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درمانگاه فوق تخصصی فدراسیون 
پزشکی ورزشی

)آماده ارائه خدمات به قهرمانان، ورزشکاران و عموم مردم(
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فوق تخصص ستون فقرات
فوق تخصص دست
فوق تخصص  زانو
فوق تخصص مچ پا
متخصص داخلی
متخصص گوش ، حلق و بینی
متخصص پزشکی ورزشی)آسیب های ورزشی(
مشاوره ضد دوپینگ
)OPG رادیولوژی) رادیوگرافی و
مشاوره روان شناسی

فوق تخصص شانه
فوق تخصص لگن

مشاوره تغذیه
متخصص جراحی مغز و اعصاب

فوق تخصص قلب و عروق
جراح و متخصص چشم پزشکی

متخصص جراحی عمومی
دندانپزشکی

سونوگرافی) احشا و بافت نرم( 
پیکر سنجی )آنتوپومتری(
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 برای  بهره مندی از خدمات ویژه  فدراسیون پزشکی ورزشی  با مراجعه
 به سایت www.ifsm.ir  عضو کمیته خدمات درمانی شوید.

کلینیک تخصصی  فیزیوتراپی ورزشی
)در خدمت قهرمانان، ورزشکاران و عموم مردم(

ست های کامل الکتروتراپی) جریان های 
الکتریکی ، لیزر  کم توان و اولترا سوند(

دستگاه لیزر پرتوان

 دستگاه شاک ویوتراپی

 دستگاه سنجش ترکیب بدن

 دستگاه آنالیز راه رفتن

  دستگاه سنجش تعادل)ایستا و پویا(

دستگاه ترد میل

دستگاه دوچرخه ثابت

 دستگاه ارگومتر اندام فوقانی

دستگاه سنجش گازهای تنفسی

دستگاه  ویبریشن

 دستگاه کشش چهار سرران

ت
انا
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ا

 دستگاه کشش همسترینگ

دستگاه افزایش توان هوازی

 دستگاه تقویت عضالت تنه

 دستگاه تقویت اندام تحتانی

دستگاه تقویت عضالت اندام فوقانی

ست کامل تمرین با کش ورزشی

ست کامل تمرینات تعادل و حس عمقی

دستگاه کشش گردن

دستگاه ایزوکنتیک

دستگاه کینزیس

تلفن تعیین وقت فیزیوتراپی: 02183826 -  داخلی 105 و 106
 تهران- میدان شهدای هفتم تیر- خیابان شهید مفتح جنوبی- ضلع جنوبی ورزشگاه 

شهید شیرودی- خیابان ورزنده- پالک 17- فدراسیون پزشکی ورزشی
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