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 A اسامی زیآموتاریخ کار نام بخش نام بیمارستان مربی مربوطه

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 57/7/69الی  51/7/69

 صبح و عصر

 پروین فیروزی

 مریم میثمی

 هرابیگیز

 

 

0- 

2- 

9- 

 

 

 

 

 

 

 

4- 

5- 

6- 

 

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 02/7/69الی  51/7/69

 صبح و عصر

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 02/7/69الی  00/7/69

 صبح و عصر

 

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 52/1/69لی ا 6/1/69

 عصر

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 57/7/69الی  51/7/69

 صبح و عصر

 هانیه همسایگان

 زهرا البوغبیش

 مینا سجادی

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 02/7/69الی  51/7/69

 صبح و عصر

 اهزایشگ شهرضا خانم فرزانه رحیمی

 02/7/69الی  00/7/69

 صبح و عصر

 

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 52/1/69الی  6/1/69

 عصر

     B 

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 09/7/36الی  00/7/36

 صبح و عصر

 

 زهره منتظری

 مریم شاه نظری

 مهناز مویدی

 

0- 

2- 

9- 

 

 

 

 

 

 

4- 

5- 

6- 

 

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 05/8/36الی  09/8/36

 صبح و عصر 

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 36/ 22/8الی  36/ 27/8

 صبح و عصر

 

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 

 09/07/36الی  3/07/36

 عصر

خانم شهره دادخواه و 

 اسینازنین کیم
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 09/7/36الی  00/7/36

 صبح و عصر

 شکوه مستاجران

 غزاله ترکمانی

 پریسا داوودی
 خانم نسیم خادمی

فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 05/8/36الی  09/8/36

 صبح و عصر

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی

 36/ 22/8الی  36/ 27/8

 صبح و عصر

 

انی و سمانه خانم شکر

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 

 09/07/36الی  3/07/36

 عصر

     C 

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 6/7/36الی  4/7/36

 صبح و عصر

 

 فاطمه احمدی

0- 

2- 



 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 0/8/36الی  23/7/36

 صبح و عصر

 سارا صالحی

 عاطفه اقابابایی

9- 

 

 

 

 

 

 

4- 

5- 

6- 

 

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 8/8/36الی  6/8/36

 صبح و عصر

 

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 20/8/36الی  06/8/36

 عصر

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 6/7/36الی  4/7/36

 عصرصبح و 

 محدثه احمدی

 ماه منیر کاویانی

 معصومه جمالی

 

 

 

 

 

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 0/8/36الی  23/7/36

 صبح و عصر

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 8/8/36الی  6/8/36

 صبح و عصر

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 20/8/36الی  06/8/36

 رعص

     D 

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 05/8/36الی  09/8/36

 صبح و عصر

 پریا طهرانچی

 فاطمه سلطانیان

 سمینه مهدی پور
 

 

 

0- 

2- 

9- 

 

 

 

 

 

 

 

4- 

5- 

6- 

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 09/3/36الی  00/3/36

 صبح و عصر

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 27/3/36الی  36/ 08/3

 صبح و عصر

 

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 27/07/36الی  06/07/36

 عصر

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 05/8/36الی  09/8/36

 صبح و عصر

 مهدیه صالحی

 سهیال قرقانی

 گاریفاطمه یاد

 

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 09/3/36الی  00/3/36

 صبح و عصر

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 27/3/36الی  36/ 08/3

 صبح و عصر

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 27/07/36الی  06/07/36

 عصر

     E 

خانم شهره دادخواه و 

 کیماسی نازنین
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 27/7/36الی  25/7/36

 صبح و عصر

 شهرزاد قلمکاری نژاد

 ایدا فرضی

 شیرین خسروی

 

 

 

0- 

2- 

9- 

 

 

 

 

4- 

5- 

6- 

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 23/8/36الی  36/ 8/ 27

 صبح و عصر

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 6/3/36الی  4/3/36

 صبح و عصر

 

و  معینی مهرخانم 

 سمانه تارخ
 زایشگاه الزهرا

 27/07/36الی  29/07/36

 عصر

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 27/7/36الی  25/7/36

 صبح و عصر

 نسیم داوودی

 مهتاب نصر اصفهانی

 پریسا میرزایی

 

 
 خانم نسیم خادمی

ا نجف فاطمه الزهر

 اباد
 زایشگاه

 23/8/36الی  36/ 8/ 27

 صبح و عصر

 



 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی

 6/3/36الی  4/3/36

 صبح و عصر

 

 

 

و  معینی مهرخانم 

 سمانه تارخ
 زایشگاه الزهرا

 27/07/36الی  29/07/36

 عصر
 

 

     F 

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 

 

 22/8/36الی  27/8/36

 صبح و عصر
 مهشاد محسنی

 مژگان جهانبخش

 پرستو قاسمی

 

 

 

0- 

2- 

9- 

 

 

 

 

 

 

 

4- 

5- 

6- 

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 27/3/36الی  25/3/36

 صبح و عصر

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 4/07/36الی  2/07/36

 صبح و عصر

و سمانه خانم شکرانی 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 28/8/36الی  29/8/36

 عصر

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

 22/8/36الی  27/8/36

 صبح و عصر

 مهشید مزروعی

 مهسا راوی

 نگین تاکی

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 27/3/36الی  25/3/36

 صبح و عصر

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 4/07/36الی  2/07/36

 صبح و عصر

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 28/8/36الی  29/8/36

 عصر

     G 

خانم شهره دادخواه و 

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

  23/8/36الی  27/8/36

 صبح و عصر

 مریم یوسفی

 بهاره امیری

 یه حسینیراض

 

 

 

0- 

2- 

9- 

 

 

 

 

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی
 00/07/36الی  3/07/36

 صبح و عصر

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 08/07/36الی  06/07/36

 صبح و عصر

 

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

  5/3/36الی 97/8/36

 عصر

ه و خانم شهره دادخوا

 نازنین کیماسی
 زایشگاه گلدیس شاهین شهر

  23/8/36الی  27/8/36

 صبح و عصر

 زهرا شمسی

 اسما کارشناس

 الهام مومنی

 

 

 

4- 

5- 

6- 

 خانم نسیم خادمی
فاطمه الزهرا نجف 

 اباد
 زایشگاه

 00/07/36الی  3/07/36

 صبح و عصر

 زایشگاه شهرضا خانم فرزانه رحیمی

 08/07/36الی  06/07/36

 بح و عصرص

 

خانم شکرانی و سمانه 

 تارخ
 زایشگاه الزهرا

 5/3/36الی  97/8/36

 عصر

 


