
 برنامه کارآموزی سالمت جامعه دانشجویان پرستاری 

 گروه اول      *شنبهپنجتا    دوشنبهایام هفته:               99-1400هفتم          نیمسال: دوم ترم:      مقطع: کارشناسی   

 استاد بالینی  محل کارآموزی   400/ 12/ 3تا   400/ 11/ 16
 شقایق شاملی    -1

 فاطمه طاهری    -2

 مویدی آرمان     -3

 ماهان مشفقی   -4

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

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

  33422979تلفن:  

 

 خانم نژاد قاسم 

 زهرا خادمی   -5

 سجاد قوی پنجه   -6

 همایون جوادی    -7

 فریال بختیاری   -8

 5مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره    

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

 33559400تلفن:    

 

 دکتر پوروخشوری 

 

 

 آیدا اسفندیاری    -9

 سیده سانیا حسینی پاکدامن    -10

 وحید نصیر فرد   -11

 پیام اکبری نمه دشت   -12

 10مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 نشانی: جنب پمپ بنزین چمارسرا 

 33553532تلفن:    

 

 دکتر میرهادیان 

 

 امیر محمد طهماسبی   -13

 رضا سبحانی   -14

 الهه ذاتی   -15

 آنیتا ابراهیمی    -16

 2مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 56نشانی: رشتیان، روبروی پارک میثم، نبش کوچه  

 33355800تلفن:    

 

 خانم توحیدی 

 مریم محمدی   -17

 مقداد پیاب    -18

 فردین احمدی    -19

 مهدی حسن بیگی   -20

 )شهدا(   4مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 خ الهیجان، سه راه پاستوریزه، جنب کمیته امداد  

 32820051تلفن:  

 

 درویش پور خانم  

 زهرا انصاری دوست   -21

 فرهنگ فرهنگیان   -22

 علی خاکی   -23

 حسینیفائزه    -24

 خمسه بازار   11مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

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

 33220020تلفن:  

 خانم خلیلی نژاد 

 اروین دولتی  -25

 کوثر دشتی  -26

 توحید خانی   -27

 )میرزا کوچک(   12مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره    

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

 کوچه پنجم

 33661731تلفن:  

 

 خانم شعبانی 

 شیما نوری   -28

 محمد شعبانی  -29

 علیرضا بهزادی   -30

 پایگاه سالمت شهری صفاری 

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

 32550564تلفن:  

 

 خانم دکتر مختاری 

 ، دوشنبه تا چهارشنبه مراکز شهری کارگاه فیلد سالمت جامعهبهمن(  17و 16)* هفته اول: شنبه و یکشنبه

 بهمن( مرکز مهارت های بالینی، دوشنبه تا پنجشنبه مراکز شهری  24): یکشنبه دوم* هفته 

 اسفند( مرکز مهارت های بالینی، دوشنبه مراکز شهری   2): یکشنبه سوم* هفته 
 

 مدیر گروه سالمت جامعه

 دکتر شهال اسیری 



 برنامه کارآموزی سالمت جامعه دانشجویان پرستاری 

 دوم گروه       *شنبهپنجتا    دوشنبهایام هفته:               99-1400هفتم          نیمسال: دوم ترم:      مقطع: کارشناسی   

 استاد بالینی  محل کارآموزی 401/ 1/ 16تا   400/ 12/ 14
 هانیه دانش   -1

 کیمیا یاراحمدی    -2

 جامع علی     -3

 شایان پیرهادی    -4

 پایگاه سالمت شهری صفاری 

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

 32550564تلفن:  

 

 خانم دکتر مختاری 

 شقایق خانجانی    -5

 معصومه پورنورعلی    -6

 عادل غالمی   -7

 علیرضا آریا  -8

 5مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره    

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

 33559400تلفن:    

 

 دکتر پوروخشوری 

 دکتر اسیری 

 ملیکا قلی زاده    -9

 مرضیه احمدی   -10

 امیر حسین رستگارتبار    -11

 میثم فرحناک    -12

 10مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 پمپ بنزین چمارسرا نشانی: جنب  

 33553532تلفن:    

 

 دکتر میرهادیان 

 

 فریما اسمعیلی    -13

 مونا حسین زاده    -14

 یاسین کنعانی    -15

 امیرحسین وصالی    -16

 2مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 56نشانی: رشتیان، روبروی پارک میثم، نبش کوچه  

 33355800تلفن:    

 

 خانم توحیدی 

 پوروخشوری دکتر  

 صدف ابول اوال    -18

 محمد مهمان نواز    -20

 مهدی مهمان نواز    -21

 نیلوفر رمضانی   -17

 )شهدا(   4مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

 خ الهیجان، سه راه پاستوریزه، جنب کمیته امداد  

 32820051تلفن:  

 

 درویش پور خانم  

 ملیکا حالجیان    -22

 آناهیتا امین راد    -23

 مهدی فالح    -24

 سینا ستوده   -19

 خمسه بازار   11مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  

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

 33220020تلفن:  

 

 خانم خلیلی نژاد 

 فرانک صادقی  -29

 روزبه جعفری   -30

 علیرضا نوری   -31

 )میرزا کوچک(   12مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره    

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

 کوچه پنجم

 33661731تلفن:  

 

 خانم شعبانی 

 نیما میرزایی   -25

 حسین پیرهادی   -26

 نسترن آفتابی  -27

 مریم پورسید   -28

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

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

  33422979تلفن:  

 

 خانم نژاد قاسم 

 اسفند( کارگاه فیلد سالمت جامعه، دوشنبه تا چهارشنبه مراکز شهری   15و  14* هفته اول: شنبه و یکشنبه )

 اسفند( مرکز مهارت های بالینی، دوشنبه تا پنجشنبه مراکز شهری   22کشنبه )* هفته دوم: ی

 فروردین( مرکز مهارت های بالینی، دوشنبه مراکز شهری    15* هفته سوم: یکشنبه )

 مدیر گروه سالمت جامعه

 دکتر شهال اسیری 


