
 علمی پزشکی جامعه نگر دانشگاه ماموریت قطب سطحبرنامه ساماندهی طب سرپایی در

 سایر گروههای آموزشی آموزشی در ورود به سیاستهای

 در اختیار قطب مینور و ماژوربرنامه دانشجویان گروه های آموزشی 
 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه بخش

دانشجویان 

 اطفالبخش 

برنامه  -جامعه نگرقطب 

مدون شده در طرح 

 جهت کارورزان

برنامه  -قطب جامعه نگر

مدون شده در طرح 

 جهت کارورزان

 بانک خون

مکان: جنب سینما 

 استقالل

برنامه مدون  -قطب جامعه نگر

 شده در طرح جهت کارورزان

مرکز غربالگری هیپو  معاونت غذا و دارو

تیرویید)درمانگاه 

 حافظیه(

دانشجویان 

 داخلیبخش  

بخش فیزیوتراپی 

 بیمارستان امام رضا)ع(

برنامه  -قطب جامعه نگر

مدون شده در طرح 

 جهت کارورزان

 بانک خون

مکان: جنب سینما 

 استقالل

 –مرکز مشاوره سالمندان 

 درمانگاه حاج منصوبی)کسری(

برنامه  -قطب جامعه نگر

مدون شده در طرح جهت 

 کارورزان

کلینیک واحد تغذیه 

 دیابت طالقانی

دانشجویان 

 جراحیبخش 

اتاق عمل بخش 

 اورژانس مرکز طالقانی

اتاق عمل بخش 

 اورژانس مرکز طالقانی

 -قطب جامعه نگر

برنامه مدون شده 

در طرح جهت 

 کارورزان

 –مرکز مشاوره سالمندان 

 درمانگاه حاج منصوبی)کسری(

  

دانشجویان 

 قلببخش 

واحد توانبخشی و 

تغذیه بیماران مشاوره 

قلبی در مرکز امام 

 علی)ع(

اورژانس  ECGواحد 

 مرکز امام علی )ع(

 –مرکز مشاوره سالمندان  

 درمانگاه حاج منصوبی)کسری(

  

دانشجویان 

 زنانبخش 

برنامه  -قطب جامعه نگر

مدون شده در طرح 

 جهت کارورزان

برنامه  -قطب جامعه نگر

مدون شده در طرح 

 جهت کارورزان

 -جامعه نگرقطب 

برنامه مدون شده 

در طرح جهت 

 کارورزان

برنامه مدون  -قطب جامعه نگر

 شده در طرح جهت کارورزان

  

دانشجویان 

بخش 

 روانپزشکی

برنامه  -قطب جامعه نگر 

مدون شده در طرح 

 جهت کارورزان

برنامه مدون  -قطب جامعه نگر 

 شده در طرح جهت کارورزان

برنامه  -قطب جامعه نگر

شده در طرح جهت مدون 

 کارورزان

 

دانشجویان 

 عفونیبخش 

مرکز بیماری های رفتاری    معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی

 )رفعتیه(

 

دانشجویان 

 ارتوپدیبخش 

   فیزیوتراپی بیمارستان طالقانی   

دانشجویان 

 پوستبخش 

برنامه  -قطب جامعه نگر     

مدون شده در طرح جهت 

 کارورزان

دانشجویان 

 ارولوژیبخش 

 -قطب جامعه نگر  

برنامه مدون شده 

در طرح جهت 

 کارورزان

   

دانشجویان 

داخلی بخش 

 مغز و اعصاب

   واحد های تحت پوشش بهزیستی   

دانشجویان 

 بیهوشیبخش 

واحد تنفس مرکز امام  

 رضا )ع(

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعه نگر در ساعات بعد از ظهربرنامه آموزشی کارورزان قطب علمی  آموزشی 

 در کلنیک ویژه دانشگاه همکار قطبدر معیت اساتید  طب سرپاییآموزش 
 

 

 حضور اتندینگ حضور اتندینگ حضور اتندینگ حضور اتندینگ ایام

 زنان شنبه
 کلینیک مهدیه( -)خانم دکتر زنگنه

 (هالل احمرکلینیک -)خانم دکتر یزدچی

 داخلی
 کلینیک هالل احمر(-)خانم بیتا انوری

 

 نورولوژی
 کلینیک(-خاموشیان)آقای دکتر 

 

 زنان یکشنبه
 (هالل احمرکلینیک  -مهدوی)خانم دکتر 

 

 داخلی
 کلینیک هالل احمر(-)خانم بیتا انوری

 (امام خمینیکلینیک -شاه قلی)خانم 

 آزمایشگاه 
 کلینیک مهدیه(-جوادی راد)دکتر 

 زنان دوشنبه
 (معتضدیکلینیک  -رشیدی)خانم دکتر 

 داخلی
 (مادرکلینیک -دکتر نیرومند)خانم 

 نورولوژی
 (انیطالقکلینیک -فتاحیان)آقای دکتر 

 

 

 زنان سه شنبه
 (امام رضاکلینیک  -منصوری)خانم دکتر 

 داخلی
(امام خمینی کلینیک-دکتر شاه قلی)خانم   

(هالل احمرکلینیک -انور بیتا)خانم دکتر  

 پوست 
(مهدیهکلینیک -سلیمیدکتر آقای )  

 

 زنان چهار شنبه
 کلینیک امام رضا( -علوی)خانم دکتر 

 نورولوژی 
 (طالقانیکلینیک -اکرمی)آقای دکتر 

کلینیک(-)آقای دکتر خاموشیان  

 آزمایشگاه
کلینیک مهدیه(-رمضانیدکتر  آقای)  

 نورولوژی   پنج شنبه
 (مهدیهکلینیک -فتاحیان)آقای دکتر 

 کلینیک(-خاموشیان)آقای دکتر 

 آزمایشگاه
کلینیک مهدیه(-جوادی راددکتر  خانم)  

 


