
 و استقرار کانون های سالمت محالت گزارش راه اندازی

 های سالمت محالت راه اندازی شده:مشخصات کانون

 ردیف
نام کانون 

 سالمت محله

 نوع مکان استقرار کانون

)خانه بهداشت, مسجد, شهرداری  

 و....(

 نام و نام خانوادگی دبیر
نام و نام خانوادگی جانشین 

 دبیر
 آدرس کانون سالمت محله

1 
گامی به سوی 

 موفقیت
 آذر مافی خانم علیخانی سازمان مردم نهاد

پالک  -23ک  -خ صدوقی

3410 

 11ک  –خ مبارزان  آزیتا وادی زاده دار خانم وادی سازمان مردم نهاد بوستان 2

 خانه قران روستای شهید آباد درحال تعیین دبیر درحال تعیین دبیر روستای شهیدآباد شهیدآباد 3

 بسیج روستای قهوج درحال تعیین دبیر درحال تعیین دبیر بسیج قهوج قهوج 4

 مسجد روستای اردالن درحال تعیین دبیر درحال تعیین دبیر مسجد اردالن اردالن 5

 خانه بهداشت روستای دشتک درحال تعیین دبیر درحال تعیین دبیر خانه بهداشت دشتک دشتک ۶

 دهیاری روستا حسین آقاعلیخانی تقی میرزاحسینی دهیاری خوزین ۷

 دهیاری روستا فاطمه نصیری عباس یوسفی دهیاری خیارج 8



 ردیف
نام کانون 

 سالمت محله

 نوع مکان استقرار کانون

)خانه بهداشت, مسجد, شهرداری  

 و....(

 نام و نام خانوادگی دبیر
نام و نام خانوادگی جانشین 

 دبیر
 آدرس کانون سالمت محله

 دهیاری روستا اکرم رضایی کریم ملکی دهیاری عصمت آباد 9

10 
کانون سالمت 

 تاالر
 13تاالر صداقت  خانم خدیجه نعمتی خانم زینب پرتوی مسجد

11 
محله شیشه 

 چی
 مسجد

آقای سید ضیاالدین آقا 

 حسینی
 خ تبریز محله شیشه چی خانم اعظم احمدی

 خ تبریز خانم مرضیه مالیی آقای باباشاوردی مسجد محله آخوند 12

13 
 مسجد بلور

 )تبریز جنوبی(
 خ تبریز انتهای کوچه بهارک خانم حدیث کشاورز آقای امیر نادی مسجد

14 

فرهنگی هنری 

فیض بخش 

فاطمیه)شیخ 

 آباد(

 خانم زهرا شریفی ابراهیمیخانم صفیه  مسجد
سعدی فرعی محله شیخ آباد 

 جنب مسجد احمد بکر

 خیابان بهار خانم سیدمحبوبه حسینی خانم زینب علیدوست مسجد محله بهار 15

 خانم زینب علیدوست خانم سیدمحبوبه حسینی مسجد نواب جنوبی 1۶
خیابان نواب جنوبی پشت 

 مسجد محمد خان بیگ

 خانم اعظم امامقلی خانم مریم تجلی فر مسجد سالمگاه 1۷
چهارراه سپه تاسرپل راه آهن 

 وازسالمگاه تامولوی



 ردیف
نام کانون 

 سالمت محله

 نوع مکان استقرار کانون

)خانه بهداشت, مسجد, شهرداری  

 و....(

 نام و نام خانوادگی دبیر
نام و نام خانوادگی جانشین 

 دبیر
 آدرس کانون سالمت محله

 نوروزیان پشت پمپ بنزین خانم اسماعیلی خانم فهیمه ذاکری مسجد آسیاب 18

 خانم شالی خانم حدیثه عباسی مسجد اللوها 19
 شهرک عارف

 )فعال تشکیل نشده است(

 فاطمه قدسی خانم فهیمه هنرفر مسجد دیمج 20
خ مولوی ک دیمج مسجد 

 دستغیب

21 
 سید شهدا

 )مغلواک(
 مسجد

 خانم زهرا عباسی

 
 خانم فرشته کیماسی

خ منتظری جدید کوچه 

 عظیمی پشت میدان تره بار

22 
محله هادی 

 آباد
 آقای مهدی قاسمی خانم نغمه نصیری مسجد

جعفر صادق،واقع  امام  مسجد

 در خ حیدری

 خانم رخساره هاشمی خانم مریم هاشمی مسجد باغ نشاط 23

شهرک شهید -باغ نشاط

مسجد -خ.پیروزی-بهشتی

 حضرت ابوالفضل

 خانم نسرین بابایی خانم پروین کیماسی مسجد محله راه آهن 24
خ. راه آهن مسجد 

 جواداالئمه

25 
محله نصرت 

 آباد
 روستای نصرت آباد - درحال تعیین دبیر دهیاری

 شهرک مهرگان - تعیین دبیردرحال  مسجد مهرگان 2۶

 - - درحال تعیین دبیر دهیاری اک روستای 2۷



 

 

 ردیف
نام کانون 

 سالمت محله

 نوع مکان استقرار کانون

)خانه بهداشت, مسجد, شهرداری  

 و....(

 نام و نام خانوادگی دبیر
نام و نام خانوادگی جانشین 

 دبیر
 آدرس کانون سالمت محله

28 
 سیف روستای

 آباد
 - - درحال تعیین دبیر پایگاه

29 
 روستای

 فارسجین
 - - درحال تعیین دبیر پایگاه

30 
 یحیی روستای

 آباد
 - - درحال تعیین دبیر پایگاه


