
 برنامه کارآموزی سالمت جامعه دانشجویان پرستاری 

              گروه اول             و یکشنبهشنبه  ایام هفته:                400-401نیمسال: دوم       سوم      ترم:              مقطع: کارشناسی

 استاد بالینی  محل کارآموزی   401/ 1/ 21تا  400/ 11/ 16

 علی اعتماد -1

 علیرضا رحیمیان  -2

 بیتا عمویی  -3

 گیلدا علیزاده   -4

 پایگاه سالمت شهری صفاری 

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

 32550564تلفن:  

 خانم دکتر مختاری 

 جواد حسین نژاد  -5

 مائده فرهادپور   -6

 مهدی مهرپور  -7

 )انتقالی(  رضا ظهوری -8

 5مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

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

 33559400تلفن:    

خانم 

 پوروخشوری دکتر

 

 شایان الهیاری  -9

 الهام توکل  -10

 مینا اسالم دوست   -11

 یونس یونس زاده   -12

 10مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره 

 نشانی: جنب پمپ بنزین چمارسرا

 33553532تلفن:    

خانم دکتر  

 میرهادیان 

 

 یونس طالبی   -13

 نازنین قنبری  -14

 سارا گل آقایی   -15

 8مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره 

 نشانی: حمیدیان، روبروی دانشکده پرستاری

 33550990تلفن:  

 خانم دکتر اسیری 

 

 هانیه احمدپور  -16

 فرید مرادی   -17

 امیرحسین کرجی  -18

 2مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره 

 56رشتیان، روبروی پارک میثم، نبش کوچه نشانی: 

 33355800تلفن:    

 خانم توحیدی 

 

 امیرحسین شاهدی -19

 امیرمحمد نصیری  -20

 آرزو پیر عباسی   -21

 یع زاده سوگند رف -22

)دکتر پیله رودی(     16مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره 

جنب  ،  29نشانی: نشانی: بولوار شهید بهشتی، خ شهید نظری 

 1110بنگاه 

 33422979تلفن:  

 نژاد قاسمخانم 

 

 مربیان ارشد: 

 خانم خلیلی نژاد  -1

 خانم نژاد قاسم -2

 خانم شعبانی  -3

 

 مدیر گروه سالمت جامعه 

 دکتر شهال اسیری 



 برنامه کارآموزی سالمت جامعه دانشجویان پرستاری 

 گروه دوم          شنبه و یکشنبهایام هفته:                400-401نیمسال: دوم         سوم      ترم:             مقطع: کارشناسی

 استاد بالینی  محل کارآموزی 12/3/401تا  27/1/401
 حمیدرضا ابریشمی   -1

 سلیماندارابی فاطمه جدید    -2

 سوگل نریمان زاده   -3

 پایگاه سالمت شهری صفاری 

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

 32550564تلفن:  

 

 خانم دکتر مختاری 

 امیر رضا رونقی راد   -4

 عرشیا پرستار   -5

 الهه عرب   -6

 امیر محمد نوری   -7

 5مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

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

 33559400تلفن:    

 

 پوروخشوری  خانم دکتر

 

 الهه زیرک زاده   -8

 سجاد موسوی   -9

 فاطمه جالیر   -10

 10مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 نشانی: جنب پمپ بنزین چمارسرا 

 33553532تلفن:    

 

 خانم دکتر میرهادیان

 آزیتا قنبری  -11

 محدثه آشوبی   -12

 محمد جلوه   -13

 ناصر کمالی    -14

 8مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 نشانی: حمیدیان، روبروی دانشکده پرستاری 

 33550990تلفن:  

 

 خانم دکتر اسیری 

 علیرضا رضوانی   -15

 سید مهدی مرسلی هره دشت   -16

 حانیه سلیمی  -17

 پور مهدیه قربان  -18

 2شهری شماره  مرکز خدمات جامع سالمت  

 56نشانی: رشتیان، روبروی پارک میثم، نبش کوچه  

 33355800تلفن:    

 

 توحیدی خانم  

 شمایل پورباقر   -19

 زینب محمدزاده  -20

 امیر محمد نصراهلل زاده   -21

 امیر حسین ملکی سوره برق   -22

 خمسه بازار   11مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره    

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

 33220020تلفن:  

 

 خلیلی نژاد خانم  

 مجتبی حضرتی   -23

 عرشیا رمضان پناهی   -24

 هلیا مرتضی پور  -25

 آیدا محرابی  -26

 )میرزا کوچک(   12مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره    

نشانی: دروازه الکان، مسجد امیرالمومنین، انتهای پارک سمیه، جنب آژانس ایران،  

 کوچه پنجم

 33661731تلفن:  

 

 خانم شعبانی 

 عرفان شهبازی   -27

 علیرضا میرحسینی   -28

 ذکیه صفدری   -29

 ریحانه جیگاره   -30

 )دکتر پیله رودی(      16مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 1110، جنب بنگاه    29نشانی: بولوار شهید بهشتی، خ شهید نظری  

 33422979تلفن:  

 

 خانم نژاد قاسم 

 

 مربیان ارشد:

 خانم خلیلی نژاد -1

 خانم نژاد قاسم  -2

 خانم شعبانی  -3

 

 مدیر گروه سالمت جامعه

 دکتر شهال اسیری 

 


