شت 

بیمار و 

شطان پستان48دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

 پیوند ی و بیماری پوستر نیاز به اسکان موقت دارد1375
ی
بیمار شهرستان

 تت  18

1401
ضا حیدری14012تت   21 علت 

اسماعیل زنگنه 

1911032550
رازیهمراه شای بهشت

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانپوستر36

1376
 تت  21بیمار کودک یک ساله مبتال به شکاف کام و لب است و برای درمان تا تاری    خ 

ماه نیاز به اقامت در تهران دارد

 تت  18

1401
ی14012تت   21 ی هانیه ستی

میکاییل جعفری 

1941601618
همراه شای بهشت

 (15)پانزده 

خرداد
یبیمار بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
بندرماهشهرخوزستانشکاف کام و لب36

1377
ی و تحت 8بیمار   ساله که به دلیل بیماری تاالسیم و جهت پیوند مغز استخوان بستر

در ضمن همراهان .  ساله اش داوود یم باشد5دهنده ی پیوند برادر . درمان یم باشند

.سه نفرند با دو تخت

 تت  19

1401
کتایون جالیل تبار14012تت   26

تمنا بامری 

7370066770

همراه شای شفیع 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر تاالسیم714دو تخته با حمامبستر

سیستان 

وبلوچستان
ر
گلمورن



1378
قادر به .همراه به اسکان نیاز دارد.بیمار بدلیل مشکل نورولوژی تحت درمان یم باشد 

پرداخت هزینه نیم باشند

 تت  18

1401
14011تت   25

مریم 

(اورژانس)دیواندری

فرشته مرادی 

6468856884

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
مریوانکردستاننورولوژی77

 یم باشد1379
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 تت  18

1401
 راد14013تت   21

ر
مهناز صادف

شیدا عابدی 

4580729781
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

همراهان
ی بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

39cpشاهرودسمنان

1380
ی میباشد و ساکن شهر الیگودرز است همراهان بیمار نیاز  بیمار در بخش جرایح بستر

به اسکان در تهران را دارند

 تت  18

1401
اسماعیل راشدی14012تت   20

غالمرضا نادری 

4170624981
(تهران)خانه نور 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
الیگودرزلرستانجرایح24

ساله تومور چشم داشته عمل شده جهت معاینه باید تا دوشنبه بماند50بیمار 1381
 تت  18

1401
زهرا مددی14011تت   20

زانی  طیبه مت 

4699416241
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
مینابهرمزگانشطان چشم22

ی است و همراه نیاز به اسکان دارد1382 بیمار بستر
 تت  18

1401
مریم تیموری جایم14011تت   19

شهناز دیده دار 

4549952911

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
آبدانانایالمناباروری11

بیمار نوزاد نارس چشمش مشکل قرنیه دارد نابینا است1383
 تت  18

1401
زهرا مددی14013تت   20

هدیه زهرا جامیک 

6980371630
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قلعه گنجکرمانقرنیه26

1384
ی است و پدر و مادر نیاز به تمدید اقامت NICUنوزاد پس از تولد همچنان در    بستر

دارند

 تت  19

1401
مریم تیموری جایم14012تت   30

نیلوفر نعمتر 

5270082713
یهمراهیاس(تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
1122

ی نوزاد در  بستر

بخش مراقبت های 

ویژه

اهوازخوزستان

ی و امروز انتقال به اتاق عمل را دارد1385 ام بیمار در بخش جرایح قلب بستر .با سالم احتر
 تت  18

1401
سمیه یادگاری14013تت   22

سید اکتی موسوی 

4071809345
یهمراهمیالد(تهران)خانه آرامش خرم آبادلرستانجرایح قلب412سه تخته با شویسبستر

بیمار بدلیل نارسانی قلتی در بیمارستان در آی یس یو تحت مراقبت میباشند1386
 تت  18

1401
ی فرد14013تت   26 معصومه اکتی

سنا فخارحکیم 

3412022837
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 
یهمراه مینابهرمزگانقلتی824دو تختهبستر

1387
، دوشنبه ان  ی بیمار به دلیل مشکالت ریه و گوارش تحت نظر پزشک معالج هسیر

شاءهللا ویزیت بشوند تکلیف مشخص میشه

 تت  18

1401
14012تت   21

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

صدیقه احمدی پور 

5869699363
(تهران)همراه شای نور 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

کهنوجکرمانریه36دو تختهشپانیهمراهان

 نیازمند اسکان میباشند1388
ی
بیمار و به همراه پدر و مادر جهت انجام امور درمان

 تت  18

1401
معصومه طیتی14013تت   20

ماه نسا فرهمند راد 

3491376051
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
بوشهربوشهرقلب26

1389
بیمار و همراهان نیاز به .بیمار بدلیل مشکالت مربوط به زنان تحت درمان یم باشد

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.اسکان دارند 

 تت  18

1401
14013تت   25

مریم 

(اورژانس)دیواندری

یفی  زرخانم شر

6009799996

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

زنان721سه تخته با حمامشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دیشموک

1390
با سالم بیمار از استان لرستان با کانرس روده و کلستویم شده است و همراهان نیاز به 

اسکان دارند

 تت  18

1401
زهرا قائدی14012تت   22

رضا مراد اسماعییل 

5989830701

همراه شای واقف 

(تهران)
یهمراهامت  اعلم کوهدشتلرستانکانرس روده48دو تخته  با حمامبستر

1391

 دارای تومور مغزی 
ی
بدلیل ادامه بیماری باید به  (از نوع بدخیم)بیمار مهدی علیجان

 30بیمار . تهران برگردد
ی
 دارد که هر دو هفته یکبار هم شییم درمان

ی
 جلسه پرتودرمان

 انجام شده و 8. یم شود
ی
 مانده است22 جلسه پرتودرمان

ر
بعد از پرتو .  جلسه باف

 هم باید انجام دهد
ی
 هر هفته یک جلسه شییم درمان

ی
متاسفانه حال عمویم . درمان

 تت  18

1401
14012تت   23

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
مهدی عیل جان

4323505701
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
510

تومور مغزی 

گلیوبالستوما از نوع )

(بدخیم

قزوینقزوین

1392
مددجو نابینا یم باشد و برای برریس عفونت هر دو چشم  چشم به همراه خواهران 

خود به تهران آمده است

 تت  17

1401
14013تت   20

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

عیل احمدی 

6169975725
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
39

نابینا  یم باشد   برای 

ویزیت دوره ای  

عفونت چشم به 

تهران آمده است

ایالمایالم

1393
کودک بر اثر سانحه تصادف اسیب نخایع داشته و فلج شده است نیازمند برریس و 

 یم باشد
ی
تشخیص و کاردرمان

 تت  16

1401
 راد14014تت   22

ر
مهناز صادف

صالح بزی 

3661507567

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
نور افشار

بیمار و 

فلج624سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زابل

1394
ده به علت تشنج در بخش . بیمار نوزاد و فعال شناسنامه وی صادر نشده است نامتی

ی است و لذا از کدمیل نامعتتی جهت ثبت استفاده شد والدین . اورژانس نوزادان بستر

.بیمار نیازمند اقامتگاه یم باشند

 تت  17

1401
الهه استوار14012تت   22

آرشینا جمال تاش 

0987654321
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  بوشهربوشهرتشنج510دو تختهبستر

1395

 مبتال به شطان روده بزرگ به دلیل ادامه درمان باید در تهران بماند
ی
. حمزه طرهان

 دارد و بعد از آن 
ی
 و بعد از آن 27بیمار سه جلسه شییم درمان

ی
 جلسه پرتودرمان

احت و بعد ادامه درمان بدلیل اینکه بیمار بیشتر از ده سال . یکهفته دارو یکهفته استر

است که مبتال به شطان است خانواده توانانی پرداخت هزینه و اسکان در تهران 

 تت  18

1401
14012تت   28

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
حمزه طرهان

4190286044

همراه شای جهان  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کوهدشتلرستانشطان روده بزرگ1020دو تخته  با حمامشپانیهمراهان



 نیازمنداسکان میباشند1396
ی
بیمار به همراه پدر ومادر جهت انجام امور درمان

 تت  16

1401
معصومه طیتی14013تت   21

 
ی
محمدحسام دادران

5230358262
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قلب515

خراسان 

جنونی
جند بت 

1397
همراهان نیاز به اسکان دارند .بیمار بدلیل مشکالت هموفییل تحت درمان یم باشد

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.

 تت  16

1401
14012تت   25

مریم 

(اورژانس)دیواندری

مهدی بیابانگرد 

5630172670
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
هموفییل918

خراسان 

جنونی
نهبندان

1398
ی، تحت درمان و جرایح قرار  کودک به دلیل بیماری قلتی در این بیمارستان بستر

ی درمان نیاز به اقامت چند روزه در تهران دارد .گرفته است و جهت پیگت 

 تت  16

1401
معصومه طیتی14012تت   21

 
ی
ی زمان محمدحسی 

3041554461
(تهران)* خانه نور

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

رفسنجانکرمانقلب510

1399
با سالم بیمار اتباع دارای پاسپورت جرایح کاشت حلزون شده بعداز جرایح نیاز به 

ویزیت مجدد و مشاوره دارد

 تت  16

1401
یفیان14012تت   25 فریبا شر

جبیب اله رضانی 

p01028657
لقمان حکیم(تهران)شای لییل 

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
قمقمکاشت حلزون918

 یم باشد1400
ی
.بیمار با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 تت  16

1401
 راد14013تت   21

ر
مهناز صادف

 
ر
مایده مت  صادف

4271410365
نور افشارهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
515cpزنجانزنجان

1401
بیمار در بخش جرایح زنان تحت نظر یم باشد لطفا  امکان جابجانی خانم صنمتی با 

2200763409دامادشان فراهم باشد مهران خزانی کد میل 

 تت  16

1401
14012تت   19

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

سپیده شاه حسیتی 

2190104734
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)شای حمید  نوشهرمازندرانباردار36دو تخته با شویسبستر

.بیمار پس از جرایح جهت ویزیت و آزمایش یم بایست در تهران بماند1402
 تت  16

1401
مریم تیموری جایم14013تت   19

شکاری  فاطمه مت 

 
ی
سلیمان

3161029356

یاس(تهران)شای من 
بیمار و 

کهنوجکرمانجرایح قلب39سه تخته با شویسشپانیهمراهان

بیمار جهت درمان و جرایح در هفته پیش رو به همراه همرس نیاز به اسکان دارد1403
 تت  16

1401
مریم تیموری جایم14012تت   24

طاهره آهوی زرین 

5360001321

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یاس

بیمار و 

همراهان
ی رودبارکرمانناباروری816دو تخته  با حمامبستر

1404

 شده و جهت درمان تومور جمجمه به 
ی
بیمار از طرف خت  مورد اعتماد به رها معرف

 دیگر 
ی
 و امور درمان

ی
تهران مراجعه کرده است، در حال حاضی فرایند شییم درمان

ت رسول در حال انجام است و خانواده  بیمار در بیمارستان های امام خمیتی و حضی

ایط مساعدی ندارد و نیاز به تمدید اسکان دارند .بیمار از لحاظ مایل شر

 تت  16

1401
(رها)راضیه کمایل 14014تت   21

ثنا عبایس 

3810612782
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانتومور مغزی520

1405
از بوده و نیازمند   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.اقامتگاه یم باشد

 تت  16

1401
الهه استوار14011تت   30

فریبا عبداللیه 

2371906743
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  کازرونفارسشطان سینه1414یک تختهبستر

1406
ی یم . ساله مجرد یم باشد 40بیمار  ده حدود یک سال تحت درمان همودیالت  نامتی

.از رومشگان لرستان مراجعه کرده است . باشد و به این مرکز مراجعه میکند 

 تت  15

1401
ی14011تت   21 لیال قنتی

 
ی
رجب امران

5989817551

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
شپانیبیمار

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
پلدخترلرستاننفرولوژی66

1407
ی قرار دارد جهت .   ساله مجرد یم باشد 35با سالم بیمار  تحت درمان همو دیالت 

ی کار های پیوند به این مرکز مراجعه کرده است  یه . ادامه درمان و پیگت  باشکر از خت 

رها

 تت  15

1401
ی14013تت   16 لیال قنتی

ی  زینب امت 

4073205692

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

شهید هاشیم 

نژاد

بیمار و 

خرم آبادلرستاننفرولوژی13دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

ده جهت ویزیت متخصص داخیل به تهران امده است و نیاز به اسکان دارند1408 .نامتی
 تت  15

1401
14014تت   21

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

 نژاد 
ی
فاطمه سلطان

3170212958
همراه شای بهشت

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کرمانکرمانمشکل حنجره دارد624

1409

 
ی
 منتقل شده 40بیمار به علت سوختیک

ی
 درصد با برق از همدان به این مرکز درمان

ایط وخیم  فرزند و برای مالقات روزانه رفت و آمد . است پدر و مادر به دلیل شر

ی محیل برای اقامت آنان   و اجتمایع از خانواده تامی 
ی
دارند لذا به منظور حمایت روان

.مورد نیاز است

 تت  15

1401
 رزین14012تت   21

ی
فریبا سلیمان

امت  همتر 

4020013251
یهمراهشهید مطهریهمراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
612

ی
کبودرآهنگهمدانسوختیک

ی دارد1410 .بیمار عمل و پیگت 
 تت  15

1401
زهرا مددی14012تت   20

ی  عیل احمد جهانگت 

6129613679
فارانی(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

خرم آبادلرستانقرنیه510

1411
ی  طبق نظر پزشک التهاب بیمار بهبود نیافته و نیاز به ادامه درمان دارد بیمار بستر

بخش غدد یم باشد

 تت  16

1401
14011تت   19

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

فاطمه الجوردی 

جوکایم 

2593468297

یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر
یک تخته با حمام و 

شویس
رشتگیالنرماتیسم33

1412
با عرض سالم بیمار با مشکل کانرس حنجره از بندر ماهشهر مراجعه و جرایح شد 

همراهان نیاز به اسکان دارند

 تت  15

1401
زهرا قائدی14012تت   18

جلیل خلفی 

1898280096
یهمراهامت  اعلمهمراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
بندرماهشهرخوزستانشطان حنجره36

ی امور درمان به همراه فرزندشان نیاز به اسکان دارند1413 بیمار بدلیل پیگت 
 تت  15

1401
ی فرد14012تت   22 معصومه اکتی

ابادی  ی ثمن خت  کتی

2571917250
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

فسافارسشطان714دو تختهشپانیهمراهان



1414
بیمار به علت بیماری شطان به این مرکز مراجعه کرده است و باید تا چند روز به 

 بشود
ی
.صورت شپانی شییم درمان

 تت  15

1401
فریده ابراهییم14012تت   22

خرسو نوربخش 

6349591021
ی (تهران)خانه نور  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
ایالمایالمشطان پروستات714

 مستمر یم باشد1415
ی
کودک با اختالل فلج مغزی جرایح شده و نیازمند کاردرمان

 تت  15

1401
 راد14014تت   21

ر
مهناز صادف

امت  مهدی کرییم 

4272634755
نور افشارهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
624cpزنجانزنجان

1416
وع شده   جلسه اول شر

ی
بیمار مبتال به شطان خون میباشد تحت نظر و شییم درمان

ی است تحت پوشش بهزیستر است.با افت پالکت در بخش بستر

 تت  15

1401
بهنام صابری14012تت   22

عبدالعزیز مطروح 

1817841793
 ریز

ی
ازشای نور ن یهمراهامت  شت  خرمشهرخوزستانشطان خون714دو تختهبستر

1417
 تت  15

1401
افسانه گنجی14013تت   20

نوران شهنوازی 

سلییم 

3719030581

اکتی آبادیهمراه شای بهشت
بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانزایمان515

بیمار جهت انجام ویزیت دوره ای و آزمایش در تهران نیاز به قامت دارد1418
 تت  15

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   17

 
ر
محمدعیل صادف

3052150480
یعترهمراه شای بهشت یهمراهدکتر شر بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
ویید26 کرمانکرمانکنرس تت 

1419
 مورد عمل جرایح قرار گرفته و اکنون جهت 

ی
 قبل در این مرکز درمان

ر
بیمار مدن

ی درمان مراجعه نموده است پیگت 

 تت  15

1401
14011تت   18

ی
زهرا فراهان

منوچهر منفرد 

ماسوله 

5709547336

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارشهدای تجریش

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
آستاراگیالندیسک کمر33

ی در بخش کانرس میباشد1420 بیمار بستر
 تت  16

1401
14012تت   23

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

فریده بشاش 

1911618458
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای نور  امیدیهخوزستانکنرس کام714دو تختهبستر

1421
ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند همراه دیگر بیمار بنام خانم حمیده  بیمار بستر

 با همراه بیمار جابجا یم شود2123568895فتج با کد میل 

 تت  16

1401
لیال فریحی14012تت   23

محمدپارسا عابدی 

2111484830
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای  رعا  گرگانگلستانارتوپدی714دو تخته با شویسبستر

1422
از بوده و به   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت تومور مغزی تحت پرتودرمان

.همراه فرزند خویش نیازمند اقامتگاه یم باشند

 تت  15

1401
الهه استوار14012تت   29

زبیده امیتی 

3520639149
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

بوشکانبوشهرتومور مغزی1428دو تختهشپانیهمراهان

1423

ایشان . حواله اسکان این بیمار از فروردین ماه سال جاری بارها تمدید گردیده است

 تحت پیوند قرار گرفته 
ی
مبتال به کانرس مغز استخوان هستند و در بیمارستان طالقان

اند، در حال حاضی روند درمان ایشان همچنان ادامه داشته و نیاز به تمدید مجدد 

.حواله اسکان دارند

 تت  14

1401
(رها)راضیه کمایل 14013تت   31

ه مقبل قائد  سمت 

06575517فرحان 
(تهران)شای زند 

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

کانرس مغز و استخوان1751سه تخته با شویسشپانیهمراهان

ی دارد1424 .بیمار عمل و پیگت 
 تت  14

1401
زهرا مددی14013تت   18

هدیه زهرا جامیک 

6980371630
فارانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
قلعه گنجکرمانشبکیه412

1425
کودک به دلیل بیماری نقص ایمتی در این بیمارستان تحت درمان یم باشد و جهت 

ی های قبل از پیوند نیاز به اقامت در تهران دارد .بیمار هم نیاز به اقامت دارد. پیگت 

 تت  14

1401
معصومه طیتی14012تت   16

لیال نارونی 

1428108310
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
گرگانگلستاننقص ایمتی24

1426
 تت  14

1401
 رزین14011تت   24

ی
فریبا سلیمان

مجید زاهدی 

1870277791

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارشهید مطهری

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
1010

ی
شوشترخوزستانسوختیک

1427
بیمار قادر به . ایشان نابیناست. بیمار به علت کانرس پروستات تحت درمان یم باشد 

.پرداخت هزینه یم باشد

 تت  14

1401
14011تت   15

مریم 

(اورژانس)دیواندری

مهدی جعفری 

خشکرودی 

3254102983

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
کرمانشاهکرمانشاهکانرس پروستات11

1428
همراهان و بیمار نیاز به اسکان دارند .بیمار بدلیل مشکالت مربوط به پیوند جمجمه 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.

 تت  14

1401
14013تت   18

مریم 

(اورژانس)دیواندری

ادریس یحیوی دیزج 

2790381984
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه آرامش

بیمار و 

پیوند  جمجمه412سه تخته با شویسشپانیهمراهان
آذربایجان 

غرنی
خوی

1429
بیمار به دلیل بیماری کلیوی در بیمارستان تحت درمان میباشد و همراهان بیمار نیاز 

.به اسکان دارند 

 تت  15

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   22

مصطفی زاهد شگیل 

2002507538

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر دزفولخوزستانبیماری کلیوی721سه تخته با حمامبستر

بیمار جهت برریس و انجام آزمایشات تکمییل در بیمارستان مهدیه مراجعه نموده1430
 تت  14

1401
14012تت   15

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

زینب حیدرنژاد 

3579943464
مهدیههمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
12

مشکل زنان و مجرای 

تناسیل
اهوازخوزستان

1431
ی و تحت  کودک به دلیل بیماری تشنج چندین ماه است در این بیمارستان بستر

.درمان یم باشد و یط چند روزه ینده ترخیص یم گردد

 تت  15

1401
ی14013تت   21 رقیه بشت 

سیدمحمدجواد 

هاشیم 

4312592391

همراه شای بهشت
مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
اقبالیهقزوینمغزواعصاب618



1432
ی یم باشد 3 ساله مجرد یم باشد حدود 35بیمار  ماه هست تحت درمان همودیالت 

جهت تعویض فیستول به این مرکز مراجعه کرده است

 تت  14

1401
ی14013تت   15 لیال قنتی

ی  زینب امت 

4073205692
همراه شای بهشت

شهید هاشیم 

نژاد

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستاننفرولوژی13

1433
 انگشت به این مرکز مراجعه نموده و فردا مورد عمل جرایح 

ی
بیمار به دلیل شکستیک

 میگردد
ی
ی اسکان در تهران به آن مرکز معرف د با توجه به نداشیر قرار میگت 

 تت  14

1401
14011تت   15

ی
زهرا فراهان

مسعود مرادی 

3859548271

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارشهدای تجریش

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
 انگشت11

ی
سنندجکردستانشکستیک

1434
  و یک فرزند دیگه نوزاد هم دارند از اهواز1746754923فرزند دیگه به کدمیل  2

برای درمان آمده اند

 تت  14

1401
14013تت   21

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

ی عایل وند  آرتی 

1746755059
همراه شای بهشت

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستاناتیسم721

 است جهت عمل جرایح و درمان توانبخشر مراجعه نموده استcpبیمار 1435
 تت  14

1401
ی روستا14013تت   15 نازنی 

آرین مداح نیا 

0820859885

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
رفیده

بیمار و 

همراهان
ی 13cpدو تخته  با حمامبستر

خراسان 

رضوی
وار ی ستی

1436
ی نوزاد مراجعه و بیمار وهمراهان نیاز به اسکان   پرخطر و بستر

ی
بیمار بعلت حاملگ

دارد

 تت  14

1401
مریم تیموری جایم14013تت   21

النساء خمر  خت 

6249338640
یهمراهیاس(تهران)* خانه نور بستر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

گرگانگلستاننوزاد تحت نظر721

1437
ی . بیمار به علت درد دست به پزشک مراجعه کرده و دستور نوارعصب داده اند اولی 

نوبت موجود برای فردا است

 تت  14

1401
سامعه محرری14011تت   15

حلیمه ارغون 

4250069885
از)همراه شای رها  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
درد دست11یک تختهشپانیبیمار

کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1438
خانواده از اهواز یم آیند ، یک فرزند اختالل اتیسم دارند و ییک دیگر از بچه ها از 

. نفر یم باشند 5خانواده . ناحیه پا دچار مشکل است و باید ویزیت شود 

 تت  14

1401
14013تت   20

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

محمدطاها بهاروند 

4061953419
(تهران)شای سلیمان 

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

اهوازخوزستاناتیسم618سه تخته با شویسشپانیهمراهان

ی است و همراه ایشان نیازبه اسکان دارد1439 بیمار بستر
 تت  14

1401
لیال فریحی14011تت   15

جمیله فریسات 

1989041302
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانقلتی11

1440
 تت  14

1401
کتایون جالیل تبار14012تت   18

ریحانه رشیدیان 

سیایه  لت 

1743914601

یعتر(تهران)خانه نور  شپانیهمراهدکتر شر
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
اهوازخوزستانلوپوس48

1441
با سالم  بیمار به علت کنرس خون تحت درمان یم باشد و همراهان او پدر خواهر و 

برادر یم باشند که از مریوان مراجعه نموده اند و جانی برای اسکان ندارند

 تت  14

1401
اسماعیل راشدی14013تت   21

 
ی
ی معروف یاسی 

3821198583
(تهران)خانه خدیجه 

آیت هللا 
ی
طالقان

بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با 

شویس و حمام
مریوانکردستانشطان خون721

1442

بیمار  به دلیل سقوط از ارتفاع دچار مولتر تروما شده است و از استان لرستان 

یوترانی باید در 
ی جهت درمان به این مرکز مراجعه نموده و چجهت ادامه درمان و فت 

 
ی
 در تهران ندارد به ان مرکز معرف

ی
تهران بماند و با توجه به اینکه محیل جهت زندیک

میگردد

 تت  14

1401
14013تت   21

ی
زهرا فراهان

ستایش جودیک نژاد 

4850307574
شهدای تجریشهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
پلدخترلرستانمولتر تروما721

1443
ام  بصورت شپانی است و جهت انجام .با سالم و احتر

ی
بیمار تحت درمان شییم درمان

از اقامت داشته باشد شییم شپانی مراجعه و باید در شت 

 تت  14

1401
بهنام صابری14013تت   19

فاطمه اله بخشر پور 

3170226835
از)همراه شای رها  از(شت  امت  شت 

بیمار و 

بردست کرمانشطان کبد515تخته 3شپانیهمراهان

1444
ی درمان به تهران مراجعه داشته و ممکن است طول  بیمار به همراه پدر جهت پیگت 

 تر باشد
ی
با تشکر. دوره درمان طوالن

 تت  14

1401
14012تت   18

زهرا بوریان طاهری 

(انجمن هموفییل)

آمنه عمودزاده 

1810413877
(تهران)همراه شای نور 

شهید دکتر 

 نژاد
ی
لباف

بیمار و 

خرمشهرخوزستانتاالسیم48دو تختهشپانیهمراهان

1445
 ساله دارای مشکل مغری و احتماال نیاز به جرایح دارد همراه خانواده 3فرزند مددجو 

برادر  مددجو یم باشد که خانواده را به تهران اورده است

 تت  13

1401
14013تت   20

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

سمیه محمد پور 

کهریزی 

2830937491

همراه شای مشت  

(تهران)
مفید

بیمار و 

مشکل مغزی721سه تخته با حمامشپانیهمراهان
آذربایجان 

غرنی
ارومیه

1446

بیمار نوزاد یکسال و نیمه ای است که به علت مشکالت ارتوپدی تحت درمان قرار 

ی به دلیل مشکالت زنان و زایمان برای درمان به تهران  گرفته است، مادر بیمار نت 

بیمار ساکن استان سیستان و بلوچستان است و از طرف آقای . مراجعه کرده است

و بنیاد علوی جهت دریافت اقامتگاه به  (بیمارستان امام خمیتی)دکتر اعتمادیان

 تت  13

1401
(رها)راضیه کمایل 14014تت   14

محمود یزدان پناه 

3642162029
(تهران)* خانه نور

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

ارتوپدی14
سیستان 

وبلوچستان
چابهار

ساله هستند شطان فک20بیمار 1447
 تت  13

1401
14012تت   18

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

ی خدامرادی  کامبت 

381055733

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  مریوانکردستانفک510دو تخته  با حمامبستر

 نیازمند اسکان میباشند1448
ی
بیمار به همراه پدر جهت انجام امور درمان

 تت  13

1401
معصومه طیتی14012تت   18

نیما جمشیدی پور 

5500076371

همراه شای افروز 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

پیوند510دو تخته   با حمامشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
لنده

1449
ام با توجه به اینکه ادامه درمان توسط پزشک معالج ایشان توصیه  با سالم و احتر

از را دارند  ادامه پیدا کرده است لذا نیاز به اقامت در شت 
ی
شده و شییم درمان

 تت  14

1401
بهنام صابری14012تت   26

زری رنجتی 

2390567444
 ریز

ی
ازشای نور ن امت  شت 

بیمار و 

نورآبادفارسشطان خون1224دو تختهشپانیهمراهان



1450
با سالم و خسته نباشید بیمار مبتال به کانرس لنفوم هستند و جهت مراحل اولیه 

پیوند مراجعه نمودند و نیازمند مساعدت در زمینه اسکان هستند

 تت  13

1401
اسماعیل راشدی14011تت   16

عابدین عزیزی فراز 

4032142661

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

شپانیبیمار
یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
همدانهمدانکانرس لنفوم33

1451

 سال مبتال است و 10 مبتال به شطان روده بزرگ، بیش از 1372بیمار جوان متولد 

خانواده اهل کوهدشت لرستان هستند و توانانی هزینه در تهران را . در حال درمان

 و 27پزشک معالج . ندارند
ی
 برای ایشان 3 جلسه پرتو درمان

ی
 جلسه شییم درمان

احت و . تجویز کرده است بعد یکهفته باید دارو مضف کند و بعد از آن یکهفته استر

 تت  13

1401
14012تت   17

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
حمزه طرهان

4190286044

همراه شای جهان  

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

کوهدشتلرستانشطان روده بزرگ48دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1452
 ماه  اش به نام رومیسا تحت عمل جرایح قلب قرار 9مددجو مسلم  طاهری فرزند 

گرفته و نیاز به مراقبت ویژه دارد تمدید با نامه پزشک انجام شد

 تت  13

1401
14012تت   20

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

مسلم طاهری 

3180023740

همراه شای کریمان 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

کرمانکرمانمشکل قلتی714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1453 بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستر
 تت  13

1401
لیال فریحی14012تت   21

رسول قادری 

3820757708
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
سنندجکردستانجرایح اعصاب816

1454
قادر به .همراهان نیاز به اسکان دارند . تحت درمان یم باشدmsبیمار بدلیل مشکل 

پرداخت هزینه نیم باشند

 تت  13

1401
14012تت   20

مریم 

(اورژانس)دیواندری

معصومه نیک نژاد 

1262067286
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
714msآبادانخوزستان

بیمار ضایعه نخایع است و نیاز به عمل جرایح دست داد1455
 تت  13

1401
ی روستا14012تت   16 نازنی 

ایمان فالیح زاده 

5360131519
یهمراهرفیده(تهران)شای حمید  رودبارکرمانضایعه نخایع36دو تخته با شویسبستر

ی نیاز مراقبت پیوسته تا موعد زایمان دارد1456 .بیمار باردار بوده و به دلیل ناهنجاری جنی 
 تت  13

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   14

ا اسکندری  حمت 

4270749482
یعتر(تهران)خانه آرامش دکتر شر

بیمار و 

زنجانزنجانمادران پرخطر13سه تخته با شویسشپانیهمراهان

ی شده است1457 بیمار مجدد در بخش غدد بستر
 تت  14

1401
14011تت   16

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

فاطمه الجوردی 

جوکایم 

2593468297

یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر
یک تخته با حمام و 

شویس
رشتگیالنرماتیسم22

1458
ام بیمار تحت عمل جرایح برست قرار گرفته است و جهت چکاب  با سالم و احتر

 
ی
وی بیماری به بیمارستان مراجعه کرده است و اسکن و سونوگراف وضعیت پیرسر

سینه دارد

 تت  13

1401
پروانه سلحشور نژاد14012تت   15

مدینه زاریع 

4172333941
مهدیههمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
الیگودرزلرستانکنرس برست24

1459
دختر " بیمار پیوند کبد شده و باید حدود یکماه در تهران اقامت داشته باشد ضمنا

ی همراه بیمار یم باشد2840843741بیمار بنام روژین قزلباش به کد میل   نت 

 تت  13

1401
خدیجه آستاریک14012تت   21

ثانیه نجاری اولفر 

2850754684
(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای امت  

بیمار و 

پیوند کبد816دو تخته با شویسشپانیهمراهان
آذربایجان 

غرنی
سلماس

ی یم باشد1460 یعتر بستر .بیمار در حال حاضی در بیمارستان شر
 تت  13

1401
14012تت   20

مؤسسه )مریم افشار 

(محکم

عبدالباسط بازیار 

533196477
یعتر(تهران)شای ضاف  یهمراهدکتر شر اسکولیوز714دو تخته با شویسبستر

سیستان 

وبلوچستان
زابل

 بوده و نیازمند اقامتگاه یم باشد1461
ی
.بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

 تت  13

1401
الهه استوار14011تت   15

ناض تفر پور 

2370383550
از)همراه شای رها  از(شت  کازرونفارسشطان لنفاوی22یک تختهشپانیبیمارنمازی شت 

1462
 بوده که به همراه همرس و فرزند 

ی
بیمار به علت بیماری شطان تحت پرتودرمان

.نیازمند اقامتگاه یم باشند

 تت  13

1401
الهه استوار14013تت   27

سمیه گل 

پورعلمداری 

2062074379

از)شای رضا  از(شت  نمازی شت 
بیمار و 

بندرعباسهرمزگانشطان رحم1442سه تختهشپانیهمراهان

1463
 قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند و همراهان 

ی
ام بیمار اقدامات درمان با سالم احتر

.نیاز به اقامتگاه دارند

 تت  12

1401
سمیه یادگاری14013تت   15

فاطمه طاهری نژاد 

4191316753

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
میالد

بیمار و 

کوهدشتلرستانتومور صورت39سه تخته با حمامشپانیهمراهان

1464
ی یم باشد و همراهان نیاز به اقامتگاه  ام بیمار در بخش جرایح قلب بستر با سالم احتر

.دارند

 تت  12

1401
سمیه یادگاری14013تت   18

سید اکتی موسوی 

4071809345

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهمیالد خرم آبادلرستانجرایح قلب618سه تخته با حمامبستر

ی است1465 بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستر
 تت  12

1401
لیال فریحی14012تت   16

محمدپارسا عابدی 

2111484830
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)همراه شای  رعا  گرگانگلستانقلتی48دو تخته با شویسبستر

با سپاس. با سالم در صورت امکان وسیله ایب وذهاب فراهم گردد1466
 تت  12

1401
لیال حفر14012تت   15

 
ی
محمود سلطان

5859294719

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید دکتر 
ی
لواسان

بیمار و 

همراهان
ی آبادانخوزستانقلتی36تفکیک شدهبستر

1467
با سالم و خسته نباشید بیمار جهت درمان ناباروری مراجعه نموده و جهت اسکان 

نیاز به مساعدت دارند

 تت  12

1401
اسماعیل راشدی14011تت   15

سودابه جگرگوشه 

6069947551

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

شپانیبیمار
یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
فتکرمانآی وی اف33 جت 



ی وهمراهان نیاز به اسکان دارند1468 بیمار بعلت مشکل قلتی بستر
 تت  13

1401
مریم تیموری جایم14012تت   19

 
ی
نرجس پیمان

4284115065

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس زنجانزنجانمشکل قلب612تفکیک شدهبستر

1469

ی ، تحت درمان بوده و   در این بیمارستان بستر
ی
کودک به دلیل بیماری آنیم فانکون

یک مرتبه پیوند انجام شده و به دلیل . پیوند مغز و استخوان انجام شده است

ایط نامناسب . ناموفق بودن مجددا از پدر سلول گرفته شده است با توجه به شر

 شدن مدت اقامت ، همچنان نیاز به 
ی
 و عیل رغم طوالن

ی
بیمار و نیاز به درمان طوالن

 تت  13

1401
معصومه طیتی14012تت   21

عیل هارون الرشید 

1278109285
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
816

ی
خمیتی شهراصفهانآنیم فانکون

ی داردMS ساله و با تشخیص 9بیمار 1470 .نیاز به درمان و بستر
 تت  12

1401
ی روستا14013تت   13 نازنی 

صدف رضانی 

6160177060
رفیدههمراه شای بهشت

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
13MSایوانایالم

1471
 
ی
یو ترانی و کار درمان

ی  مهره های کمری شده نیاز به فت 
ی
با سالم بیمار جرایح شکستیک

دارد قادر به حرکت نیست نیاز به اسکان دارد

 تت  12

1401
یفیان14013تت   21 فریبا شر

زهرا آقانی 

1452063338
لقمان حکیمهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
927

 مهره های 
ی
شکستیک

کمری
اردبیلاردبیل

1472

 ساله و متاهل به دنبال بیماری کانرس مغز استخوان در مرکز پذیرش 71بیمار آقانی 

 و عمل جرایح در این مرکز 
ی
شده است که از خرم آباد آمده و جهت فرایند درمان

همراه ایشان، همرسش، نیاز به اسکان دارد و از نظر مایل نیاز به . پذیرش شده است

.حمایت دارند خواهشمندیم جهت اسکان ایشان مساعدت الزم را مبذول فرمایید

 تت  12

1401
ی14011تت   20 پروین دانه چی 

 تبار 
ی
غالم رضان

4189532630
وزگرهمراه شای بهشت یهمراهفت  بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستانشطان مغز استخوان88

1473
 دست و لنف در پژوهشکده معتمد از مازندران 

ی
ه تالشر جهت بازتوان ر بیمار خانم منت 

.به تهران مراجعه کرده است

 تت  12

1401
14012تت   18

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

ه تالشر  ر منت 

2219654710
(تهران)خانه نور 

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
تنکابنمازندرانشطان پستان612

با سالم و تشکر از همکاری شما1474
 تت  12

1401
پروانه سلحشور نژاد14012تت   13

مدینه زاریع 

4172333941
مهدیههمراه شای بهشت

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
الیگودرزلرستانکنرس برست12

1475
خانواده از بندرعباس به تهران یم آیند ، یک خانواده سه نفره هستند ، فرزندشان 

اختالل اتیسم دارد

 تت  12

1401
14013تت   14

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

پارسا دریا 

3382872161
همراه شای بهشت

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
بندرعباسهرمزگاناتیسم26

بیمار جهت انجام درمان شپای نیاز به اسکان دارد1476
 تت  12

1401
لیال فریحی14013تت   14

یم  جالل متی

2002252734
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

دزفولخوزستانموکور26

 نیاز به اسکان دارند1477
ی
بیمار بدلیل درمان شطان و پرتودرمان

 تت  12

1401
ی فرد14012تت   23 معصومه اکتی

عباس فوالدی 

3520644789
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

بوشکانبوشهرشطان1122دو تختهشپانیهمراهان

1478
پدر و .  ساله که نیازمند ج نمونه برداری از خال صورت یم باشد 14بیمار نوجوان 

پدر بیمار کارگر است وی قادر به پرداخت هزینه /. مادر بیمار همراه وی یم باشند

.نیم باشد

 تت  12

1401
14013تت   14

مریم 

(اورژانس)دیواندری

امت  ابوالفضل 

حاجیلو 

3861748215

(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 
بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
26

نمونه برداری از خال 

صورت
همدانهمدان

1479
کودک به دلیل بیماری مغزو اعصاب در این بیمارستان تحت درمان یم باشد و یط 

.چند روز آینده نیاز به اقامت در تهران دارد

 تت  12

1401
معصومه طیتی14013تت   18

رضا حایحی وند  امت 

4210967653
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
دورودلرستانمغزو اعصاب618

1480
 تت  12

1401
ی فرد14013تت   18 معصومه اکتی

سنا فخارحکیم 

3412022837
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

همراهان
ی مینابهرمزگانقلتی618دو تختهبستر

1481
 است و همراهان و بیمار نیازمند اقامتگاه 

ی
بیمار به علت تومور مغزی تحت پرتودرمان

.هستند

 تت  12

1401
الهه استوار14013تت   19

خرم رنجتی 

2370509074
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

کازرونفارستومور مغزی721دو تختهشپانیهمراهان

1482
 ساله بوده که عمل کلوستویم روده انجام داده و در آی یس یو 2بیمار کودک 

ی است فت جهعت درمان فرزند به . بیمارستان نمازی بستر لذا والدین وی که از جت 

از آمده اند نیازمند اقامتگاه یم باشند .شت 

 تت  12

1401
الهه استوار14012تت   19

لنا پوررئیش 

3021398820
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  فتکرمانعمل کلوستویم714دو تختهبستر جت 

1483
ی و اعضای 4بیمار به علت شطان استخوان در بخش یونیت   بیمارستان نمازی بستر

.خانواده نیازمند اقامتگاه هستند

 تت  12

1401
الهه استوار14013تت   21

عباس حیدری تختر 

3390266612
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  بندرعباسهرمزگانشطان استخوان927تخته 3بستر

1484
 در بیمارستان نمازی است که به همراه 

ی
بیمار به علت بیماری شطان تحت پرتودرمان

از آمده و نیازمند اقامتگاه یم باشند .فرزندان جهت درمان به شت 

 تت  12

1401
الهه استوار14013تت   26

بیگم جان عالیه نژاد 

1911634161
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان1442تخته 3شپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1485
به دلیل مشکل گوارش به تهران امدند و برای اندوسکونی و آزمایشات تحت درمان 

هستند

 تت  11

1401
14013تت   14

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

 کهنویحی 
ی
زهرا باران

3150211883
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
کهنوجکرمانمشکل گوارش39



با سالم بیمار با مشکل گوش از دزفول مراجعه نموده  و همراهان نیاز به اسکان دارند1486
 تت  11

1401
زهرا قائدی14012تت   13

 فرجایم فر 
ی
ف اشر

2001638736

همراه شای جهان  

(تهران)
یهمراهامت  اعلم دزفولخوزستانگوش24دو تخته  با حمامبستر

ی است و نیاز به اسکان دارد1487 بیمار در نوبت بستر
 تت  11

1401
لیال فریحی14013تت   16

 
ی
ه رییک ر منت 

1861118503
(ره)امام خمیتی (تهران)شای من 

بیمار و 

گواریسر515سه تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1488
بیمار به دلیل بیماری قلتی در بیمارستان تحت درمان میباشد و همراهان ایشان نیاز 

.به اسکان دارند 

 تت  11

1401
کتایون جالیل تبار14012تت   13

عبدالهادی ناضی 

1752625382

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر اهوازخوزستانبیماری قلتی24دو تخته  با حمامبستر

1489
ایشان و همراه نیاز با .بیمار بدلیل مشکالت مربوط به زنان تحت در مان یم باشد

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.اسکان دارند 

 تت  12

1401
14012تت   13

مریم 

(اورژانس)دیواندری

امنه ریاضی 

3700046227
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
زنان12

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

1490
بیمار به علت توده تخمدان و مشکل اورولوژی نیاز به انجام آزمایش و مشاوره های 

.الزم را دارد

 تت  11

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   14

ی زاده  ی حسی  شهی 

1751171566
یعترهمراه شای بهشت دکتر شر

بیمار و 

همراهان
ی بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
دزفولخوزستانمشکل زنان و ارولوژی39

1491
ی درمان  در  بیمار از مددجویان موسسه نور در یاسوج هستند که جهت پیگت 

از مراجعه کرده اند .بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 تت  11

1401
14013تت   13

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

حکیمه آرنگ 

4220363467
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

وئید26تخته 3شپانیهمراهان شطان تت 
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1492
بیمار به دلیل مشکالت نورولوژی تحت درمان یم باشد، همراه ایشان نیاز به اسکان 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشد. دارد

 تت  11

1401
14011تت   18

مریم 

(اورژانس)دیواندری

فرشته مرادی 

6468856884

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
77

مغز و _ نورولوژی

اعصاب
مریوانکردستان

1493
 ساله ساکن خرم آباد که جهت درمان توده ی ریوی مراجعه داشته اند 54بیمار آقانی 

ی یم باشند .و بستر

 تت  11

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   25

عزیزاله رحمتر 

4189001864

همراه شای الهوت 

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر خرم آبادلرستانتوده ریوی1442سه تخته با شویسبستر

1494
ی دارد و همراهان نیاز به   پرخطر مراجعه و نوزاد نیاز به بستر

ی
بیمار بعلت حاملگ

اسکان دارند

 تت  11

1401
مریم تیموری جایم14012تت   19

نیلوفر نعمتر 

5270082713
یاس(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
اهوازخوزستاننوزاد تحت نظر816

1495
 پروتز ،پزشک بیمار 

ی
برای معاینه فوری در عفونت ناحیه لگن پای چپ وشکستیک

ی طاهری آقای افشی 

 تت  11

1401
14012تت   14

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

بلقیس جمال پور 

 
ی
گان بت 

6639394286

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

الیلخوزستانجسیم حرکتر36تفکیک شدهشپانیهمراهان

1496
بیمار جرایح لفنوم داشته و هم اکنون جهت رادیوترانی نیازمند سکونت در تهران 

است

 تت  11

1401
فریده ابراهییم14012تت   18

ظریفه الیاس پور 

2181527202گریحی 

همراه شای واقف 

(تهران)
ی  (ع)امام حسی 

بیمار و 

بهشهرمازندرانجرایح لنفوم714دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

بیمار س رطان مری هستند1497
 تت  11

1401
14011تت   25

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

فاطمه ناضی 

4500830618

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

طبقه )یک تخته 

(اول
ایالمایالمشطان مری1414

1498
ی مراجعه و نیاز به انجام یک شی کارهای  با سالم بیمار جهت جرایح ادنوم هیپوفت 

ش پانی دارد

 تت  11

1401
یفیان14012تت   13 فریبا شر

ی قوزلو  سمیه خضی

2939874972
لقمان حکیم(تهران)همراه شای امت  

بیمار و 

ی24دو تخته با شویسشپانیهمراهان ادنوم هیپوفت 
آذربایجان 

غرنی
ی دژ شاهی 

1499
ی ، تحت درمان و پیوند مغز و mpsکودک به دلییل    در این بیمارستان بستر

.استخوان انجام شده است و جهت ادامه درمان نیاز به اقامت در تهران دارد

 تت  12

1401
معصومه طیتی14011تت   26

یاس محستی زاده 

2983550648

همراه شای جمال 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
1414mpsکرمانکرمان

1500
بیمار به دلیل بیماری کنرس سینه در بیمارستان بصورت شپانی تحت درمان میباشد و 

.نیاز به اسکان دارند

 تت  11

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   12

چیمن فریحی 

3859735403
یعتر(تهران)* خانه نور شپانیهمراهدکتر شر

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

سنندجکردستانکنرس سینه13

1501
 تت  مرخص خواهد 11بیمار کاندید عمل جرایح یم باشد و بعد از جرایح در تاری    خ 

.شد و نیاز به اسکان دارد

 تت  11

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 14012تت   13

طونی مولودی 

3230210158

همراه شای افروز 

فارانی(تهران)
بیمار و 

شاهوکرمانشاهجرایح چشم24دو تخته   با حمامشپانیهمراهان

.کودک به دلیل بیماری روده و طحال در این بیمارستان تحت درمان یم باشد1502
 تت  11

1401
معصومه طیتی14013تت   16

 
ر
آرتا آخرن

3721841891
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
سنندجکردستانروده515

1503
یوترانی دارد با 

ی بیمار از ادربیل جهت درمان به این مرکز مراجعه نموده و نیاز به فت 

 میگردد
ی
 ندارد به ان مرکز معرف

ی
توجه به اینکه در تهران محیل برای زندیک

 تت  11

1401
14011تت   21

ی
زهرا فراهان

سید عیل بابانی قوزلو 

1621875369

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارشهدای تجریش

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
1010

ی
گریماردبیلادم اندام تحتان



1504
ی  بیمار به علت مشکالت مغز و اعصاب در بخش نروشجری بیمارستان نمازی بستر

عمو)و همراهان وی  .نیازمند اقامتگاه یم باشند (عمو و پت 

 تت  10

1401
الهه استوار14012تت   20

سلیمان بامری 

3591209791
از)شای محب  از(شت  یهمراهنمازی شت  (مغز و اعصاب) 1020ccfدو تختهبستر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

 یم باشد1505
ی
یوترانی و کاردرمان

ی بیمار هیدروسفال بوده و نیاز مند فت 
 تت  09

1401
 راد14014تت   16

ر
مهناز صادف

 
ر
مایده مت  صادف

4271410365
نور افشارهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
728

بیمار هیدروسفال 

بوده و نیاز مند 

 
ی
یوترانی و کاردرمان

ی فت 

یم باشد

زنجانزنجان

1506
 شدند و به بیمارستان طرفه ارجاع گردیدند 

ی
یه معرف ایشان با مشکل بینانی به خت 

.، ایشان جهت ادامه درمان و تزریق چشم باید به بیمارستان طرفه مراجعه نمایند

 تت  09

1401
14013تت   12

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

مصیب جالیل 

3441122747

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
طرفه

بیمار و 

کهنوجکرمانمشکل بینانی39سه تخته با حمامشپانیهمراهان

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1507 بیمار جهت جرایح قلب بستر
 تت  09

1401
مریم تیموری جایم14012تت   13

 
ی
نرجس پیمان

4284115065

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس زنجانزنجانقلتی48تفکیک شدهبستر

ی است1508 بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستر
 تت  09

1401
لیال فریحی14011تت   15

محمدجان هزاریان 

1970822831

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
الیلخوزستانقلتی66

1509
 یم باشد و در حال حاضی در این مرکز 

ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 دارند
ی
ابدرمان

 تت  09

1401
 راد14012تت   16

ر
مهناز صادف

یزدان مهر اصغری 

4272624199
نور افشار(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

714cpزنجانزنجان

ی است و همراهان نیاز به تمدید اسکان دارندICUبیمار پس از جرایح قلب در 1510 . بستر
 تت  10

1401
مریم تیموری جایم14012تت   16

شکاری  فاطمه مت 

 
ی
سلیمان

3161029356

یهمراهیاس(تهران)همراه شای نور  کهنوجکرمانجرایح قلب612دو تختهبستر

1511
ی و تحت درمان یم باشد و پیوند  کودک به دلیل بیماری خون در این بیمارستان بستر

.مغز و استخوان انجام شده است و تا پایان درمان نیاز به اقامت در تهران دارند

 تت  09

1401
معصومه طیتی14011تت   12

یاس محستی زاده 

2983550648

همراه شای جمال 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
کرمانکرمانپیوند33

1512
ی شناسنامه و زایمان زودرس به اسم بیمار  ده مادر بیمار بوده که بدلیل نداشیر نامتی

ی یم باشندnicuثبت شده است و دوقلو در بخش  . بستر

 تت  09

1401
افسانه گنجی14012تت   15

نرگس مصطفوی 

3150231442
اکتی آبادی(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

کرمانکرمانزایمان زودرس612

ی است  و تنیاز به دستگاه جهت ترخیص داردeicuبیمار در بخش 1513   بستر
 تت  09

1401
ی14013تت   15 رقیه بشت 

سیدمحمدجواد 

هاشیم 

4312592391

همراه شای بهشت
مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
اقبالیهقزوینمغزواعصاب618

1514
کودک به دلیل بیماری قلتی در این بیمارستان تحت جرایح بوده است و جهت 

ی پس از درمان نیاز به اقامت چند روزه در تهران دارد .پیگت 

 تت  09

1401
معصومه طیتی14013تت   11

زهرا اوصایل 

4272339958
همراه شای بهشت

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
زنجانزنجانقلب26

بیمار عمل کاتاراکت دارد مشکل قلتی دارد باید پزشک بیهویسر تایید کند1515
 تت  09

1401
زهرا مددی14012تت   11

نیم طال مظفری 

4500468315

همراه شای جهان  

فارانی(تهران)
بیمار و 

ایالمایالمکاتاراکت24دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

ی و همراه نیاز به اسکان دارد1516 بیمار بعلت مشکل قلتی بستر
 تت  09

1401
مریم تیموری جایم14011تت   12

صدیقه بابازاده 

زانق  مت 

1464801770

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
آستاراگیالنمشکل قلب33

1517
 پیوند نیاز به مراجعه شپانی به 

ی
بیمار به همراه والدین جهت انجام امور آمادیک

بیمارستان و اقامت در تهران را دارند

 تت  11

1401
14013تت   21

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

شیما کرد انجیک 

3710542138

همراه شای آریو 

(تهران)
سینا

بیمار و 

پیوند کلیه1030تخته با حمام 3شپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
خاش

1518
ی یم شود بیمار و همرسش نیاز به اسکان . بیمار کاندید پیوند کلیه یم باشد ایشان دیالت 

.ایشان قادر به پرداخت هزینه نیم باشد. دارند

 تت  09

1401
14012تت   13

مریم 

(اورژانس)دیواندری

غالمعیل بهداروندی 

2002997012
(ره)امام خمیتی (تهران)شای حمید 

بیمار و 

دزفولخوزستانکاندید پیوند کلیه48دو تخته با شویسشپانیهمراهان

ی یم باشد و همراهان نیاز به اسکان دارند1519 .بیمار بستر
 تت  08

1401
کتایون جالیل تبار14012تت   21

 
ی
سیدمحمد کربالن

2050197268
یعتر(تهران)خانه نور  یهمراهدکتر شر بستر

دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
بابلمازندرانکانرس خون1326

1520
بیمار جهت جرایح پیوند استخوان کام در مرکز تحت درمان یم باشد و درخواست 

اسنپ دارد

 تت  08

1401
سعیده راوند14013تت   11

 
ر
رضا سعادن

1450523110

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

همراهان
ی 39دو تخته  با حمامبستر

شکاف کام و پیوند 

استخوان
آستاراگیالن

1521
ی یم باشند و خانواده نیاز به اسکان  بیمار جهت پیوند مغز استخوان در بخش بستر

.الزم به ذکر است هر سه فرزند خانواده مبتال به تاالسیم یم باشد. دارد

 تت  08

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   14

 
ی
عبدالرحمان دهان

3581557479
یعتر(تهران)شای سلیمان  یهمراهدکتر شر تاالسیم ماژور618سه تخته با شویسبستر

سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر



1522
 و رادیوترانی 

ی
با سالم بیمار مبتال به شطان مری میباشد و جهت ادامه  شییم درمان

از را دارند نیاز به اقامت در شت 

 تت  08

1401
بهنام صابری14013تت   09

صادق حمیداوی 

5859792026
از)همراه شای رها  از(شت  امت  شت 

بیمار و 

آبادانخوزستانشطان مری13تخته 3شپانیهمراهان

1523
در مرحله اول .  تومور گلیوبالستوما با درجه بدخییم باال دارند1360بیمار متولد 

 برای ایشان نوشته است
ی
یط مایل . پزشک معالج یس جلسه پرتودرمان بیمار از شر

.خونی برخوردار نیست که بتواند هزینه های اسکان در تهران را پرداخت کند

 تت  11

1401
14013تت   15

یه )ندا صالج خت 

(شمس

 
ی
مهدی عیل جان

4323505701
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
412

تومور مغزی 

گلیوبالستوما از نوع )

(بدخیم

قزوینقزوین

 قلب انجام خواهد شد1524
ی
بیمار امروز تشکیل پرونده داده و فردا انژیوگراف

 تت  08

1401
سامعه محرری14012تت   09

محمد بخشوده پور 

4250924580
 ریز

ی
شای نور ن

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

 قلب12دو تختهشپانیهمراهان
ی
انژیوگراف

کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

1525
کودک به دلیل بیماری ارتوپد در این بیمارستان تحت درمان یم باشد و یط چند روزه 

 نیاز به اقامت در تهران دارد
ی
ی امور درمان .آینده جهت پیگت 

 تت  08

1401
معصومه طیتی14013تت   11

ملیسا نارونی 

3613295301

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

ارتوپد39سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

بیمار امروز جهت تشکیل پرونده مراجعه کرده و فردا آنژیو انجام خواهد شد1526
 تت  08

1401
سامعه محرری14012تت   09

سید غضنفر طاعتر 

4250180621زاده 
 ریز

ی
شای نور ن

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

 قلب12دو تختهشپانیهمراهان
ی
آنژیوگراف

کهگیلویه 

وبویراحمد
شفاریاب

1527
بیمار با دل درد و احتمال هموروئید مراجعه کرده و فعال در حال انجام برریس های 

تشخییص است

 تت  08

1401
سامعه محرری14012تت   09

عباس تنیده 

3392197319
 ریز

ی
شای نور ن

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

12دو تختهشپانیهمراهان
دل درد  احتماال 

هموروئید
بندرعباسهرمزگان

.بیمار به علت مشکل زنان و عفونت مثانه به تهران مراجعه کرده است1528
 تت  09

1401
فریده ابراهییم14013تت   13

سمیه ثابتر 

5250062091
ی (تهران)خانه خدیجه  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
412

عفونت /بیماری زنان

مثانه

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

1529
 خواهد شد9/04/1401بیمار فردا مورخ 

ی
فقط یک شب نیاز به اسکان ) ید درمان

و دیگر نیاز به اسکان ندارد ولیکن پدرش نیاز به اسکان دارد  (دارد 

 تت  08

1401
14012تت   11

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

سیده شبنم عزیزی 

1630254762زاویه 
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
36

ی
خلخالاردبیلید درمان

ی تحت 1530 . نیاز به تمدید اسکان داردIVFبیمار جهت ادامه درمان ناباروری و انتقال جنی 
 تت  08

1401
مریم تیموری جایم14012تت   16

طاهره آهوی زرین 

5360001321
یاس(تهران)شای لییل 

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
رودبارکرمانناباروری816

1531
بیمار قلتی است و روز شنبه جهت عمل جرایح باز قلب در بیمارستان مرکز طتی 

ی میشود .کودکان بستر

 تت  08

1401
14013تت   11

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

آیه افضیل گروه 

3010267304

همراه شای واقف 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

رودبارکرمانقلتی39دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1532
طبق دستور پزشک جهت . ایشان پیوند کبد در بیمارستان امام خمیتی انجام داده اند

ی دارو ها نیاز به اقامت  ی تامی   و همچنی 
ی
معاینات دوره انی و انجام آزمایشات هفتیک

.چند ماهه در تهران دارند

 تت  08

1401
14013تت   11

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

زکیه کیخانی 

3661113976
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
پیوند کبد39

سیستان 

وبلوچستان
زابل

بیمار جهت انجام عمل ترمییم مراجعه نموده است1533
 تت  08

1401
14011تت   11

یه )نرگس فرزانه خت 

(ققنوس

الله مینانی 

2371063347
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

ققنوس
شپانیبیمار

یک تخته با حمام و 

شویس
ازفارسترمییم33 شت 

1534
 ساله مبتال به تومور مغزی یم باشد که در بیمارستان نمازی تحت 6بیمار کودک 

 است و به همراه پدر نیازمند اقامتگاه است
ی
.پرتودرمان

 تت  08

1401
الهه استوار14012تت   22

محمد موسوی  امت 

4221506466گهر 
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

تومور مغزی1428دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

1535
ام و تشکر از محبت شما  بیمار کنرس سینه جهت دامه درمان و انجام  باسالم و احتر

اقدامات رادیو ترانی مراجعه داشته اند

 تت  07

1401
پروانه سلحشور نژاد14013تت   09

شهرزاد تفتر 

4120271072
مهدیه(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

بروجردلرستانکنرس برست26

ی است1536 بیمار بعلت عمل قلب باز در این مرکز بستر
 تت  07

1401
سامعه محرری14011تت   09

فاطمه اژدری 

2490682695
از)همراه شای رها  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 
یهمراه دارابفارسعمل باز قلب22یک تختهبستر

1537
بیمار بدلیل ناباروری به تهران و به بیمارستان ابن سینا مراجعه کرده است و بدلیل 

.آزمایشات اولیه نیاز به ماندگاری در تهران و اسکان دارد

 تت  07

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 14012تت   11

هانا جهانداری 

3810422088
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانناباروری48

1538
 اهل خرم آباد بوده و در بخش 

ی
ی یم باشد همراهان او ICUبا سالم بیمار تصادف  بستر

 نفر ثابت با نسبت فرزند و عروس هستند و یک نفر چرخشر یم باشد با تشکر3

 تت  07

1401
اسماعیل راشدی14013تت   12

ماه سلطان بازگت  

4071174463
همراه شای بهشت

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه بستر
سه تخته با حمام و 

شویس
515

ی
خرم آبادلرستانبیمار تصادف

1539
همراه ایشان نیاز به اسکان .بیمار بدلیل مشکل روماتولوژی تحت درمان یم باشد 

قادر به پرداخت هزینه نیم باشند.دارد

 تت  07

1401
14011تت   14

مریم 

(اورژانس)دیواندری

فاطمه الجوردی 

جوکایم 

2593468297

یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر
یک تخته با حمام و 

شویس
رشتگیالنروماتولوژی77



ی است و همرا اسهان نیاز به اسکان دارند1540 بیمار بستر
 تت  07

1401
مریم تیموری جایم14012تت   09

 
ی
نرجس پیمان

4284115065

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس زنجانزنجانقلتی24تفکیک شدهبستر

ی دارد1541 .بیمار عمل و پیگت 
 تت  07

1401
زهرا مددی14012تت   09

آفاق ذوالفقاری 

3960930941
فارانی(تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

601)

بروجردلرستانکاتاراکت24

1542
بیمار مبتال به بیماری کلیوی یم باشد و در حال حاضی در بیمارستان تحت درمان 

.است و همراهان ایشان نیاز به اسکان دارند 

 تت  07

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   15

مصطفی زاهد شگیل 

2002507538

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر یهمراهدکتر شر دزفولخوزستانبیماری کلیوی824سه تخته با حمامبستر

1543
 فرزند اتیسم دارد و یک فرزند دیگر 2خانواده از خوزستان برای درمان آمده است ، 

.هم همراهشان است 

 تت  07

1401
14013تت   14

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

ی عایل وند  آرتی 

1746755059
همراه شای بهشت

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستاناتیسم721

1544
کودک به دلیل بیماری و پیوند کلیه در این بیمارستان تحت درمان یم باشد و یط 

.چند روزه آینده نیاز به اقامت در تهران دارند

 تت  07

1401
معصومه طیتی14013تت   08

طاها اسکندرزاده 

1452969868
(تهران)شای سلیمان 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

اردبیلاردبیلکلیه13سه تخته با شویسشپانیهمراهان

1545
ی و جرایح شده در حال حاضی در ای یس یو  با سالم بیمار بعلت تومور مغزی بستر

برس یم برد و والدین نیاز به اسکان دارند

 تت  07

1401
یفیان14012تت   14 فریبا شر

ی چنانیانفر  محمد امی 

5260670280

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهلقمان حکیم شوشخوزستانتومور مغزی714دو تخته  با حمامبستر

1546
ی است و نیاز به تمدید اسکان  یعتر بستر ده در بخش ای یس یو بیمارستان شر نامتی

.دارند

 تت  07

1401
14013تت   14

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

محمد بازیار 

4879520187
(تهران)همراه شای نور 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

جسیم حرکتر721دو تختهشپانیهمراه
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

ی یم باشدicuبیمار باتری قلب گذاشته و در بخش 1547 ایتیوند/ بستر
 تت  07

1401
زهرا مت  محستی14011تت   14

مریم البوغبیش 

1819362841
یهمراهشهید رجانیهمراه شای بهشت بستر

یک تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانقلتی77

1548
ی درمان  با توجه به .بیمار با مشکالت ارتوپدی و نیاز به مراجعه مجدد جهت پیگت 

بعد مسافت نیاز به تمدید مدت اقامت دارند

 تت  08

1401
طاهره فییل زاده14012تت   10

فرشاد شمش 

3934478638
 ریز

ی
شای نور ن

شهید چمران 

از شت 

بیمار و 

همراهان
ی 24دو تختهبستر

-اسیب ناحیه پا

مشکالت ارتوپدی
مالیرهمدان

1549
از یم باشد و به   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت شطان روده تحت پرتودرمان

.همراه همرس خویش، نیازمند اقامتگاه هستند

 تت  07

1401
الهه استوار14012تت   12

عباس فوالدی 

3520644789
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

بوشکانبوشهرشطان روده510دو تختهشپانیهمراهان

1550
یه نور یم باشند، جهت پرتو  خانم سیده زینب کشاورزی از بیماران تحت پوشش خت 

از مراجعه کرده اند  از یاسوج به بیمارستان نمازی شت 
ی
.درمان

 تت  06

1401
14012تت   09

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

سیده زینب 

کشاورزی 

1861363899

از)شای محب  از(شت  نمازی شت 
بیمار و 

شطان پستان36دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1551 بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستر
 تت  07

1401
لیال فریحی14012تت   13

محمدرضا ستاره 

3781917223
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
بیجارکردستانارتوپدی612

1552
بیمار جهت انجام مدارک و آزمایشات قبل از پیوند به تهران مراجعه نموده و یم 

 جهت اسکان ندارد 
ی
.بایست تا تکمیل مدارک در تهران اقامت داشته باشد و مکان

 تت  07

1401
14011تت   11

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

 
ی
هادی عنان

3510008782

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمارسینا

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
ی 44 آبادانخوزستانپیوند کلیه- دیالت 

 هستند1553
ی
بیمار شطان لنفوم هستند در حال پرتو درمان

 تت  06

1401
14012تت   31

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

سالم سواری 

198869957
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(603اتاق )شویس
اهوازخوزستانشطان لنفوم2550

1554
 و . با سالم و خداقوت 

ی
ر سوختیک ی  هستند که جهت لت 

ی
بیماران دوخواهر سوختیک

.عمل جرایح مراجعه کرده اند

 تت  06

1401
سعیده راوند14013تت   13

نجمه نورمندی پور 

3060566755

همراه شای مشت  

(تهران)

ت فاطمه  حضی

(س)

بیمار و 

721سه تخته با حمامشپانیهمراهان
ی
جانکرمانسوختیک ست 

1555
 ماهه است مبتال به همانژیم ران چپ است و نیاز به جرایح دارد و 5بیمار کودک 

.پدرش نیاز به اسکان دارد 

 تت  06

1401
14011تت   08

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

ی جنایم  بنیامی 

1760374202

همراه شای جمال 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

طبقه )یک تخته 

(دوم
الهانیخوزستانهمانژیوم ران چپ22

1556
 و با مورد تاالسیم جهت انجام آزمایشات 7370066770بیمار تمنا بامری با کد میل 

ی برادر ایشان به نام داوود  قبل از پیوند به بیمارستان مراجعه نموده است ، همچنی 

ی همراه  ایشان میباشد و  نیاز به اسکان دارند 7370118347بامری با کد میل  . نت 

 تت  06

1401
کتایون جالیل تبار14012تت   19

تمنا بامری 

7370066770

همراه شای شفیع 

(تهران)
یعتر تاالسیم ماژور1326دو تخته با حمامشپانیهمراهدکتر شر

سیستان 

وبلوچستان
ر
گلمورن

1557
از کراجعه نموده اند و ICUبا سالم بیمار در بخش  ی یم باشد پدر و مادر از شت 

 بستر

 برای ماندن ندارند
ی
مکان

 تت  06

1401
اسماعیل راشدی14012تت   07

 آریانی 
ی حسی  امت 

2560528819

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

آیت هللا 
ی
طالقان

یهمراه فسافارسبیماری کبدی12تفکیک شدهبستر



بیمار یک شب نیاز به اسکان دارد1558
 تت  06

1401
مریم تیموری جایم14011تت   07

محبوبه غفوری 

5729906511

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیماریاس

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
توده11

خراسان 

رضوی
بردسکن

1559
ام  بیمار ضایعه نخایع است و اکنون جهت عمل جرایح در بیمارستان  با سالم و احتر

ی شده ست .رفیده بستر

 تت  06

1401
ی روستا14013تت   08 نازنی 

شیما عبایس 

2282082281
یهمراهرفیدههمراه شای بهشت بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
ازفارسضایعه نخایع26 شت 

ی و تحت درمان یم باشد1560 .کودک به دلیل بیماری ریه در این بیمارستان بستر
 تت  07

1401
معصومه طیتی14012تت   14

ملیکا اسدی 

1992162506
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
دزفولخوزستانریه714

1561
بیمار مادر باردار پرخطر مبتال به تاالسیم یم باشد که در بخش ی یس بو داخیل دو 

ی است و همراه وی  .نیازمند اقامتگاه است (همرس)بیمارستان نمازی بستر

 تت  06

1401
الهه استوار14011تت   10

لیال غالیم 

2550177339
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  44یک تختهبستر

- مادر باردار پرخطر

تاالسیم
 ریزفارس

ی
ن

1562
از است و به هرماه   در بیمارستان نمازی شت 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.فرزند نیازمند اقامتگاه یم باشند

 تت  06

1401
الهه استوار14012تت   20

پریجان صفانی 

4250797317
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان1428دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
چرام

 میشود1563
ی
بیمار شطان نازوفارنکس دارند پرتو درمان

 تت  05

1401
14012تت   16

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

سینا شیخعیل زاده 

3300310271
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

دو تخته با حمام و 

شویس
کنگاورکرمانشاهنازوفارمکس1122

1564
 برای اقامت 

ی
ی اش نیاز به ماندن در تهران دارد و مکان بیمار به علت کارهای بستر

.ندارد

 تت  05

1401
14012تت   07

مژگان السادات قائم 

محمدی

نرگس محمودی 

7080088143
شفا یحیاییانهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
زنجانزنجانلگن24

ی است1565 بیمار در بخش پیوند کبد بستر
 تت  06

1401
خدیجه آستاریک14012تت   13

ثانیه نجاری اولفر 

2850754684

همراه شای کریمان 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  714دو تخته  با حمامبستر

بیمار پیوند کبد شده 

است

آذربایجان 

غرنی
سلماس

1566
با سالم بیمار جرایح مغز شده و در ای یس یو برس یم برد همراهان نیاز به اسکان 

دارند

 تت  05

1401
یفیان14013تت   09 فریبا شر

مهدی عزیزی 

3243417546

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهلقمان حکیم کرمانشاهکرمانشاهتومور مغزی412سه تخته با حمامبستر

1567
ی شده   بستر

ی
 های متعدد در این مرکز درمان

ی
بیمار به دلیل مولتر تروما و شکستیک

 
ی
است از شهرستان پلدختر مراجعه کرده و ده روز دیگر باید در بیمارستان طالقان

ادامه درمان دهد

 تت  05

1401
14013تت   14

ی
زهرا فراهان

ستایش جودیک نژاد 

4850307574
شهدای تجریشهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
پلدخترلرستانمولتر تروما927

 برای اسکان ندارد1568
ی
.بیمار جهت ویزیت پزشک تا فردا باید در تهران بماند مکان

 تت  05

1401
14012تت   06

مژگان السادات قائم 

محمدی

حمیده دودکانلوی 

4930038537میالن 

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شفا یحیاییان

بیمار و 

12تفکیک شدهشپانیهمراهان
اختالل حرکتر ضعف 

ی
عضالن

آذربایجان 

غرنی

قره 

ضیاءالدین

1569
 مفرط و نیاز به انجام جرایح، به بیمارستان مراجعه کرده 

ر
بیمار به علت ابتال به چاف

به دلیل جابجانی . نوبت عمل ایشان تا سه روز دیگر مشخص خواهد شد. است

. نفر همراه دارند3دشوار بیمار، ایشان 

 تت  05

1401
14013تت   08

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

سعده در بدر 

2001411944
(ره)امام خمیتی (تهران)* خانه نور

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

605)

 مفرط39
ر
اهوازخوزستانچاف

 پای نوزاد هنگام زایمان اال ن باید جرایح بشه در سن 1570
ی
1/5به دلیل در رفتیک

ی
 سالگ

 تت  06

1401
14012تت   12

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

یسنا قاسمیان 

4810828255
(تهران)شای ضاف 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

 پا612دو تخته با شویسشپانیهمراهان
ی
شکستیک

کهگیلویه 

وبویراحمد
باشت

1571
 به تهران 

ی
ده با معلولیت جسیم حرکتر به اتفاق مادرش جهت امور کاردرمان نامتی

.امده است و نیاز به اسکان دارند

 تت  05

1401
14011تت   12

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

یزدان مقدیم 

4272833881

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
زنجانزنجانجسیم حرکتر77

1572
 و در صورت  تشخیص نیاز  

ی
با سالم کودک مبتال به بیماری قلتی  نیاز به آنژیو گراف

با تشکر. شب اسکان دارند 8به جرایح دارد و  همراه پدر و مادر در خواست 

 تت  05

1401
14013تت   13

مهدخت جهان 
ی (بهزیستر کشور)بی 

رومیسا طاهری 

2983679675
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه آرامش

بیمار و 

کرمانکرمانقلتی824سه تخته با شویسشپانیهمراهان

ی میباشد1573 .بیمار جهت روند درمان مراجعه کرده و بستر
 تت  05

1401
 رزین14011تت   07

ی
فریبا سلیمان

 
ی
ی رضان ارمی 

0016505611

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهشهید مطهری بستر

یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
22

ی
بندرانزیلگیالنسوختیک

ی دارد1574 .بیمار عمل شده و نیاز به پیگت 
 تت  05

1401
زهرا مددی14012تت   11

منیب محمدیان 

5950259130
فارانی(تهران)همراه شای امت  

بیمار و 

جوانرودکرمانشاهشطان چشم612دو تخته با شویسشپانیهمراهان

بیمار بدلیل ابهام جنش تحت درمان یم باشد1575
 تت  05

1401
14012تت   12

ی
سمیه ترالن

ی بر  خاطره حسی 

3691066941
(ع)عیل اصغر (تهران)همراه شای  رعا 

بیمار و 

ابهام جنش714دو تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
شاوان



ی دارد1576 .بیمارعمل شده و نیاز به پیگت 
 تت  05

1401
زهرا مددی14012تت   09

تمنا گرکیج 

3642234631
فارانی(تهران)شای حمید 

بیمار و 

قرنیه48دو تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
چابهار

ی است و همراهان نیاز به اسکان دارند1577 بیمار بستر
 تت  05

1401
لیال فریحی14012تت   12

رضا ماهرونی 

4849561152
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(706اتاق )شویس
الیگودرزلرستانارولوژی714

1578
ده با بیماری اعصاب و روان به اتفاق برادر و مادرش جهت ویزیت به تهران امده  نامتی

م   با کارشناس محتر
ی
است و نیاز به اسکان دارند الزم به ذکر است ضمن هماهنیک

کت رها  مسافرخانه مورد نظر یک تخت اضافه دارد .شر

 تت  05

1401
14012تت   10

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

 
ی
صدیقه چوگان

2301821668

همراه شای افروز 

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

ازفارساعصاب روان510دو تخته   با حمامشپانیهمراهان شت 

1579

ساله و متاهل به دنبال بیماری کانرس مغز استخوان در مرکز پذیرش 71بیمار آقانی 

 در این مرکز پذیرش شده 
ی
شده است که از خرم آباد آمده و جهت فرایند درمان

ایشان به همراه همرسش نیاز به اسکان دارند و از نظر مایل نیاز به حمایت . است

.خواهشمندیم جهت اسکان ایشان مساعدت الزم مبذول گردد. دارند

 تت  05

1401
ی14012تت   12 پروین دانه چی 

 تبار 
ی
غالم رضان

4189532630
وزگرهمراه شای بهشت فت 

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
خرم آبادلرستانشطان مغز استخوان714

1580
ی وقت عمل به تهران آمده است -بیمار قلتی است و برای معاینه ی پزشک و تعیی 

اسنپ رایگان

 تت  05

1401
14013تت   08

ه )آرزو حسیتی زنجت 

(امید

آیه افضیل گروه 

3010267304

همراه شای واقف 

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

رودبارکرمانقلتی39دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

1581
ی شده بودند که در حال حاضی به همراه  بیمار بدلیل جرایح شطان مری بستر

ی امور درمان خویش دارند فرزندشان نیاز به پیگت 

 تت  05

1401
ی فرد14012تت   14 معصومه اکتی

 
ی
پروانه تکاپون

1861458606
از)شای محب  (شت 

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

داخیل918دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
چرام

ی وهمراهان نیاز به اسکان دارند1582 بیمار بعلت مشکل قلتی مراجعه وبستر
 تت  05

1401
مریم تیموری جایم14012تت   09

صدیقه بابازاده 

زانق  مت 

1464801770

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهیاس آستاراگیالنمشکل قلب48تفکیک شدهبستر

ی1583
نیازمند اقامتگاه- تحت پرتودرمان

 تت  05

1401
الهه استوار14011تت   08

ناض تفر پور 

2370383550
از)همراه شای رها  از(شت  کازرونفارسشطان لنفاوی33یک تختهشپانیبیمارنمازی شت 

1584
 در بیمارستان نمازی است که به 

ی
بیمار به علت بیماری شطان تحت پرتودرمان

.صورت شپانی درمان یم شود لذا نیازمند اقامتگاه یم باشد

 تت  05

1401
الهه استوار14011تت   06

 
ی
ی برگان قمر اکتی

2491267721
از)همراه شای رها  از(شت  دارابفارسشطان11یک تختهشپانیبیمارنمازی شت 

بیماربرای ادامه آزمایشات پیوندمراجعه میکنند1585
 تت  04

1401
14013تت   07

انجمن )سارا نوری 

Mps)

آندیا عسکری 

2982440865

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

کرمانکرمان39Mpsسه تخته با حمامشپانیهمراهان

1586

 بیمار به گونه ای یم باشد که هر 
ی
 باید 15فرایند درمان

ی
 روز یکبار جهت شییم درمان

ی نیاز به مراقب های پس از درمان به مدت   مراجعه نموده و همچنی 
ی
 4به مرکز درمان

ی طبق دستور پزشک معالج در یط  ی در بیمارستان دارد،همچنی 
روز به شکل بستر

برای بیمار خطرناک بوده  (سفر، بازگشت به شهر خود )درمان جا به جانی های زیاد 

 تت  04

1401
14012تت   05

ی کلهر  محمد حسی 

یه ترنم) (خت 

زانی  صنم گل مت 

4539599089

همراه شای واقف 

(تهران)

یه  مؤسسه خت 

رها
یهمراه شابلهایالمشطان معده12دو تخته  با حمامبستر

1587
 شده و جهت انجام فرایند درمان توسط دکتر شهریار 

ی
ین معرف بیمار توسط خت 

به تهران مراجعه کرده است و یط برریس های بعمل آمده از  (نورولوژیست)نفیش

 برخوردار نیست و نیازمند اسکان است
ی
.توان مایل کاف

 تت  04

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 14014تت   11

آسیا عیش حبیب 

A10145694
(تهران)* خانه نور

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان

ویژه "سه تخته 
ی اتاق )" معلولی 

705)

مغز و اعصاب728

ی است1588 بیمار در نوبت بستر
 تت  04

1401
لیال فریحی14011تت   06

نجمه خواجه 

3031568265

همراه شای جمال 

(تهران)
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

طبقه )یک تخته 

(دوم
فتکرمانارتوپدی22 جت 

1589
 قلب بایستر بصورت شپانی به این مرکز 

ی
بیمار جهت اقدامات الزم قبل از آنژیوگراف

مراجعه نماید

 تت  04

1401
سامعه محرری14012تت   05

ی طهماستی  کتی

5489577363
از)شای محب  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

 قلب12دو تختهشپانیهمراهان
ی
مرودشتفارسانژیوگراف

1590
ایط  ی یم باشد و باتوجه به شر ام بیمار در بخش جرایح قلب بستر با سالم احتر

در ضمن یک کودک چها رساله همراه همراهان یم . همراهان نیاز به لقامتگاه دارند

.باشد

 تت  04

1401
سمیه یادگاری14013تت   11

سیده عیش فاضیل 

1987674121
یهمراهمیالدهمراه شای بهشت بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانجرایح قلب721

1591
بیمار کاندید پیوند مغز استخوان یم باشد و جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند به 

تهران آمده اند

 تت  04

1401
کتایون جالیل تبار14012تت   05

عیل ناضی 

3410969802

همراه شای افروز 

(تهران)
یعتر دکتر شر

بیمار و 

همراهان
ی مینابهرمزگانتاالسیم ماژور12دو تخته   با حمامبستر

1592
بیمار جهت اقدامات قبل از عمل چشم بایستر بصورت شپانی روزانه به این مرکز 

مراجعه نماید

 تت  04

1401
سامعه محرری14012تت   05

خداداد احتشام زاده 

4250594610
از)همراه شای رها  (شت 

شهید بهشتر 

از شت 

بیمار و 

عمل چشم12یک تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دهدشت

ی کفش طتی مراجعه کرده است1593 بیمار جهات ویزیت و گرفیر
 تت  04

1401
ی14013تت   08 رقیه بشت 

ملیسا نارونی 

3613295301

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

ارتوپدی412سه تخته با حمامشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
زاهدان



1594
بیمار به علت بیماری پانکراس تحت درمان است ایشان کارگر است و قادر به 

.پرداخت هزینه نیم باشد

 تت  04

1401
14011تت   07

مریم 

(اورژانس)دیواندری

شمد منصوری 

جلیلیان 

4490884966

شپانیبیمار(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت
یک تخته با حمام و 

شویس
ایالمایالمپانکراس33

1595
از و ویزیت  ام بدینوسیله بیمار جهت ادامه درمان نیاز به اقامت در شت  با سالم و احتر

.پزشک را دارد

 تت  04

1401
بهنام صابری14013تت   14

لطیفه دربه 

5549832976
 ریز

ی
ازشای نور ن امت  شت 

بیمار و 

رویدرهرمزگانشطان غدد لنفاوی1030دو تختهشپانیهمراهان

جهت ادامه درمان نیاز به اسکان دارند1596
 تت  05

1401
مریم تیموری جایم14012تت   08

طاهره آهوی زرین 

5360001321
یاس(تهران)شای لییل 

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
رودبارکرمانناباروری36

بیمار مبتال به شطان خون و به صورت شپانی تزریق دارد1597
 تت  04

1401
بهنام صابری14012تت   14

زری رنجتی 

2390567444
 ریز

ی
ازشای نور ن امت  شت 

بیمار و 

نورآبادفارسشطان خون1020دو تختهشپانیهمراهان

 ندارد1598
ی
ل در حال حاضی آسمان ی  متی

ی
بیمار به علت سوختیک

 تت  04

1401
14012تت   06

علوم )پروین بختیاری

(پزشیک نوین

گیتر وارثان منفرد 

0059227028
شهدای تجریشهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
یک تخته با حمام و 

شویس
24

ی
تهرانتهرانسوختیک

1599
 یم باشد در خصوص کارت میل همراه با 

ی
بیمار شطان ریه هستند و درحال پرتو درمان

آقای مراد زاده هماهنگ شد

 تت  04

1401
14012تت   31

الهام نوری 

(انستیتو کانرس)نژاد

زینب آقا علیتی 

4200203790

همراه شای ژوان 

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

یکرمانشاهشطان ریه2754تخته با شویس 2شپانیهمراهان هرسی 

1600
 نفر جهت درمان در خواست یک هفته اسکان دارند و محمد 3با سالم بیمار همراه 

ی شهنوازی با کد میل   5با تشکرجمعا .   همراه دیگر ایشان میباشند3711419348امی 

نفر

 تت  04

1401
14014تت   05

مهدخت جهان 
ی (بهزیستر کشور)بی 

نادر شهنوازی 

3710181461
سینا(تهران)خانه آرامش

بیمار و 

ارتوپدی14سه تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
خاش

/بیمار پیوند قلب شده و همراه خانواده نیاز به اسکان دارد1601
 تت  04

1401
زهرا مت  محستی14013تت   09

مونا فتج 

6460199655
شهید رجانیهمراه شای بهشت

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

شویس
مریوانکردستانقلتی515

1602
با سالم بیمار جهت ادامه درمان چشم همراه دو نفر در خواست یک هفته تمدید 

با تشکر.اسکان دارند

 تت  05

1401
14013تت   12

مهدخت جهان 
ی (بهزیستر کشور)بی 

سیدابراهیم حسیتی 

1743979738
(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
اهوازخوزستانچشم721

 میباشد1603
ی
کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 تت  04

1401
 راد14014تت   09

ر
مهناز صادف

محمد جواد 

اسکندری 

3921427932

نور افشار(تهران)شای من 
بیمار و 

مالیرهمدان520cpسه تخته با شویسشپانیهمراهان

بیمار به دلیل زخم روده برای دکتر گوارش ویزیت شدن1604
 تت  04

1401
14012تت   05

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

ربابه جام گوهری 

3161212118
(تهران)شای حمید 

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

کهنوجکرمانمشکل گوارش12دو تخته با شویسشپانیهمراهان

1605
ی جرایح شده در ای یس یو 14با سالم بیمار نوجوان   ساله بعلت تومور مغزی بستر

برس یم برد والدین نیاز به اسکان دارند

 تت  04

1401
یفیان14012تت   05 فریبا شر

ی چنانیانفر  محمد امی 

5260670280
یهمراهلقمان حکیم(تهران)همراه شای امت   شوشخوزستانتومور مغزی12دو تخته با شویسبستر

1606
ی یم باشد همراه دیگر بیمار بنام اقای سجاد  بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستر

 به همراه وی جابجا میشود2971996506غفاری برادر بیمار با کد میل

 تت  04

1401
لیال فریحی14012تت   08

عیل غفاری  صتی

2970463903
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(702اتاق )شویس
دیسک کمر48

آذربایجان 

غرنی
میاندوآب

1607
بیمار به علت مشکل زنان تحت درمان است ایشان و فرزندش نیاز به اسکان دارند 

.بیمار قادر به پرداخت هزینه نیم باشد

 تت  04

1401
14012تت   12

مریم 

(اورژانس)دیواندری

مریم رئیش 

3700633173
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
زنان816

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

1608
ذه بیمار اعصاب و روان یم باشد که جهت ویزیت مغز و اعصاب به تهران امده  نامتی

.است و به اسکان نیاز دارند

 تت  04

1401
14013تت   06

عیل محمد 
ی
بهزیستر )قربان

(استان

حسن ملک زاده 

3530033839

همراه شای مشت  

(تهران)

سازمان 
بخش )بهزیستر

(درمان

بیمار و 

بندرگناوهبوشهراعصاب روان26سه تخته با حمامشپانیهمراهان

1609
 در بیمارستان 

ی
بیمار از مددجویان موسسه نور در یاسوج هستند که جهت پرتودرمان

از به یاسوج مراجعه کرده اند .نمازی از شت 

 تت  04

1401
14013تت   12

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

بیگم جان عالیه نژاد 

1911634161
از)همراه شای رها  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

شطان رحم824تخته 3شپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

1610
بیمار به علت مشکل زنان تحت درمان یم باشد ایشان متاهل است فرزند بیمار همراه 

.همرس بیمار از کار افتاده است ایشان قادربه پرداخت هزینه نیم باشد. وی یم باشد

 تت  04

1401
14012تت   12

مریم 

(اورژانس)دیواندری

امنه ریاضی 

3700046227
(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
- زنان816

ی
عفون

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

1611
 14بیمار 

ی
 ساله و مجرد یم باشد جهت انجام فیستول گذاری به این واحد درمان

مراجعه کرده است

 تت  04

1401
ی14012تت   06 لیال قنتی

زیه  مهدی قنتی

گورگیج 

3612529498

همراه شای شفیع 

(تهران)

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه نارسانی کلیه24دو تخته با حمامبستر

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان



1612
. بیمار و همرسش که مشکل زنان دارد هردو تحت درمان پزشک معالج یم باشند 

.ایشان قادر به پرداخت هزینه نیم باشند. هردو دارای یک همراه هستند 

 تت  05

1401
14013تت   18

مریم 

(اورژانس)دیواندری

سیف اله عایل وند 

6009733170

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

ارولوژی1339دو تخته  با حمامشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
دیشموک

1613
بیمار به علت دیابت دچار قطع عضو شده و مجدد نیازمند عمل یم باشد که 

.همراهان وی نیازمند اقامتگاه هستند

 تت  03

1401
الهه استوار14013تت   08

سیدنادعیل مشیک 

1910908568نژاد 
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  امیدیهخوزستاندیابت515تخته 3بستر

1614
بیمار مبتال به تاالسیم یم باشد و جهت انجام آزمایشات قبل از پیوند به بیمارستان 

.مراجعه نموده است 

 تت  02

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   12

محمد فاروق مالزیه 

 
ی
3711190839رییک

یعترهمراه شای بهشت شپانیهمراهدکتر شر
سه تخته با حمام و 

شویس
تاالسیم1030

سیستان 

وبلوچستان
خاش

جهت ادامه درمان نیاز به اسکان دارند1615
 تت  03

1401
مریم تیموری جایم14012تت   05

طاهره آهوی زرین 

5360001321
یاس(تهران)شای لییل 

بیمار و 

شپانیهمراهان
 تخته با 2اتاق 

شویس
رودبارکرمانناباروری24

1616

 تحت عمل جرایح هیپوسپادیس قرار گرفت که یط 1401/03/31بیمار در تاری    خ 

 به مدت 
ی
هفته در تهران حضور 2دستور پزشک الزم است جهت اقدامات درمان

خواهشمند است در صورت امکان جهت تمدید اسکان مساعدت .داشته باشند 

د باتشکر.صورت گت 

 تت  03

1401
رضا نضی14013تت   08

الیاس نورالیه 

3642164773
مفید(تهران)خانه نور 

بیمار و 

همراهان
ی بستر

دو تخته با حمام و 

(602اتاق )شویس
هپیوس515

سیستان 

وبلوچستان
کنارک

1617
 با خانم کمایل عالوه بر همرس و 

ی
ی است با هماهنیک بیمار به علت پیوند کبد بستر

ی که تا شب 2840775018دختر بیمار برس بیمار بنام امید قزلباش به کد میل   نت 

.مراجعه یم کند و پرس بیمار است اسکان داده یم شود

 تت  02

1401
خدیجه آستاریک14012تت   06

ثانیه نجاری اولفر 

2850754684

همراه شای کریمان 

(تهران)
یهمراه(ره)امام خمیتی  پیوند کبد48دو تخته  با حمامبستر

آذربایجان 

غرنی
سلماس

ی است 1618  بستر
ی
وئید کرده و در حال حاضی به دلیل ید درمان .بیمار جرایح تت 

 تت  02

1401
14011تت   04

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

ناهید معظیم 

گودرزی 

4133236580

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی  بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
وئید22 بروجردلرستانجرایح تت 

1619
 تت  02

1401
14012تت   04

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

خدابس مومتی 

4171174635
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(606اتاق )شویس
دزفولخوزستانشطان رحم24

1620

ی اتاق یک تخته با  دو  همراه دارای دو بیمار متفاوت یم باشند که به علت نداشیر

ی بصورت داوطلبانه با هم در یک اتاق اسکان یم یابند آقای محمد .تفاهم طرفی 

ی در بخش   3820757708 بنام رسول قادری به کد میل icuقادری همراه بیمار بستر

یم باشند

 تت  02

1401
خدیجه آستاریک14012تت   07

محمدرضا ستاره 

3781917223
یهمراه(ره)امام خمیتی (تهران)خانه نور  بستر

دو تخته با حمام و 

(703اتاق )شویس
510

 که در 
ی
تصادف

ICUی یم باشد بستر
بیجارکردستان

1621
بیمار قرار است تحت جرایح . همراهان جهت ادامه درمان بیمار نیاز به اسکان دارند

د .قلب باز قرار گت 

 تت  02

1401
مریم تیموری جایم14012تت   10

شکاری  فاطمه مت 

 
ی
سلیمان

3161029356

یهمراهیاس(تهران)همراه شای نور  کهنوجکرمانجرایح قلب816دو تختهبستر

 مراجعه کرده است72بیمار 1622
ی
 ساله و جهت ادامه درمان به این واحد درمان

 تت  02

1401
ی14012تت   05 لیال قنتی

 گرزی 
ی
ی بابان کتی

4071630388

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
یهمراه خرم آبادلرستاننارسانی کلیه36تفکیک شدهبستر

1623
سالم خدا قوت بیمار  دوتا بردار هستند ستوان فقرات عمل کردن نیاز به اسکان 

دارند و باتوجه به وضعیت جرایح هر دو بیمار که باید برای مرحله عمل بعدی انجام 

دهند باید مکان مناسب و آسانسور دار باشد  ممنونم از همکاری که داشتید

 تت  02

1401
14013تت   04

یه )سهیال رحییم خت 

(شاکرین

صادق عالیحی 

3613896079
شفا یحیاییان(تهران)خانه نور 

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

(604اتاق )شویس
مشکل ستون فقرات26

سیستان 

وبلوچستان
زاهدان

1624
بیمار جهت انجام مدارک پیوند به تهران مراجعه نموده و نیاز است جهت تکمیل 

 برای اقامت ندارد 
ی
.آزمایشات در تهران اقامت داشته باشد و مکان

 تت  02

1401
14011تت   07

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

 
ی
هادی عنان

3510008782

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراهسینا بستر

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
ی 55 آبادانخوزستانپیوند کلیه- دیالت 

1625
ل دچار  ی  شده و در حال حاضی در بخش ویژه 45بیمار در متی

ی
 درصد برق گرفتیک

 نیاز به اسکان دارند
ی
ی میباشد همراهان به علت دوری مسافت به محل زندیک .بستر

 تت  02

1401
 رزین14013تت   04

ی
فریبا سلیمان

ی  مهدی شت 

4040515463

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یهمراهشهید مطهری 26سه تخته با حمامبستر

ی
بهارهمدانسوختیک

1626
ی های درمان در این بیمارستان تحت درمان یم  کودک به دلیل بیماری کلیوی و پیگت 

.باشد و جهت ادامه درمان نیاز به اقامت چند روزه در تهران دارد

 تت  02

1401
معصومه طیتی14013تت   07

طاها اسکندرزاده 

1452969868
(تهران)شای سلیمان 

مرکز طتی 

کودکان

بیمار و 

اردبیلاردبیلکلیه515سه تخته با شویسشپانیهمراهان

با سالم بیمار جرایح تومور مغزی دارد1627
 تت  02

1401
یفیان14012تت   03 فریبا شر

 
ی
صفیه عثمان

6389915497

همراه شای ژوان 

(تهران)
یهمراهلقمان حکیم تومور مغزی12تخته با شویس 2بستر

آذربایجان 

غرنی
ارومیه

1628
ام تعداد خانوار چهار نفر هستند یک نفر کودک زیر یک سال است و  با سالم و احتر

 است نیاز 
ی
تعداد سه نفر محاسبه یم شود ، بیمار مشکل تکامل و رشد است و هرمون

 شد
ی
حضور در تهران است ، با توجه نظر رها کودک اضافه معرف

 تت  02

1401
14012تت   05

ی
سمیه ترالن

ی بر  خاطره حسی 

3691066941
یهمراه(ع)عیل اصغر (تهران)همراه شای  رعا  36دو تخته با شویسبستر

ی
هرمون

سیستان 

وبلوچستان
شاوان

1629
بیمار به علت مشکل زنان و بیماری نادر مورفا تحت درمان است ایشان و همرسو 

.فرزندش نیاز به اسکان دارند

 تت  02

1401
14013تت   08

مریم 

(اورژانس)دیواندری

طیبه گلوی 

3610790466

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
(ره)امام خمیتی 

بیمار و 

گرگانگلستانزنان- بیماری مورفا618دو تخته  با حمامشپانیهمراهان



نفر جهت درمان چشم و مشکالت مغزو اعصاب مراجعه کرده اند2بیمار به همراه 1630
 تت  02

1401
ی فرد14013تت   09 معصومه اکتی

سلیمان بامری 

3591209791
 ریز

ی
شای نور ن

شهید فقییه 

از (سعدی) شت 

بیمار و 

مغزو اعصاب721دو تختهشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
ایرانشهر

1631
بیمار جهت تکمیل مدارک پیوند با همراهان مراجعه نموده و نیاز است جهت تکمیل 

 برای اسکان ندارند 
ی
.مدارک در تهران اقامت داشته باشند و مکان

 تت  04

1401
14013تت   11

مریم پور 
ی (بخش پیوند)حسی 

شیما کرد انجیک 

3710542138

همراه شای آریو 

(تهران)
سینا

بیمار و 

ی 721تخته با حمام 3شپانیهمراهان پیوند کلیه- دیالت 
سیستان 

وبلوچستان
خاش

1632
ی باشنده فرزند اسماعیل کودیک   ساله است که 10خواهر زاده بیمار به نام امت  حسی 

.همراه با اعضای خانواده نیازمند اقامتگاه یم باشد

 تت  02

1401
الهه استوار14013تت   09

زهرا جودا 

3650153866
از)همراه شای رها  از(شت  یهمراهنمازی شت  مشکالت ریوی721تخته 3بستر

سیستان 

وبلوچستان
چابهار

ی1633 جهت بیماری گواریسر تحت درمان هسیر
 تت  02

1401
14012تت   04

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

مهدی خانه زر 

5369868506

همراه شای افروز 

(تهران)

یه  مؤسسه خت 

رها
کهنوجکرمانمشکل گوارش24دو تخته   با حمامشپانیهمراه

1634
ی  از هستند که جهت پیگت   شت 

ی
یه نور در نمایندیک بیمار از مددجویان موسسه خت 

از به تهران مراجعه کرده اند .درمان در مطب شخیص پزشک از شت 

 تت  01

1401
14011تت   11

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

ثریا قاسیم 

1023906286

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

شپانیبیمار
یک تخته زنانه 

(6-1)عمویم 
ازفارسشطان لنفوم1010 شت 

1635
اروف ی نیاز به ویزیت مجدد و مراجعه به -بیمار اسیب دیده از ناحیه پا  با الت 

بیمارستان دارند به دلیل بعد مسافت و عدم توان مایل نیاز به اسکان دارند

 تت  01

1401
طاهره فییل زاده14012تت   08

فرشاد شمش 

3934478638
 ریز

ی
شای نور ن

شهید چمران 

از شت 

بیمار و 

همراهان
ی 714دو تختهبستر

-اسیب ناحیه پا

مشکالت ارتوپدی
مالیرهمدان

1636

ی یم باشد و هنوز  تمدید با سالم بیمار به دلیل جرایح قلب در بخش آی یس یو بستر

با توجه به عدم بضاعت مایل خانواده همراهان نیازمند . به بخش منتقل نشده است

در صورت امکان ناهار و اسنپ در نظر گرفته . اسکان تا اتمام درمان بیمار هستند

.شود

 تت  02

1401
14013تت   04

عبدالرضا 

جمعیت )مظفرپور

(داوطلبان هالل

مینا کریم 

4519501881
یهمراهشهید رجانی(تهران)خانه آرامش دهلرانایالمبیماری قلتی26سه تخته با شویسبستر

ی دارد1637 .بیمار عمل شده نیاز به پیگت 
 تت  01

1401
زهرا مددی14012تت   04

تمنا گرکیج 

3642234631
فارانی(تهران)شای حمید 

بیمار و 

کاتاراکت36دو تخته با شویسشپانیهمراهان
سیستان 

وبلوچستان
چابهار

1638

ی
 شده و از کشور عراق جهت درمان به  (رهایار)بیمار از طرف آقای سلیمان

ی
معرف

 (آندوسکتی و کلونوسکتی)ایشان در حال انجام آزمایشات . تهران مراجعه کرده است

ی نوبت جرایح احتمایل در یک مطب خصوض در  برای تشخیص بیماری و تعیی 

.گاندی هستند، بنابراین نیاز به تمدید حواله اسکان دارند

 تت  01

1401
(ره   آ  )جمیل مرادزاده 14011تت   04

نعمه تریک حسن 

A124764950
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها
شپانیبیمار

یک تخته با حمام و 

شویس
گواریسر33

1639
ده جهت درمان بیماری فک و دندان به تهران مراجعه نموده و در  با سالم نامتی

با تشکر.  شب تمدید اسکان دارند و یک نفر میباشند4خواست 

 تت  01

1401
14011تت   05

مهدخت جهان 
ی (بهزیستر کشور)بی 

حامد کاویس 

4120115771

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیبیمار(ره)امام خمیتی 

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
دورودلرستاندندان و فک44

1640
 را قبل از عمل جرایح را انجام یم دهند 

ی
ام بیمار اقدامات درمان یک .  با سالم احتر

 موسسه رها اقامت خواهند یافت 
ی
.نفر همراه با هماهنیک

 تت  01

1401
سمیه یادگاری14012تت   02

سعده در بدر 

2001411944

همراه شای کریمان 

(تهران)
میالد

بیمار و 

اهوازخوزستانجرایح شکم12دو تخته  با حمامشپانیهمراهان

 یم باشد 1641
ی
.کودک با اختالل فلج مغزی نیازمند کاردرمان

 تت  01

1401
 راد14013تت   05

ر
مهناز صادف

محمد کیان قلندری 

3061158537کر 
نور افشارهمراه شای بهشت

بیمار و 

شپانیهمراهان
دو تخته با حمام و 

شویس
412cpجانکرمان ست 

1642
 مراجعه نموده و 

ی
بیمار به دلیل دیسک کمر از شهرستان اردبیل به این مرکز درمان

یوترانی ادامه درمان دارد
ی جهت فت 

 تت  01

1401
14011تت   11

ی
زهرا فراهان

سید عیل بابانی قوزلو 

1621875369

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
شپانیهمراهشهدای تجریش

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
گریماردبیلدیسک کمر1010

1643
بیمار از مددجویان موسسه نور در یاسوج هستند که جهت انجام رادیوترانی در 

از مراجعه کرده اند بیمارستان نمازی از یاسوج به شت 

 تت  01

1401
14012تت   09

آزاده مجیدی 

یه نور)فر  (خت 

از مختص شت 

شوگل زرافشان 

4231543550
 ریز

ی
ازشای نور ن نمازی شت 

بیمار و 

شطان پستان816دو تختهشپانیهمراهان
کهگیلویه 

وبویراحمد
یاسوج

. ساله با مشکل قلتی که جهت چکاپ پس از جرایح نیاز به اسکان دارد54بیمار آقای 1644
 تت  01

1401
کتایون جالیل تبار14013تت   02

ی  محمد حسی 

احمدیان دزفویل 

2000594794

 ایوار 
ی
خانه مهربان

(تهران)
یعتر دکتر شر

بیمار و 

دزفولخوزستانقلتی13سه تخته با حمامشپانیهمراهان

ی میشود1645  بستر
ی
بیمار فردا جهت ید درمان

 تت  01

1401
14012تت   02

اکرم کایسر پزان 

(بیمارستان ولیعض)

ناهید معظیم 

گودرزی 

4133236580

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 
یهمراه(ره)امام خمیتی  وئید12تفکیک شدهبستر بروجردلرستانتت 

1646
فرزند دارای اتیسم ، . خانواده برای درمان فرزند از کردستان به تهران سفر کرده اند 

ایط ویژه ای برخوردار است . اختالل گفتاری و نابینانی یم باشد  .مددجو از شر

 تت  01

1401
14013تت   05

ی
یه )الهه گلستان خت 

(اتیسم

سید محمد سجادی 

3810906565
همراه شای بهشت

یه  انجمن خت 

اتیسم

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
اختالل اتیسم412

خراسان 

جنونی
ویه برسر

1647
ی و تحت درمان  کودک به دلیل بیماری خون و افت پالکت در این بیمارستان بستر

.یم باشد

 تت  01

1401
معصومه طیتی14012تت   07

ملیکا اسدی 

1992162506
(تهران)خانه نور 

مرکز طتی 

کودکان
یهمراه بستر

دو تخته با حمام و 

(704اتاق )شویس
دزفولخوزستانخون612



1648
 تت  01

1401
ی14011تت   05 لیال قنتی

 
ی
رجب امران

5989817551

یعتر -همراه شای شر

(تهران)حسینیه ارشاد 

شهید هاشیم 

نژاد
شپانیبیمار

یک تخته مردانه 

(6-1)عمویم 
پلدخترلرستاننفرولوژی44

1649
ی  ی فرزندان ایشان نت  بیمار به علت مشکل زنان به تهران مراجعه کرده است، همچنی 

.نیاز به درمان و مراجعه به پزشک دارند

 تت  02

1401
فریده ابراهییم14013تت   09

سمیه ثابتر 

5250062091
ی (تهران)خانه خدیجه  (ع)امام حسی 

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با 

شویس و حمام
بیماری زنان721

سیستان 

وبلوچستان
نیک شهر

1650
 دست

ی
فت شطان به لنف)بیمار جهت بازتوان در پژوهشکده معتمد از  (متاثر از پیرسر

.تنکابن به تهران مراجعه کرده اند

 تت  01

1401
14013تت   11

آزاده مجیدی فر 

یه نور) (خت 

ه تالشر  ر منت 

2219654710

همراه شای الهوت 

(تهران)

یه نور  خت 

مختص )
ی
(بیماران شطان

بیمار و 

تنکابنمازندرانشطان پستان1030سه تخته با شویسشپانیهمراهان

1651
 مدت دارد ویل . با سالم و خداقوت 

ی
ی طوالن ی نیاز به بستر بیمار به علت عمل سنگی 

با تشکر. نیاز به همراه داییم ندارد 

 تت  01

1401
سعیده راوند14012تت   05

وزابادی  رضا فت 

3300035058
(تهران)* خانه نور

ت فاطمه  حضی

(س)
یهمراه بستر

ویژه "دو تخته 
ی اتاق )" معلولی 

701)

بندرعباسهرمزگاناختالل هویت جنش48

1652
 است و به همراه فرزند نیازمند اقامتگاه یم 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.باشد

 تت  01

1401
الهه استوار14012تت   15

ابادی  ی ثمن خت  کتی

2571917250
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

فسافارسشطان1428دو تختهشپانیهمراهان

1653
 در بیمارستان نمازی یم باشد لذا به همراه 

ی
بیمار به علت شطان تحت پرتودرمان

.همرس برادر خود نیازمند اقامتگاه هستند

 تت  01

1401
الهه استوار14012تت   04

مریم خجسته نی 

3520199076
از)شای محب  از(شت  نمازی شت 

بیمار و 

برازجانبوشهرشطان36دو تختهشپانیهمراهان

بیمار بدلیل پیوند کبد به تهران مراجعه نموده اند1654
 تت  01

1401
14013تت   08

ی قرگز  حسی  امت 

یه شفایار نیکان) (خت 

زکیه کیخانی 

3661113976
همراه شای بهشت

یه  مؤسسه خت 

رها

بیمار و 

شپانیهمراهان
سه تخته با حمام و 

شویس
پیوند کبد721

سیستان 

وبلوچستان
زابل

1655
 تت  01

1401
14013تت   04

مالحت 

بیمارستان )هجران

(ولیعض

 راتب 
ی
مراد نی نی رییک

3610104570
یهمراه(ره)امام خمیتی همراه شای بهشت بستر

سه تخته با حمام و 

شویس
39

ارین و نوزادش  شی

فوت شد

سیستان 

وبلوچستان
خاش

3938921122407


