
 برنامه کارآموزی سالمت جامعه دانشجویان پرستاری      

 شنبه تا چهارشنبه ایام هفته:                             1400  -1401  اول نیمسال:                    سوم         ترم:                   مقطع: کارشناسی                                                         
 استاد بالینی  محل کارآموزی 26/7/400تا  7/7/400 6/7/400تا  20/6/400

 امیر حسین مهدی زاده   -1

 محمد آقاجانیان میانکوه   -2

 هستی نیکخواه ارده    -3

 شیرین اسدی ارده جانی   -4

 امیر حسین سرپلی زاده رودسری   -1

 کیا رستم نیا   -2

 رویا عباسی   -3

 سنا  مه پویا  -4

 )شهدا(   4جامع سالمت شهری شماره  مرکز خدمات  

 خ الهیجان، سه راه پاستوریزه، جنب کمیته امداد  

 32820051تلفن:  

 دکتر نیک بین

 بلگوری    محمد رضا امجدی  -5

 عرفان غالمی  -6

 مائده عفت دوست آستانه   -7

 صدف آدینه وند  -8

 مبین ویسی   -5

 علی توکلی الکه   -6

 مهرنوش حلیمی  -7

 علیزاده نازنین آقا    -8

 5مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 نشانی: علی آباد، باالتر ار مسجد هاشمی، کوچه نهم 

  33559400تلفن:    

 دکتر پوروخشوری 

 فرشته یوسفعلی زاده  -9

 سپیده فتح پور سجیدان    -10

 محمد ابراهیمی   -11

 علیرضا رفیعی نژاد  -12

 ماهان منصوری   -9

 مهرجویان امیر حسین    -10

 سیده یگانه خادمی   -11

 شکیال بهرامی   -12

 8مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 نشانی: حمیدیان، روبروی دانشکده پرستاری 

 33550990تلفن:  

 خانم توحیدی 

 سعید خرسند   -13

 سید محمد حسین میرنظامی   -14

 شیال باقری نیا   -15

 فاطمه عبداللهی   -16

 عابدی سید محمد حسین    -13

 علیرضا اسدی   -14

 پردیس اسماعیلی  -15

 سحر بزرگ پور مطلق   -16

 10مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 نشانی: جنب پمپ بنزین چمارسرا 

 33553532تلفن:    

 دکتر میرهادیان 

 رضا قاسم نیا طالمی  -17

 محمد رضا محمد علیان   -18

 لوزا حاجتی   -19

 نیلوفر اصغرزاده   -20

 صفری کاکرودی پروا    -21

 ماهان تدبیر واجارگاه   -17

 محمد جواد اسکندرزاده   -18

 ساقی بابایی کوچکده   -19

 پایگاه سالمت شهری صفاری 

 29نشانی: خ طالقانی، صفاری اول کوچه اصالت، پالک  

   32550564تلفن:  

 دکتر مختاری 

 حسین هژبر سروندانی   -22

 رضا باغبان زاده امشه   -23

 کنارمعصومه جاده    -24

 نادیا شیخ االسالمی   -25

 حسانه یحیی زاده  -26

 

 نیلوفر مهدی دوست   -20

 حسین جعفری   -21

 معصوم رضایی مالل -22

 علیرضا زارعی سلکی سری   -23

 

 خمسه بازار   11مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 نشانی: میدان شهید قلی پور، ابتدای کوچه شهدا، باالی باشگاه گلساران 

 33220020تلفن:  

 خانم درویش پور 

 مدیر گروه سالمت جامعه/ دکتر شهال اسیری 


