
 بسمه تعالی

 ۹۵برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ورودی  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 ۹۸-۹۹نیمسال اول 

 ۱۹:۳۰الی  ۱۳:۳۰شیفت عصر   ۱۳:۳۰الی  ۷:۳۰ساعت کارآموزی : شیفت صبح

 ۱ی : در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی زنام کارآمو

 سه روز اول و دوم هفته: روز کارآموزی

 A اسامی تاریخ کارآموزی نام بخش نام بیمارستان مربی مربوطه

 ۱۱/۹/۹۸الی  ۹/۹/۹۸ زایشگاه حضرت زهرا خانم خادمی

 صبح و عصر
 

 ستاره نجمی

 مهرو اسماعیلی

 کمند پازوکی

۱ 

۲ 

۳ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

۴ 

۵ 

۶ 

 خانم ناهید علیخانی

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

 ۲۱/۹/۹۸الی  ۱۶/۹/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا

 صبح و عصر

خانم شکرانی و خانم 

 آقایی

 ۱۶/۸/۹۸الی  ۱۱/۸/۹۸ زایشگاه نه دی خمینی شهر

 صبح و عصر

 روز اول پراتیک

 ۱۶/۱۰/۹۸الی  ۱۴/۱۰/۹۸ زایشگاه شهید منتظری خانم زینلی

 صبح و عصر

امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۱۲/۱۰/۹۸الی  ۱۰/۱۰/۹۸ زایشگاه 

 صبح و عصر

 ۱۸/۹/۹۸الی  ۱۶/۹/۹۸ زایشگاه حضرت زهرا خانم خادمی

 صبح و عصر 

 فاطمه کاظمی

 مرضیه شاکریان

 فائزه  ابوالقاسمی
 

 خانم ناهید علیخانی

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

 ۱۴/۹/۹۸الی  ۹/۹/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا

 صبح و عصر

خانم شکرانی و خانم 

 آقایی

 ۱۶/۸/۹۸الی  ۱۱/۸/۹۸ زایشگاه نه دی خمینی شهر

 صبح و عصر 

 روز اول پراتیک

  ۱۶/۱۰/۹۸الی  ۱۴/۱۰/۹۸ زایشگاه شهید منتظری خانم زینلی

 صبح و عصر



امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۲۱/۹/۹۸الی  ۱۹/۹/۹۸ زایشگاه 

 صبح و عصر

 

 

 

     B 

و خانم  خانم معینی مهر

 زیرکی

۲۹/۷/۹۸الی  ۲۷/۷/۹۸ زایشگاه زهرا حضرت  

 صبح و عصر

 روز اول پراتیک

 فاطمه محمدی

 فاطمه یوسفیان

 نرجس  پریشانی
 

۱ 

۲ 

۳ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

۴ 

۵ 

 

 خانم ناهید علیخانی

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

۹/۸/۹۸الی  ۴/۸/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا  

 صبح و عصر

خانم شکرانی و خانم 

 آقایی

۷/۹/۹۸الی  ۲/۹/۹۸ زایشگاه خمینی شهرنه دی   

 صبح و عصر

 ۹۸/ ۷/۱۱الی  ۵/۱۱/۹۸ زایشگاه شهید منتظری خانم زینلی

 صبح و عصر

امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۱۶/۱۰/۹۸الی  ۱۴/۱۰/۹۸ زایشگاه 

 صبح و عصر

خانم معینی مهر و خانم 

 زیرکی

۶/۸/۹۸الی  ۴/۸/۹۸ زایشگاه حضرت زهرا  

و عصر صبح  

 نسرین کاظمی

 هاجر مانیان
 خانم ناهید علیخانی 

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

۲/۸/۹۸الی  ۲۷/۷/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا  

 صبح و عصر

 روز اول پراتیک
 

خانم شکرانی و خانم 

 آقایی

۷/۹/۹۸الی  ۲/۹/۹۸ زایشگاه نه دی خمینی شهر  

 صبح و عصر

 ۷/۱۱/۹۸الی  ۵/۱۱/۹۸ زایشگاه شهید منتظری خانم زینلی

 صبح و عصر

امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۲۳/۱۰/۹۸الی  ۲۱/۱۰/۹۸ زایشگاه 

 صبح و عصر

     C 

خانم معینی مهر و خانم 

 زیرکی

۱۵/۷/۹۸الی  ۱۳/۷/۹۸ زایشگاه حضرت زهرا  

 صبح و عصر

 روز اول پراتیک

 الهام عرشی 

 مهتاب سهیلی پور

 فاطمه عربیان
 

۱ 

۲ 

۳ 

 

 

 

 خانم ناهید علیخانی

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

۲۵/۷/۹۸الی  ۲۰/۷/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا  

 صبح و عصر



۱۴/۹/۹۸الی  ۹/۹/۹۸ زایشگاه نه دی خمینی شهر آقاییخانم   

 صبح و عصر

 

 

 

 

 

 

 

۴ 

۵ 

۶ 

 ۹/۱۰/۹۸الی  ۷/۱۰/۹۸ زایشگاه شهید منتظری خانم زینلی

 صبح و عصر

امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۲۸/۹/۹۸الی  ۲۶/۹/۹۸ زایشگاه 

 صبح و عصر

خانم معینی مهر و خانم 

 زیرکی

۲۲/۷/۹۸الی  ۲۰/۷/۹۸ زایشگاه حضرت زهرا  

 صبح و عصر

 فاطمه ناصحی

 مهتاب باقری

 خانم ناهید علیخانی زهرا سیمایی

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

۱۸/۷/۹۸الی  ۱۳/۷/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا  

 صبح و عصر

 روز اول پراتیک

۱۴/۹/۹۸الی  ۹/۹/۹۸ زایشگاه نه دی خمینی شهر آقاییخانم   

 صبح و عصر

  ۹۸/ ۹/۱۰الی  ۷/۱۰/۹۸ زایشگاه شهید منتظری خانم زینلی

 صبح و عصر

امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۲/۱۰/۹۸الی ۳۰/۹/۹۸ زایشگاه 

 عصرصبح و 

     D 

۱۳/۸/۹۸الی  ۱۱/۸/۹۸ زایشگاه حضرت زهرا خانم دکتر گلی  

 صبح و عصر

 روز  اول پراتیک

 نسیم محمدی

 فاطمه زهرا امینی

 فرشته جلیلی

۱ 

۲ 

۳ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانم ناهید علیخانی

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

۲۳/۸/۹۸الی  ۱۸/۸/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا  

عصرصبح و   

خانم شکرانی و خانم 

 آقایی

۳۰/۸/۹۸الی  ۲۵/۸/۹۸ زایشگاه نه دی خمینی شهر  

 صبح و عصر

  ۹۸/ ۳۰/۱۰الی  ۲۸/۱۰/۹۸ زایشگاه شهید منتظری خانم زینلی

 صبح و عصر

امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۵/۱۰/۹۸الی  ۳/۱۰/۹۸ زایشگاه 

 صبح و عصر

۲۰/۸/۹۸الی  ۱۸/۸/۹۸ زایشگاه حضرت زهرا خانم  دکتر گلی  

 صبح و عصر

 طیبه میرجانی

 اعظم الیاسی



 

 

 خانم ناهید علیخانی

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

۱۶/۸/۹۸الی  ۱۱/۸/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا  

 صبح و عصر

 روز اول پراتیک

 سمانه جزینی

 
 

۴ 

۵ 

۶ 

خانم شکرانی و خانم 

 آقایی

۳۰/۸/۹۸الی  ۲۵/۸/۹۸ زایشگاه نه دی خمینی شهر  

 صبح و عصر

  ۹۸/ ۳۰/۱۰الی  ۲۸/۱۰/۹۸ زایشگاه شهید منتظری خانم زینلی

 صبح و عصر

امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۱۹/۱۰/۹۸الی ۱۷/۱۰/۹۸ زایشگاه 

 صبح و عصر

     E 

۲۷/۸/۹۸الی  ۲۵/۸/۹۸ زایشگاه حضرت زهرا خانم  دکتر گلی  

 صبح و عصر

 مهدیه نجارزادگان

نرگس سلطانی   

 صبا رجبی پور
 

۱ 

۲ 

۳ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

۴ 

۵ 

۶ 
 

 خانم ناهید علیخانی

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

۷/۹/۹۸الی  ۲/۹/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا  

 صبح و عصر

خانم شکرانی و خانم 

 آقایی

۲۳/۸/۹۸الی  ۱۸/۸/۹۸ زایشگاه نه دی خمینی شهر  

 صبح و عصر

 روز اول پراتیک

 ۹۸/ ۲۳/۱۰الی  ۲۱/۱۰/۹۸ زایشگاه شهید منتظری زینلیخانم 

 صبح و عصر

امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۲۶/۱۰/۹۸الی ۲۴/۱۰/۹۸ زایشگاه 

 صبح و عصر

۴/۹/۹۸الی  ۲/۹/۹۸ زایشگاه حضرت زهرا خانم خادمی  

 صبح و عصر

 فاطمه مرتضوی

 مرضیه بهرامی

 فاطمه نجارزاده
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 علیخانیخانم ناهید 

 خانم پریسا بیگی

 خانم لیال کریمی

۳۰/۸/۹۸الی  ۲۵/۸/۹۸ زایشگاه فاطمه زهرا  

 صبح و عصر

خانم شکرانی و خانم 

 آقایی

۲۳/۸/۹۸الی  ۱۸/۸/۹۸ زایشگاه نه دی خمینی شهر  

 صبح و عصر

 روز اول پراتیک

 ۹۸/ ۲۳/۱۰الی  ۲۱/۱۰/۹۸ زایشگاه شهید منتظری خانم زینلی

 صبح و عصر

امیرالمومنین  خانم فاطمین

 شهرضا

 ۲۵/۹/۹۸الی  ۲۳/۹/۹۸ زایشگاه 

 صبح و عصر



 

 

 

 

 بسمه تعالی

 ۹۵برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ورودی  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 ۹۸-۹۹نیمسال اول 

 ۱۹:۳۰الی  ۱۳:۳۰شیفت عصر   ۱۳:۳۰الی  ۷:۳۰ساعت کارآموزی : شیفت صبح

 نوزادان نیازمند مراقبت ویژهی : در عرصه زکارآمونام 

 سه روز اول و دوم هفته : روز کارآموزی

A مربی مربوطه نام بیمارستان نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 ستاره نجمی

 مهرو اسماعیلی

 کمند پازوکی

 فاطمه کاظمی

 مرضیه شاکریان

 فائزه ابوالقاسمی

 ۲۲/۷/۹۸الی  ۲۰/۷/۹۸

 صبح

 خانم شایان منش امین نوزادان

 ۲۸/۹/۹۸الی  ۲۳/۹/۹۸

 عصر

 خانم ریاحی الزهرا نوزادان

B      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

 فاطمه محمدی

 فاطمه یوسفیان

 نرجس پریشانی

 نسرین کاظمی

 هاجر مانیان

 

 ۱/۷/۹۸الی  ۳۰/۶/۹۸

 صبح

 خانم شایان منش امین نوزادان

 ۱۲/۱۰/۹۸الی  ۷/۱۰/۹۸

 عصر

 خانم ریاحی الزهرا نوزادان

C      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 فاطمه عربیان

 مهتاب سهیلی پور

 الهام عرشی

 فاطمه ناصحی

 مهتاب باقری

 زهرا سیمایی

 

 ۸/۷/۹۸الی  ۶/۷/۹۸

 صبح

 خانم شایان منش امین نوزادان

 ۱۹/۱۰/۹۸الی ۱۴/۱۰/۹۸

 عصر

 خانم ریاحی الزهرا نوزادان

D      

۱ 

۲ 

 نسیم محمدی

 فاطمه زهرا امینی
 ۲۹/۷/۹۸الی  ۲۷/۷/۹۸

 صبح

 خانم شایان منش امین نوزادان



۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 سمانه جزینی

 طیبه میرجانی

 اعظم الیاسی

 فرشته جلیلی

 ۲۶/۱۰/۹۸الی  ۲۱/۱۰/۹۸

 عصر

 خانم ریاحی الزهرا نوزادان

E      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 

 مهدیه نجارزادگان

 نرگس سلطانی 

 صبارجبی پور

 فاطمه مرتضوی

 بهرامیمرضیه 

 فاطمه نجارزاده
 

 ۱۵/۷/۹۸الی  ۱۳/۷/۹۸

 صبح

 خانم شایان منش امین نوزادان

 ۵/۱۰/۹۸الی  ۳۰/۹/۹۸

 عصر

 خانم ریاحی الزهرا نوزادان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بسمه تعالی

 ۹۵برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ورودی  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 ۹۸-۹۹نیمسال اول 

   ۱۳:۳۰الی  ۷:۳۰ساعت کارآموزی : شیفت صبح

 در مامایی و زنان سونولوژی و الکترولوژی –رادیولوژی ی : در عرصه زنام کارآمو

 سه روز اول و دوم هفته : روز کارآموزی

A مربی مربوطه نام بیمارستان نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 ستاره نجمی

 اسماعیلیمهرو 

 کمند پازوکی

 فاطمه کاظمی

 مرضیه شاکریان

 فائزه ابوالقاسمی

 

 ۹/۱۰/۹۸الی  ۳۰/۹/۹۸

 صبح

 

 رادیولوژی

 

 

 شهید منتظری

 

 

 قاهریخانم  

 

B      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

 فاطمه محمدی

 فاطمه یوسفیان

 نرجس پریشانی

 نسرین کاظمی

 هاجر مانیان
 

 

 ۲۷/۸/۹۸الی  ۱۸/۸/۹۸

 صبح

 

 رادیولوژی

 

 منتظریشهید 

 

 قاهریخانم  

C      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 فاطمه عربیان

 مهتاب سهیلی پور

 الهام عرشی

 فاطمه ناصحی

 مهتاب باقری

 زهرا سیمایی
 

 

 ۷/۹/۹۸الی  ۲۸/۸/۹۸

 صبح

 

 رادیولوژی

 

 شهید منتظری

 

 قاهریخانم  

D      

۱ 

۲ 

۳ 

 نسیم محمدی

 فاطمه زهرا امینی

 سمانه جزینی

 

 ۲۸/۹/۹۸الی  ۱۹/۹/۹۸

 صبح

 

 رادیولوژی

 

 شهید منتظری

 

 خانم قاهری



۴ 

۵ 

۶ 

 طیبه میرجانی

 اعظم الیاسی

 فرشته جلیلی
 

E      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 

 مهدیه نجارزادگان

نرگس سلطانی   

 صبارجبی پور

 فاطمه مرتضوی

 مرضیه بهرامی

 فاطمه نجارزاده
 

 

 ۱۸/۹/۹۸الی  ۹/۹/۹۸

 صبح

 

 رادیولوژی

 

 شهید منتظری

 

 خانم قاهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 ۹۵برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی ورودی  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 ۹۸-۹۹نیمسال اول 

 ۱۹:۳۰الی  ۱۳:۳۰شیفت عصر   ۱۳:۳۰الی  ۷:۳۰ساعت کارآموزی : شیفت صبح

 بیماریهای داخلی جراحی در بارداریی : در عرصه زنام کارآمو

 سه روز اول و دوم هفته : کارآموزیروز 

 A اسامی تاریخ کارآموزی نام بخش نام بیمارستان مربی مربوطه

 ۱۸/۷/۹۸الی  ۱۳/۷/۹۸ جراحی زنان شهید بهشتی خانم خادمی و خانم باقرصاد

 عصر

 ستاره نجمی

 مهرو اسماعیلی

 کمند پازوکی

 فاطمه کاظمی

 مرضیه شاکریان

 فائزه ابوالقاسمی

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 ۱۱/۷/۹۸الی  ۹/۷/۹۸ داخلی زنان  نور خانم هارونی

 صبح

     B 

 ۱۱/۷/۹۸الی  ۶/۷/۹۸ جراحی زنان شهید بهشتی خانم خادمی و خانم باقرصاد

 عصر

 فاطمه محمدی

 فاطمه یوسفیان

 نرجس پریشانی

 نسرین کاظمی

 هاجر مانیان

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۱۵/۷/۹۸الی  ۱۳/۷/۹۸ داخلی زنان  نور خانم هارونی  

 صبح
 

     C 

 ۲/۸/۹۸الی  ۲۷/۷/۹۸ جراحی زنان شهید بهشتی خانم خادمی و خانم باقرصاد

 عصر

 فاطمه عربیان

 مهتاب سهیلی پور

 الهام عرشی

 فاطمه ناصحی

 مهتاب باقری

 زهرا سیمایی
 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۱/۷/۹۸الی  ۳۰/۶/۹۸ داخلی زنان  نور خانم هارونی  

 صبح
 

     D 

۲۵/۷/۹۸الی  ۲۰/۷/۹۸ جراحی زنان شهید بهشتی خانم باقرصادخانم خادمی و   

 عصر

 نسیم محمدی

 فاطمه زهرا امینی

 سمانه جزینی

 طیبه میرجانی

 اعظم الیاسی

 فرشته جلیلی

 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۴/۷/۹۸الی  ۲/۷/۹۸ داخلی زنان  نور خانم هارونی  

 صبح

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     E 

۴/۷/۹۸الی  ۳۰/۶/۹۸ زنانجراحی  شهید بهشتی خانم خادمی و خانم باقرصاد  

 عصر

 مهدیه نجارزادگان

 نرگس سلطانی 

 صبارجبی پور

 فاطمه مرتضوی

 مرضیه بهرامی

 فاطمه نجارزاده

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 
 

۸/۷/۹۸الی  ۶/۷/۹۸ داخلی زنان  نور خانم هارونی  

 صبح

 



 

 

 بسمه تعالی

 ۹۵مامایی ورودی  برنامه کارآموزی دانشجویان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 ۹۸-۹۹نیمسال اول 

   ۱۳:۳۰الی  ۷:۳۰ساعت کارآموزی : شیفت صبح

 نام کارآموزی : در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

 روز کارآموزی:  سه روز اول و دوم هفته

A مربی مربوطه نام بیمارستان نام بخش تاریخ کارآموزی اسامی 

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 ستاره نجمی

 مهرو اسماعیلی

 کمند پازوکی

 فاطمه کاظمی

 مرضیه شاکریان

 فائزه ابوالقاسمی

 ۱/۷/۹۸الی  ۳۰/۶/۹۸

 ۸/۷/۹۸الی  ۶/۷/۹۸

 ۲۷/۸/۹۸الی  ۲۵/۸/۹۸

 ۴/۹/۹۸الی  ۲/۹/۹۸

 پراتیک۳/۷/۹۸الی  ۲/۷/۹۸

 سه روز اول هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم معینی مهر راطبی

 ۶/۸/۹۸ الی ۴/۸/۹۸

 ۲۰/۸/۹۸الی  ۱۸/۸/۹۸

 ۳۰/۸/۹۸الی  ۲۸/۸/۹۸

 سه روز اول و دوم  هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

خانم شایان منش و  شهید فدایی

 آب آب خانم

 ۲۹/۷/۹۸الی  ۲۷/۷/۹۸

 ۲/۸/۹۸الی  ۳۰/۷/۹۸

 سه روز اول و دوم هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم موسوی مفتح

B      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

 فاطمه محمدی

 فاطمه یوسفیان

 نرجس پریشانی

 نسرین کاظمی

 هاجر مانیان

 

 ۱۳/۸/۹۸الی ۱۱/۸/۹۸

 ۲/۱۰/۹۸الی  ۳۰/۹/۹۸

 پراتیک ۳۱/۶/۹۸الی  ۳۰/۶/۹۸

 سه روز اول هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم معینی مهر راطبی

 ۱۱/۹/۹۸الی  ۹/۹/۹۸

 ۹/۹۸/ ۱۸ای  ۱۶/۹/۹۸

 ۲۵/۹/۹۸الی  ۲۳/۹/۹۸

 ۱۶/۱۰/۹۸الی  ۱۴/۱۰/۹۸

 سه روز اول هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم شایان منش شهید فدایی



 ۱۶/۸/۹۸الی  ۱۴/۸/۹۸

 ۳۰/۸/۹۸الی  ۲۸/۸/۹۸

 ۵/۱۰/۹۸الی  ۳/۱۰/۹۸

 سه روز دوم هفته

 

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم موسوی مفتح

C      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 فاطمه عربیان

 مهتاب سهیلی پور

 الهام عرشی

 فاطمه ناصحی

 مهتاب باقری

 زهرا سیمایی

 

 ۲۰/۸/۹۸الی  ۱۸/۸/۹۸

 ۱۸/۹/۹۸الی  ۱۶/۹/۹۸

 ۲۵/۹/۹۸الی  ۲۳/۹/۹۸

 پراتیک ۷/۷/۹۸الی  ۶/۷/۹۸

 سه روز اول هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم معینی مهر راطبی

 ۲۷/۸/۹۸الی  ۲۵/۸/۹۸

 سه روز اول هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم شایان منش شهید فدایی

 ۴/۷/۹۸الی  ۲/۷/۹۸

 ۶/۸/۹۸الی  ۴/۸/۹۸

 ۹/۸/۹۸الی  ۷/۸/۹۸

 ۲۳/۸/۹۸الی  ۲۱/۸/۹۸

 ۲۱/۹/۹۸الی  ۱۹/۹/۹۸

 سه روز اول و دوم هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم موسوی مفتح

D      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 نسیم محمدی

 فاطمه زهرا امینی

 سمانه جزینی

 طیبه میرجانی

 اعظم الیاسی

 فرشته جلیلی

 ۱۱/۹/۹۸الی  ۹/۹/۹۸

 اول هفتهسه روز 

 پراتیک ۱۰/۷/۹۸الی  ۹/۷/۹۸

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم معینی مهر راطبی

 ۱۱/۷/۹۸الی  ۹/۷/۹۸

 ۱۸/۷/۹۸الی  ۱۶/۷/۹۸

 ۴/۹/۹۸الی  ۲/۹/۹۸

 ۲/۱۰/۹۸الی  ۳۰/۹/۹۸

 ۹/۱۰/۹۸الی  ۷/۱۰/۹۸

 سه روز اول و دوم هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

خانم شایان منش و  شهید فدایی

 آب آب خانم

 ۱۵/۷/۹۸الی  ۱۳/۷/۹۸

 ۷/۹/۹۸الی  ۵/۹/۹۸

 ۱۴/۹/۹۸الی  ۱۲/۹/۹۸

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم موسوی مفتح



 سه روز اول ودوم هفته

 

E      

۱ 

۲ 

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

 

 مهدیه نجارزادگان

 نرگس سلطانی 

 صبارجبی پور

 فاطمه مرتضوی

 مرضیه بهرامی

 فاطمه نجارزاده

 

 ۹/۱۰/۹۸الی  ۷/۱۰/۹۸

 ۱۶/۱۰/۹۸الی  ۱۴/۱۰/۹۸

 پراتیک ۲۸/۷/۹۸الی  ۲۷/۷/۹۸

 سه روز اول هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم معینی مهر راطبی

 ۱۳/۸/۹۸الی  ۱۱/۸/۹۸

 سه روز اول هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم شایان منش  شهید فدایی

 ۱۱/۷/۹۸الی  ۹/۷/۹۸

 ۱۸/۷/۹۸الی  ۱۶/۷/۹۸

 ۲۲/۷/۹۸الی  ۲۰/۷/۹۸

 ۲۵/۷/۹۸الی  ۲۳/۷/۹۸

 ۲۸/۹/۹۸الی  ۲۶/۹/۹۸

 ۱۲/۱۰/۹۸الی  ۱۰/۱۰/۹۸

 سه روز اول و دوم هفته

مرکز سالمت 

 جامعه

 خانم موسوی مفتح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


