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 شمالغرب
عنوان *و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده تاریخ شیفت آدرس مرکز تلفن مرکز

 پست

 نام مرکز

02166007666 

تهران میدان آزادی ابتدای بزرگراه جناح بلوار شهید صالحی 

مرکز –بعد از میدان سما خیابان شهید اکبری خ قالنی 

 خدمات جامع سالمت شهید کاظمیان

29/12/1401 
 خانم فریده آتش پرور)غ(

 خانم زهره کریمی)پ(

 3/1/1402 شهید کاظمیان
 پرور)غ( خانم فریده آتش

 خانم لیال موالیی)پ(

12/1/1402 
 خانم راحله جهانی)غ(

 خانم زهره کریمی)پ(

: فرشته کریمی کارشناس برنامه غربالگری نوزادانشمال غرب تهران  مرکز مسئول شیفت 

 غرب

تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت
دهنده نام و نام خانوادگی  شیفت

و*عنوان پست 
نام مرکز

02166023042 

 یغرب بیخ دستغ نیاستاد مع ابانیختهران 

29/12/1401 

 

 ی)غ(جانیآمنه کم

 مهناز پرنیا)پ(

 والفجر

 ی)غ(جانیآمنه کم 02/01/1402

 حمیدرضا عیوضی)پ(

 ی)غ(جانیآمنه کم 04/01/1402

 مهناز پرنیا)پ(

 ی)غ(جانیآمنه کم 12/01/1402

 لیال منفرد)پ(
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44525343-

44532162 

 خیابان دستغیب روبروی تره بارتهرانسر  خیابان نیلوفر غربی 

29/12/1401 

 

 )غ(پانته ا حجازی

 )پ(نسرین بهداروندی

 تهرانسر

 )غ(سوگل حسین وندی 02/01/1402

 )پ(محمد نصیبی فرد

 )غ(پانته ا حجازی 04/01/1402

 )پ(محمد نصیبی فرد

 )غ(راضیه صلح میرزایی 12/01/1402

 منا پیرحیاتی

44759000 

 المپیک جنب سینما دهکده بلوار دهکده

29/12/1401 

 

  )غ(مطهره مجیدی پور

 )پ(امیر شهبازی

 المپیک

  )غ(مطهره مجیدی پور 02/01/1402

 )پ(محمود جنتی

  )غ(مطهره مجیدی پور 04/01/1402

 )پ(محمود جنتی

 )غ(افسانه قلیچ خانی 12/01/1402

 )پ(احمد بابکیان

66202996 

خیابان شهید برادران بهرامی ، روبروی بانک شهرک ولیعصر ، 

 139صادرات،  پ 

29/12/1401 

 

 )غ(مرضیه رحمانی

 )پ(کرم درخشنده

 ولیعصر

 )غ(سعیده عمرانی 02/01/1402

 اکرم فرزین

 )غ(محبوبه کوشکی 04/01/1402

 )پ(عفت قلخانی

 )غ(زهرا قهرمانی 12/01/1402

 )پ(مصطفی محمدی

 کارشناس برنامه غربالگری نوزادان : خانم سهیال ترابیمرکز غرب تهران مسئول شیفت
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 بهارستان 

تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت
نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

 *عنوان پست و 
نام مرکز

56617036 
مرکز  کوهپایی خیابان -میدان شهید رجایی -نسیم شهر

 ولیعصر
29/12/1401 

 )غ( الناز نظری

 مدینه عبداللهی )پ(
 مرکز ولیعصر )نسیم شهر(

56322443 
 مرکز – سعدی میدان دوم فلکه – گلستان شهر – ساوه جاده

 (ع) سیدالشهداء حمزه درمانی بهداشتی
29/12/1401 

 راضیه صمدی)غ(

 ناهید محبتی)پ(

ع( ) سیدالشهداء مرکز حمزه

 )گلستان(

56617036 
مرکز  کوهپایی خیابان -میدان شهید رجایی -نسیم شهر

 ولیعصر
1/1/1402 

 مسیب اسدی )غ( 

 زهرا رحمانپور )پ(
 مرکز ولیعصر )نسیم شهر(

56322443 
 مرکز – سعدی میدان دوم فلکه – گلستان شهر – ساوه جاده

 (ع) سیدالشهداء حمزه درمانی بهداشتی
1/1/1402 

 زهرا سهرابی پور )غ(

 مینا قاسمی )پ(

ع( ) سیدالشهداء مرکز حمزه

 )گلستان(

56617036 
مرکز  کوهپایی خیابان -میدان شهید رجایی -نسیم شهر

 ولیعصر
2/1/1402 

 سیده فاطمه احمدی )غ(

 زهرا جعفری )پ(
 مرکز ولیعصر )نسیم شهر(

56322443 
 مرکز – سعدی میدان دوم فلکه – گلستان شهر – ساوه جاده

 (ع) سیدالشهداء حمزه درمانی بهداشتی
2/1/1402 

 سهرابی پور )غ(زهرا 

 مینا قاسمی )پ(

ع( ) سیدالشهداء مرکز حمزه

 )گلستان(

56617036 
مرکز  کوهپایی خیابان -میدان شهید رجایی -نسیم شهر

 ولیعصر
3/1/1402 

 مروارید مردانی )غ(

 زهرا حسنی )پ(
 مرکز ولیعصر )نسیم شهر(

56322443 
 مرکز – سعدی میدان دوم فلکه – گلستان شهر – ساوه جاده

 (ع) سیدالشهداء حمزه درمانی بهداشتی
3/1/1402 

 زهرا سهرابی پور )غ(

 مینا قاسمی )پ(

ع( ) سیدالشهداء مرکز حمزه

 )گلستان(

56617036 
مرکز  کوهپایی خیابان -میدان شهید رجایی -نسیم شهر

 ولیعصر
4/1/1402 

 سیده فاطمه احمدی )غ(

 اشرف ذاکری )پ(
 مرکز ولیعصر )نسیم شهر(

56322443 
 مرکز – سعدی میدان دوم فلکه – گلستان شهر – ساوه جاده

 (ع) سیدالشهداء حمزه درمانی بهداشتی
4/1/1402 

 هاجر کرامت )غ(

 مینا قاسمی )پ(

ع( ) سیدالشهداء مرکز حمزه

 )گلستان(

56617036 
مرکز  کوهپایی خیابان -میدان شهید رجایی -نسیم شهر

 ولیعصر
11/1/1402 

 شکیبا ایمانی )غ(

 گلشاهی  )پ( حمزه
 مرکز ولیعصر )نسیم شهر(

56322443 
 مرکز – سعدی میدان دوم فلکه – گلستان شهر – ساوه جاده

 (ع) سیدالشهداء حمزه درمانی بهداشتی
11/1/1402 

 سارا برادران )غ(

 هانیه فیضی )پ( 

ع( ) سیدالشهداء مرکز حمزه

 )گلستان(
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 کارشناس برنامه غربالگری نوزادان :  زینب بنی یعقوببهارستان مسئول شیفت

 

 قدس

تاریخ  آدرس مرکز تلفن مرکز

 شیفت

 نام مرکز عنوان پست* و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

02146820610 
روبروی کوچه بلبل / مرکز جامع بلوار امامزاده/ شهرستان قدس/

 سالمت شهید  عشرتی

29/12/1401 
 اعظم صیفی )غ(

 سعید رمضانی )پ(

 مرکز شهید عشرتی  

2/1/1402 
 اعظم صیفی )غ( 

 سعید رمضانی )پ(

3/1/1402 
 اعظم صیفی )غ(

 سعید رمضانی )پ(

12/1/1402 
 فرشته غالمی)غ(

 نجمه رضاکوده )پ(

 

 کارشناس برنامه غربالگری نوزادان     فائزه قاسمی: قدسمسئول شیفت 

56617036 
مرکز  کوهپایی یابانخ -میدان شهید رجایی -نسیم شهر

 ولیعصر
12/1/1402 

 طیبه فخار )غ(

 محرم بهاری )پ(
 مرکز ولیعصر )نسیم شهر(

56322443 
 مرکز – سعدی میدان دوم فلکه – گلستان شهر – ساوه جاده

 (ع) سیدالشهداء حمزه درمانی بهداشتی
12/1/1402 

 فهیمه دستوار )غ(

 ناهید محبتی )پ(

ع( ) سیدالشهداء مرکز حمزه

 )گلستان(

56617036 
مرکز  کوهپایی خیابان -میدان شهید رجایی -نسیم شهر

 ولیعصر
13/1/1402 

 زهرا فکری )غ(

 محرم بهاری )پ(
 مرکز ولیعصر )نسیم شهر(

56322443 
 مرکز – سعدی میدان دوم فلکه – گلستان شهر – ساوه جاده

 (ع) سیدالشهداء حمزه درمانی بهداشتی
13/1/1402 

 فائزه ناموران )غ(

 معصومه نصرتی )پ(

ع( ) سیدالشهداء مرکز حمزه

 )گلستان(
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 مالرد

تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت
عنوان پست *دهنده و نام و نام خانوادگی  شیفت

نام مرکز

 مالرد بلوار رسول اکرم مرکزجامع سالمت شهید فهمیده 02165411199

29/12/1401 
 نازیال زادپور)غ(

 )پ( ابراهیم محمد نژاد

 شهید فهمیده

2/1/1402 
 ندا کرملو )غ(

 ابراهیم محمد نژاد)پ(

3/1/1402 
 فاطمه فیض آبادی)غ(

 ابراهیم محمد نژاد )پ(

4/1/1402 
 اشرف انصاری)غ(

 ابراهیم محمد نژاد )پ(

11/1/1402 
 نسترن عرب خانی)غ(

 ابراهیم محمد نژاد )پ(

12/1/1402 
 نیلوفر خسروی )غ(

 ابراهیم محمد نژاد )پ(

 

 کارشناس برنامه غربالگری نوزادان:  فخرالسادات میرحسینی  مالردمسئول شیفت 
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 رباط کریم

مرکزو تلفن  آدرس  تاریخ شیفت
و*عنوان پست دهنده نام و نام خانوادگی  شیفت

نام مرکز

 56887917وبروی مسجدر-سعادتمندی:خیابان جهاد

 56674579پرند:البرز جنوبی

 56930115االرد:خیابان یادگار شش

1/1/1402 

 پرند-الردا-سعادتمندی ابراهیمی-میمیص-سلیمانپور

2/1/1402 

3/1/1402 

4/1/1402 

11/1/1402 

12/1/1402 

13/1/1402 

 نوزادانکارشناس برنامه غربالگری  : نوشین کجوئی رباط کریم مسئول شیفت
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 شهریار

 نام مرکز

عنوان *و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

 پست
 

 تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت

 65233050 جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد  زهرا روحی)غ(  دهمویز

 شهریار

 نام مرکز
 عنوان پست*و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

 
 تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت

 دهمویز
 

 

 

 

 

 

زهرا اسماعیلی 

 فالح)م(

 مریم حاجی بنده)غ(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/12/1401 

 65233050 جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد 

 الهام صفاوند)غ( نصیرآباد

جاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده خادم 

آباد به نصیر آباد بلوار رسول اکرم، مرکز بهداشتی نصیر 

 آباد 

65954488 

 65270866 ك فردوسی-خ امام خمینی)ره(-دینارآباد آمنه پور اقا)غ( دینارآباد

 مرادنیا)غ(نسرین  سهرابعلی بخشی
شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرکز 

 بهداشتی سهراب علی بخشی 
65222911 

 مریم علی نیا)غ( اندیشه 1فاز 
شهریار، شهرك اندیشه، فاز یك، بلوار شهید دنیا مالی، 

 بین خیابانهاي سوم و چهارم غربی 
65522080 

 فهیمه رضایی)غ( اندیشه 3فاز 
، بلوار اصلی فاز 1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

 خیابان نگارستان  -خیابان ولیعصر  -، پشت بازار بزرگ 3
65550760 

 سیما سلیمانی نیا)غ( امیریه
جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي خیابان 

 امام خمینی میدان کوزه)وحدت( 
65646600 

 عاطفه قلی زاده)غ( شاهدشهر
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره )مصطفی خمینی(، سمت 

 راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525 

 65639910 خیابان بختیاري-بلوار امام خمینی-وحیدیه سمیرا مردانه )غ( وحیدیه

 65623210 خ شهدا )منبع آب(-خ امام خمینی-صباشهر محدثه ربانی)غ( صباشهر
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 نصیرآباد
 

 

 

 

 

 

 اکبر شعبانی)م(

 شاکري)غ(سمیرا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/1402 

ادم خجاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده 

 صیر آباد آباد به نصیر آباد بلوار رسول اکرم، مرکز بهداشتی ن
65954488 

 65270866 فردوسی ك-امام خمینی)ره( خ-دینارآباد فاطمه عصارش)غ( دینارآباد

سهرابعلی 

 بخشی
 ساناز شفیعی)غ(

 شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرکز

 بهداشتی سهراب علی بخشی 
65222911 

 زهرا کاشفی)غ( اندیشه 1فاز 
، بین شهریار، شهرك اندیشه، فاز یك، بلوار شهید دنیا مالی

 خیابانهاي سوم و چهارم غربی 
65522080 

 فاطمه وکیلی شعار)غ( اندیشه 3فاز 
صلی فاز ، بلوار ا1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

 یابان نگارستان خ -صر خیابان ولیع -، پشت بازار بزرگ 3
65550760 

 ناهید قلی وند)غ( امیریه
یابان خجاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي 

 امام خمینی میدان کوزه)وحدت( 
65646600 

 خزایی)غ(پریسا  شاهدشهر
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره )مصطفی خمینی(، سمت 

 راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525 

 65639910 یابان بختیاريخ-لوار امام خمینیب-وحیدیه مریم بهارلو)غ( وحیدیه

 65623210 شهدا )منبع آب( خ-امام خمینی خ-صباشهر نسترن رحیمیان)غ( صباشهر

 

 شهریار

 نام مرکز

عنوان *و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

 پست

 

 تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت

  دهمویز

 

 

 

 

 

  ساء کشاورزن

 

 

 

 

 65233050 جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد 

 فاطمه جعفري نصیرآباد
ادم خجاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده 

 صیر آباد آباد به نصیر آباد بلوار رسول اکرم، مرکز بهداشتی ن
65954488 

 65270866 فردوسی ك-امام خمینی)ره( خ-دینارآباد خانم حسینی دینارآباد

سهرابعلی 

 بخشی
 نسرین مرادنیا

 شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرکز

 بهداشتی سهراب علی بخشی 
65222911 
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 اندیشه 1فاز 
 

 رقیه علیزاده )م(
 زهرا کاشفی

 

 

 

 

 

2/1/1402 

، بین شهریار، شهرك اندیشه، فاز یك، بلوار شهید دنیا مالی

 خیابانهاي سوم و چهارم غربی 
65522080 

 فاطمه وکیلی اندیشه 3فاز 
صلی فاز ، بلوار ا1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

 یابان نگارستان خ -صر خیابان ولیع -، پشت بازار بزرگ 3
65550760 

 رقیه جعفرزاده امیریه
یابان خجاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي 

 امام خمینی میدان کوزه)وحدت( 
65646600 

 غفوريشبنم  شاهدشهر
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره )مصطفی خمینی(، سمت 

 راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525 

 65639910 یابان بختیاريخ-لوار امام خمینیب-وحیدیه مریم بهارلو وحیدیه

 65623210 شهدا )منبع آب( خ-امام خمینی خ-صباشهر محدثه ربانی صباشهر

 

 شهریار

 نام مرکز

عنوان *و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

 پست
 

 تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت

  دهمویز

 

 

 

 

 

 

 

 اکبر شعبانی )م(

  هسا فیلیم

 

 

 

 

 

 

 

 

3/1/1402 

 65233050  جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد

 سمیرا شاکري نصیرآباد

خادم  جاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده

صیر نآباد به نصیر آباد بلوار رسول اکرم، مرکز بهداشتی 

 آباد 

65954488 

 65270866 فردوسی ك-امام خمینی)ره( خ-دینارآباد لینا رفیع زاده دینارآباد

 فرشته عبداله پور سهرابعلی بخشی
ز شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرک

 بهداشتی سهراب علی بخشی 
65222911 

 فاطمه دلداده اندیشه 1فاز 
ی، شهریار، شهرك اندیشه، فاز یك، بلوار شهید دنیا مال

 بین خیابانهاي سوم و چهارم غربی 
65522080 

 فاطمه وکیلی اندیشه 3فاز 
صلی فاز ا، بلوار 1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

 یابان نگارستان خ -صر خیابان ولیع -، پشت بازار بزرگ 3
65550760 



 ندانشگاه علوم پزشکی ایرامراکز جامع سالمت تحت پوشش  برنامه غربالگری نوزادان 1402برنامه شیفت نوروزی سال 

 

 فاطمه تبریزي امیریه
خیابان  جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي

 امام خمینی میدان کوزه)وحدت( 
65646600 

 حدیث رجبی شاهدشهر
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره )مصطفی خمینی(، سمت 

 راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525 

 65639910 یابان بختیاريخ-لوار امام خمینیب-وحیدیه مرجان اکبري وحیدیه

 65623210 شهدا )منبع آب( خ-امام خمینی خ-صباشهر صغري چهارلنگ صباشهر

 

 شهریار

 مرکزنام 

عنوان *و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

 پست

 

 تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت

  دهمویز

 

 

 

 

 

 

 

 قاسم بیات)م(

 

 

  زهرا مسعود

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1/1402 

 65233050 د جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آبا

 فاطمه رضایی نصیرآباد

ه جاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاد

داشتی خادم آباد به نصیر آباد بلوار رسول اکرم، مرکز به

 نصیر آباد 

65954488 

 65270866 فردوسی ك-امام خمینی)ره( خ-دینارآباد فاطمه  قریبی  دینارآباد

 فرشته  عبداله پور سهرابعلی بخشی
کز شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مر

 بهداشتی سهراب علی بخشی 
65222911 

 فاطمه دلداده اندیشه 1فاز 
لی، شهریار، شهرك اندیشه، فاز یك، بلوار شهید دنیا ما

 بین خیابانهاي سوم و چهارم غربی 
65522080 

 فاطمه بابایی اندیشه 3فاز 

اصلی  ، بلوار1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

یابان خ -صر خیابان ولیع -، پشت بازار بزرگ 3فاز 

 نگارستان 

65550760 

 فاطمه مرآتی امیریه
ي جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتها

 خیابان امام خمینی میدان کوزه)وحدت( 
65646600 

 پورسارا افشار  شاهدشهر
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره )مصطفی خمینی(، سمت 

 راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525 



 ندانشگاه علوم پزشکی ایرامراکز جامع سالمت تحت پوشش  برنامه غربالگری نوزادان 1402برنامه شیفت نوروزی سال 

 

 65639910 یابان بختیاريخ-لوار امام خمینیب-وحیدیه الهام تقوي وحیدیه

 65623210 شهدا )منبع آب( خ-امام خمینی خ-صباشهر زینب اهري صباشهر

 

 شهریار

 مرکزنام 

عنوان *و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

 پست

 

 تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت

  دهمویز

 

 

 

 

 

 

 یعقوب بخت بیدار)م(

  فاطمه فتوحی

 

 

 

 

 

 

 

 

11/1/1402 

 65233050  جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد

 مهسا علیزاده نصیرآباد

خادم  جاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده

صیر نآباد به نصیر آباد بلوار رسول اکرم، مرکز بهداشتی 

 آباد 

65954488 

 65270866 فردوسی ك-امام خمینی)ره( خ-دینارآباد زینب ثبوتی دینارآباد

سهرابعلی 

 بخشی
 اکرم صالحی کیا

ز شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرک

 بهداشتی سهراب علی بخشی 
65222911 

 فاطمه شفیعی اندیشه 1فاز 
ی، شهریار، شهرك اندیشه، فاز یك، بلوار شهید دنیا مال

 بین خیابانهاي سوم و چهارم غربی 
65522080 

 زهره فشخورانی اندیشه 3فاز 
صلی فاز ا، بلوار 1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

 یابان نگارستان خ -صر خیابان ولیع -، پشت بازار بزرگ 3
65550760 

 مهناز مردانی امیریه
خیابان  جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي

 امام خمینی میدان کوزه)وحدت( 
65646600 

 موسويفاطمه  شاهدشهر
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره )مصطفی خمینی(، سمت 

 راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525 

 65639910 یابان بختیاريخ-لوار امام خمینیب-وحیدیه فاطمه صمدي زاده وحیدیه

 65623210 شهدا )منبع آب( خ-امام خمینی خ-صباشهر حدیثه رضایی صباشهر

 

 



 ندانشگاه علوم پزشکی ایرامراکز جامع سالمت تحت پوشش  برنامه غربالگری نوزادان 1402برنامه شیفت نوروزی سال 

 

 

 شهریار

 نام مرکز

عنوان *و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

 پست
 

 تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت

  دهمویز

 

 

 

 

 محمد کریمی)م(

  فاطمه کوهیان

 

 

 

 

 

 

 

 

12/1/1402 

 65233050  جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد

 مهسا علیزاده نصیرآباد

خادم  جاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده

صیر نآباد به نصیر آباد بلوار رسول اکرم، مرکز بهداشتی 

 آباد 

65954488 

 65270866 فردوسی ك-امام خمینی)ره( خ-دینارآباد زهرا صادقی دینارآباد

سهرابعلی 

 بخشی
 زینب حاجی وند

ز شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرک

 بهداشتی سهراب علی بخشی 
65222911 

 فاطمه شفیعی اندیشه 1فاز 
ی، شهریار، شهرك اندیشه، فاز یك، بلوار شهید دنیا مال

 بین خیابانهاي سوم و چهارم غربی 
65522080 

 فاطمه محمدي اندیشه 3فاز 
صلی فاز ا، بلوار 1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

 یابان نگارستان خ -صر خیابان ولیع -، پشت بازار بزرگ 3
65550760 

 نجمه سلب آبی امیریه
خیابان  جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي

 امام خمینی میدان کوزه)وحدت( 
65646600 

 عیسی پورسوشیانت  شاهدشهر
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره )مصطفی خمینی(، سمت 

 راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525 

 65639910 یابان بختیاريخ-لوار امام خمینیب-وحیدیه مرضیه صالحی پور وحیدیه

 65623210 شهدا )منبع آب( خ-امام خمینی خ-صباشهر زینب اهري صباشهر

 

 

 

 



 ندانشگاه علوم پزشکی ایرامراکز جامع سالمت تحت پوشش  برنامه غربالگری نوزادان 1402برنامه شیفت نوروزی سال 

 

 

 شهریار

 نام مرکز

عنوان *و نام و نام خانوادگی  شیفت دهنده

 پست
 

 تلفن مرکز آدرس مرکز تاریخ شیفت

  دهمویز

 

 

 

 

 مصطفی الماسی)م(

  آمنه گرد

 

 

 

 

 

 

 

 

13/1/1402 

 65233050 جاده تهران به شهریار، روبروي ورودي اول خادم آباد 

 سهیال یاري نصیرآباد
دم آباد جاده تهران به شهریار، ,ورودي اول خادم آباد، جاده خا

 د به نصیر آباد بلوار رسول اکرم، مرکز بهداشتی نصیر آبا
65954488 

 65270866 فردوسی ك-امام خمینی)ره( خ-دینارآباد فاطمه گودرزي دینارآباد

سهرابعلی 

 بخشی
 لیال کوشکی

شهریار، خیابان انقالب، جنب امامزاده اسماعیل، مرکز 

 بهداشتی سهراب علی بخشی 
65222911 

 فاطمه شفیعی اندیشه 1فاز 
ین بشهریار، شهرك اندیشه، فاز یك، بلوار شهید دنیا مالی، 

 خیابانهاي سوم و چهارم غربی 
65522080 

 النا آقاجانی اندیشه 3فاز 
، 3ی فاز ، بلوار اصل1جاده شهریار، سه راه اندیشه، روبروي فاز 

 یابان نگارستان خ -یابان ولیعصر خ -پشت بازار بزرگ 
65550760 

 الهه رضایی امیریه
ابان امام جاده شهریار به رباط کریم، سه راه بردآباد، انتهاي خی

 خمینی میدان کوزه)وحدت( 
65646600 

 زادهنادره صمد  شاهدشهر
جاده کهنز، بعد از شهرك ویره )مصطفی خمینی(، سمت 

 راست، شاهدشهر، خیابان انقالب، جنب منبع آب 
65442525 

 65639910 یابان بختیاريخ-لوار امام خمینیب-وحیدیه فاطمه  یحیوي  وحیدیه

 65623210 شهدا )منبع آب( خ-امام خمینی خ-صباشهر زهرا امینی صباشهر

 نوزادان غربالگری برنامه کارشناس فالح اسماعیلی زهرا :شیفت مسئول

 

 )پ(پذیرش  -غ( غربالگر)  -* عنوان پست:  )م( مسئول شیفراهنمای جدول: 


