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 18تا16عصرسایت ازساعت   شود یمربوطه انجام م انیمرب یاوروستا, با هماهنگه دیبازد       باشدیم یالزام تیکیبهمراه داشتن فرم وات            13 تیلغا 7:30 یساعت کارآموز

 تاريخ

 

 نام خانوادگی

 

 

15/1/1402و 14و24/12لغايت  30/11  

 

 

 20/4لغايت 23/3 22/3لغايت  19/2 18/2لغايت 19/1/1402

 یمحمد رضا هاشم

 نژاد

 یونسی نیمب

 یآباد میکر یعل

 یطبس محسن

 ایعوض ن نیحس ریام

 

 

 

 مرکز کوشک  یدکترمهر یآقا ه:شنب

 دیبازد و یطالقان مرکز یدکترمهر ی: آقاکشنبهی

 مدارس

مرکز کوشک)    یدکترشهراباد یآقا: دوشنبه

 (ونیناسیواکس

 یهماهنگ با مرب خانم دکتر هاشمیان صبح،شنبه:  سه

 18تا16  ساعت  عصر خانم مهرگان سایت دانشگاه
 

روستا  دیوبازدیگاه فهمیده پا ینیدکترجو: آقای شنبه

 ومرکزبهداشت

شهرستان  دکترموحدزاده مرکزبهداشت یآقاعصر :کشنبهی

 18تا  14ساعت  بازدیدو

 2جلسه اول  ساختمان شماره  یدکترساالر ی: آقادوشنبه

  طیبهداشت مح دیبازد

 18تا16دانشگاه ساعت     تی:  عصر خانم مهرگان ساشنبه سه

و سالمندان   مرکز کوشک )کودکان  یشنبه: خانم باغان

) 

مرکز کوشک )کودکان و  ی:  : خانم باغانکشنبهی

 سالمندان   (

مرکز کوشک )کودکان و  ی: خانم باغاندوشنبه

 سالمندان   (

دانشگاه ساعت     تی: عصر خانم مهرگان ساشنبه سه

 18تا16

 مرکز امیرکبیر وحشمتیه  پوریشنبه: خانم دکتر عل

 حدروان :  خانم دکتر خسرو  راد   واکشنبهی

 یهماهنگ بامرب دشهریومرکزتوح یآموزش بهورز  مرکز

 امیرکبیرپایگاه  و مرکزحشمتیه  پور ی: خانم دکترعلدوشنبه

 18تا16دانشگاه ساعت     تی: عصر خانم مهرگان ساشنبه سه

 مهال اباج

  یقیفاطمه عق

 یدریح محدثه

 یزرقان پگاه

سادات  میمر

 ینیحس

 نسب یاسیق سارا

 پور یرسالت مهناز

روستا  دیوبازد دهیفهم گاهیپا ینیدکترجو یشنبه: آقا

 ومرکزبهداشت

دکترموحدزاده مرکزبهداشت  ی:عصر آقاکشنبهی

 18تا  14ساعت  دیشهرستان وبازد

جلسه اول  ساختمان  یدکترساالر ی: آقادوشنبه

  طیبهداشت مح دیبازد 2شماره 

دانشگاه ساعت     تیشنبه:  عصر خانم مهرگان سا سه

 18تا16

 مرکز کوشک  یدکترمهر یشنبه: آقا

 مدارس دیو بازد یمرکز طالقان یدکترمهر ی: آقاکشنبهی

 (ونیناسیمرکز کوشک)  واکس  یدکترشهراباد ی: آقادوشنبه

عصر خانم مهرگان  یهماهنگ با مرب انیشنبه: صبح، خانم دکتر هاشم سه

 18تا16دانشگاه ساعت    تیسا

  هیوحشمت ریرکبیمرکز ام پوریشنبه: خانم دکتر عل

 :  خانم دکتر خسرو  راد   واحدروان کشنبهی

 یهماهنگ بامرب دشهریومرکزتوح یآموزش بهورز  مرکز

 ریرکبیام گاهیو پا هیپور  مرکزحشمت ی: خانم دکترعلدوشنبه

 18تا16دانشگاه ساعت     تیشنبه:  عصر خانم مهرگان سا سه

 دان   (مرکز کوشک )کودکان و سالمن یشنبه: خانم باغان

 مرکز کوشک )کودکان و سالمندان   ( ی:  : خانم باغانکشنبهی

 مرکز کوشک )کودکان و سالمندان   ( ی: خانم باغاندوشنبه

 18تا16دانشگاه ساعت     تیشنبه:  عصر خانم مهرگان سا سه

 فاطمه سادات ارزنده

 زهرا فالح مقدم

 یعابد هیمهد

 حسن پور نبیز

 یصادات رضو هیهان

 دمنشمریم آزا

  هیوحشمت ریرکبیمرکز ام پوریشنبه: خانم دکتر عل

 :  خانم دکتر خسرو  راد   واحدروان کشنبهی

 یهماهنگ بامرب دشهریومرکزتوح یآموزش بهورز  مرکز

 ریرکبیام گاهیو پا هیپور  مرکزحشمت ی: خانم دکترعلدوشنبه

دانشگاه ساعت     تیشنبه:  عصر خانم مهرگان سا سه

 18تا16

 مرکز کوشک )کودکان و سالمندان   ( ینم باغانشنبه: خا

 مرکز کوشک )کودکان و سالمندان   ( ی:  : خانم باغانکشنبهی

 مرکز کوشک )کودکان و سالمندان   ( ی: خانم باغاندوشنبه

 18تا16دانشگاه ساعت     تیشنبه: عصر خانم مهرگان سا سه

 مرکز کوشک  یدکترمهر یشنبه: آقا

 مدارس دیو بازد یمرکز طالقان یدکترمهر ی: آقاکشنبهی

 (ونیناسیمرکز کوشک)  واکس  یدکترشهراباد ی: آقادوشنبه

عصر خانم  یهماهنگ با مرب انیشنبه: صبح، خانم دکتر هاشم سه

 18تا16دانشگاه ساعت    تیمهرگان سا

 روستا ومرکزبهداشت دیوبازد دهیفهم گاهیپا ینیدکترجو یشنبه: آقا

تا  14ساعت  دیدزاده مرکزبهداشت شهرستان وبازددکترموح ی:عصر آقاکشنبهی
18 

  طیبهداشت مح دیبازد 2جلسه اول  ساختمان شماره  یدکترساالر ی: آقادوشنبه

 18تا16دانشگاه ساعت     تیشنبه: عصر خانم مهرگان سا سه

 

 

 

 یزهرا عابد

 انیزدیا ندا

 یکراب فائزه

 زاده یفاتح اعظم

 یاحمد میمر

 راد یمحبت زهرا

 

 

 

 مرکز کوشک )کودکان و سالمندان   ( یبه: خانم باغانشن

 مرکز کوشک )کودکان و سالمندان   ( ی:  : خانم باغانکشنبهی

 مرکز کوشک )کودکان و سالمندان   ( ی: خانم باغاندوشنبه

دانشگاه ساعت     تیشنبه: عصر خانم مهرگان سا سه

 18تا16

  هیوحشمت ریرکبیمرکز ام پوریشنبه: خانم دکتر عل

 :  خانم دکتر خسرو  راد   واحدروان کشنبهی

 یهماهنگ بامرب دشهریومرکزتوح یآموزش بهورز  مرکز

 ریرکبیام گاهیو پا هیپور  مرکزحشمت ی: خانم دکترعلدوشنبه

 18تا16دانشگاه ساعت     تیشنبه:  عصر خانم مهرگان سا سه

روستا  دیوبازد دهیفهم گاهیپا ینیدکترجو یشنبه: آقا

 شتومرکزبهدا

 دیدکترموحدزاده مرکزبهداشت شهرستان وبازد ی:عصر آقاکشنبهی

 18تا  14ساعت 

 دیبازد 2جلسه اول  ساختمان شماره  یدکترساالر ی: آقادوشنبه

  طیبهداشت مح

 18تا16دانشگاه ساعت     تیشنبه: عصر خانم مهرگان سا سه

 مرکز کوشک  یدکترمهر یشنبه: آقا

 مدارس دیو بازد یلقانمرکز طا یدکترمهر ی: آقاکشنبهی

 (ونیناسیمرکز کوشک)  واکس  یدکترشهراباد ی: آقادوشنبه

دانشگاه  تیعصر خانم مهرگان سا یهماهنگ با مرب انیشنبه: صبح، خانم دکتر هاشم سه

 18تا16ساعت   



 

 
 

 

 گردد یاجرا م یادتیدرسالن  س  باشد،یم  یالزام انیودانشجو انیحضور  تمام  مرب یبرنامهکاراموز  یبااجرا ییوآشنا یگروه هیجلسه توج 30/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


