
   

  :پویش ملی

سالمندان فرصتی برای همدلی با ،اکرونمقابله با   

 با توجه به شیوع کرونا جهت کاهش مراجعه سالمندان به 

 اساتید ،استرس خانواده ها کنترل مراکز درمانی و کمک به

 ن و کارشناسان فعال درحوزه سالمندی پاسخگویمتخصصی

 بود در ساعات تعیین شده خواهند سالمندان و مراقبینسواالت 

 تلفنی سالمندان و بازنشستگان رایگانمشاوره 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره تماس
 

 نام تخصص ساعت تماس
 

 1 خانم دکتر فروغان   فوق تخصص روانپزشکی سالمندان   11-9 09123065218

 2 آقای دکتر دلبری   سالمندانمتخصص    14-10 09051716474

 3 ممتاز ابوالفتحیآقای دکتر   متخصص سالمت روانی و اجتماعی سالمندان  18-13 09016962134

 4 خانم دکتر زنجری  متخصص سالمت اجتماعی سالمندان   19-17 09307338829

 5 خانم دکتر صبور   متخصص مسایل دارویی سالمندان   17-15 09395353505

 6 زندیه خانم دکتر  متخصص طب سالمندان       13-10 09120618234

09133530374 13-8 

21-17 

 7 ی آقای دکتر مروت متخصص بهداشت سالمندان

 8 خانم دکتر صحاف (استرالیا)  متخصص سالمت سالمندان  14-12 09128204187

 9 اقای دکتر مطلبی  متخصص سالمت سالمندان  12-10 09141008927

 10 خانم دکتر زارعی  متخصص طب سالمندان   20-18 09128405876

  :پویش ملی

 سالمندان با فرصتی برای همدلی ، کرونامقابله با 
 

 : یسالمندن حوزه و فعاال رشناسانکا، اساتید، متخصصینبا همکاری 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره تماس
 

 نام تخصص ساعت تماس
 

 16-20ه شنب 09337668066

 13-16 پنجشنبه 
 11 خانم دکتر عباس زاده  متخصص طب سالمندان  

 12 انم دکتر نیک صولت خ متخصص طب سالمندان 19-16 09120975836

 13 آقای دکترآزادی  متخصص فیزیوتراپی    19-17 09193981724

 14 خانم دکتر روشنی  متخصص سالمت سالمندان  19-15 09121097048

09122196964 15-12 

21-19 
 15 اقای دکتر قاسم زاده  متخصص سالمت سالمندان 

 16 نم دکتر عالیزاد خا ( استرالیا) متخصص توانبخشی سالمندان 18-16 0061420758781

09122502941 11-9 

16-14 

 17 خانم امیدوار  کارشناس ارشد مشاوره 

 سالمندان  MPHپزشک و   17-15 09129247322

 

 18 آقای دکتر پناهی زاده 

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  14-8 09127471506

 کارشناس ارشد پرستاری 

 19 خانم ترابیان 

 متخصص سالمت سالمندان  12-9 09155161224

 

 20 خانم دکتر صادق مقدم

  :پویش ملی

 سالمندان با برای همدلیفرصتی  ، کرونامقابله با 
 

 : یسالمندن حوزه و فعاال کارشناسان، اساتید، متخصصینبا همکاری 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره تماس
 

 نام تخصص ساعت تماس
 

 21 یمی آقای دکتر رح متخصص سالمت سالمندان  14-11 09131124405

 سالمندان  MPHپزشک و   14-9 09163098615

 
 22 مهر  یدیسعتر ای دکآق

 23 خانم دکتر حبیبی  متخصص سالمت سالمندان  13-9 09133825423

 24 ایاللی دکتر خانم  متخصص سالمت سالمندان  17-15 09111530949

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  18-20 09173425729

 نی  کارشناس ارشد کاردرما

 25 ی  مرتضوخانم 

 سالمندی   ی تخصص دانشجوی دکتری  16-18 09132336561

 کارشناس ارشد پرستاری 

 26 خانم بخشنده 

 28 یاباد نیحس دکتر آقای متخصص سالمت سالمندان  15-13 09188151811

 ) سرگیجه و اختالل تعادل(سالمندی   یتخصص دانشجوی دکتری 14-11 09120254987

 دیلمنسا  توانبخشی ارشد  کارشناس 
 29 هرمزی  آقای

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  16-14 09160549640

 سالمت سالمندیکارشناس ارشد 

 30 آقای پاپی 

 :پویش ملی

 سالمندان با فرصتی برای همدلی ، کرونامقابله با 
 

 : یسالمندن حوزه و فعاال کارشناسان، اساتید، متخصصینبا همکاری 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره تماس
 

 نام تخصص ساعت تماس
 

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  17-14 09376213468

 بهداشتآموزش کارشناس ارشد 

 31 آزادبخت آقای 

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  20-18 09181075549

 بهداشتکارشناس ارشد 
 32 خانم چراغی 

09125228520 

 ،سه شنبه ، چهارشنبه،پنجشنبه 

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  16-12

 ماماییکارشناس ارشد 
 33 اقریخانم ب

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  18-16 09105762775

 ماماییشناس ارشد کار

 34 خانم افشار نیا

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  22-18 09178136507

 سالمت سالمندیکارشناس ارشد 

 35 یخانم بهادر

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  12-10 09137295893

 کارشناس ارشد پرستاری 

 36 خانم علی اکبرزاده 

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری  10-12 09123435853

 ماماییکارشناس ارشد 

 37 خانم حسنی 

09125003527 16-14 

 ه هانبدوش

 38 خانم دکتر محمدی متخصص مراقبت های پرستاری سالمندان 

 39 یعسکر نیام م دکتر خان سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری   پزشک و 14-12 09124758160

 40 ژاد ن یدکتر برهانآقای  دان( ) ورزش سالمنمتخصص سالمت سالمندان 12-10 09131971196

 :پویش ملی

 سالمندان با فرصتی برای همدلی ، کرونامقابله با 
 

 : یسالمندن حوزه و فعاال کارشناسان، اساتید، متخصصینبا همکاری 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره تماس
 

 نام تخصص ساعت تماس
 

 41 نژاد آقای دکتر سلمان  سالمندانمتخصص  14-10 09128507191

09381307841  13:30-12 

 

  

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری 

 ید نسالمت سالم  کارشناس ارشد 

 42 اقای نامجو 

 سالمندی   ی تخصص دانشجوی دکتری   19-17 09143819740  

 هداشتبکارشناس ارشد 
 43 آقای احمدی  

 44 آقای دکتر میر اکبری    سالمندان   MPHپزشک و    14-10   09121488539

 سالمندی   ی تخصصدانشجوی دکتری     14-12   09153846451

 موزش سالمتآکارشناس ارشد 

 45 زاده خانم محمد 

 ید نسالمت سالمکارشناس ارشد      16-14 09167291968

 )سرگرمی و اوقات فراغت در منزل( 

 46 امیری  خانم 

09332643740    13-10 

20-17  

 47 خانم دکتر علیزاده   متخصص طب سالمندان  

02636302480 

02636302481   

 سالمندان   MPHپزشک و   12-11 

 فروردین   1٩و    1٨و    1٦

 48   وجدانیآقای دکتر  

 49 مردان  کتر خانم د  متخصص بهداشت سالمندی    22-20   09124101354

 50 آقای دکتر افشار  سالمندی ی تخصصدانشجوی دکتری پزشک و     21-9   09121812000

 :پویش ملی

 سالمندان با فرصتی برای همدلی ، کرونامقابله با 
 

 :یسالمندن حوزه و فعاال کارشناسان، اساتید، متخصصینبا همکاری 

 

 

 



 

 

 شماره تماس
 

 نام تخصص ساعت تماس
 

 51 آقای دکتر فالحی   پرستاری   آموزش  خصص مت 19-17  09125097144 

 09123868591     13-11 

21-19  

 52 خانم دکتر قاسمی   سالمت یارتقا تخصصی  یدکتر 

 53 ی موندیبر خانم   انکارشناس ارشد سالمت سالمند    14-10      09185600445

 54 یمانی خانم سل  انارشد سالمت سالمند  س کارشنا 15-13      09903522033

 سالمندی   یتخصص دانشجوی دکتری     19-18 09120417572  

 ی کارشناس ارشد توانبخش

 55 ان یجوربن آقای  

 56 آقای دکتر آرزومند  سالمندان MPHو پزشک   17-14  09163132252  

 57 دکتر چوب ساز  آقای  سالمندان MPHو پزشک   14-10  09123769161 

 58 آقای دکتر فرخ نژاد  متخصص سالمت سالمندان   18-16 09125765624   

 59 خانم عالی پور   روزهای زوج( )انارشد سالمت سالمند  س کارشنا   18-16  09392845545  

 09055637650  11-9 

23-18 

 60 آقای دکتر هوسمی   متخصص ارولوژی  

 :پویش ملی

 سالمندان با فرصتی برای همدلی ، کرونامقابله با 
 

 :یسالمندن حوزه و فعاال کارشناسان، اساتید، متخصصینبا همکاری 

 

 

 


