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خرداد لغایت 22  

 خرداد 26

نام و نام 

 خانوادگی 

     

واکسیناسیون، مرکز  شنبه:

آ. دکتر مهری،   -کوشک   

واحد بیماریها، مرکز  یکشنبه:

آ. دکتر قربانی،  -بهداشت  

: واحد مادر و کودک، دوشنبه

مرکز دکتر غنی، خانم 

:فرحزاد.  

بازدید از روستا سه شنبه: 

آ. دکتر  –)هماهنگ با استاد( 

 شجاعی

بازدید از بهداشت  چهارشنبه:

محیط بیمارستان، آقای 

مهندس نظری. )هماهنگ با 

 استاد(

 

  ریوندیمینا 

  فوالدیانزهرا 

  ظهیریرویا 

 ادیب حسن پور

 رضا نبی زاده
 

   

واکسیناسیون، مرکز  شنبه:

  خانم دارینی.  -کوشک 

واحد بیماریها، مرکز  یکشنبه:

  جوینی آ. دکتر -بهداشت

مادر و کودک واحد : دوشنبه

:خانم باغانی  

بازدید از روستا سه شنبه: 

آ. دکتر  –)هماهنگ با استاد( 

 شجاعی

بازدید از بهداشت  چهارشنبه:

محیط بیمارستان، آقای مهندس 

 نظری. )هماهنگ با استاد(

   

 حبیبه آذرم 

 حنانه بهروز 

 نازنین روحانی 

 سجاد حیدری

 شایان نیازی 

 رضا فرودین

 

 

واکسیناسیون، مرکز  شنبه:  

  خانم دارینی.  -کوشک 

واحد بیماریها، مرکز  یکشنبه:

  جوینی آ. دکتر -بهداشت

: واحد مادر و کودک دوشنبه

:خانم باغانی  

بازدید از روستا سه شنبه: 

آ. دکتر  –)هماهنگ با استاد( 

 شجاعی

بازدید از بهداشت  چهارشنبه:

محیط بیمارستان، آقای 

     

 راضیه اکبری

 سحر سیدی

 زهرا نامور

 اشکان امین

 علیرضا هادیان

 میثم عزیزی



 

مهندس نظری. )هماهنگ با 

 استاد(

      

  -واکسیناسیون، مرکز کوشک  شنبه:

 آ. دکتر مهری، 

واحد بیماریها، مرکز  یکشنبه:

آ. دکتر قربانی،  -بهداشت  

: واحد مادر و کودک، مرکز دوشنبه

:دکتر غنی، خانم فرحزاد.  

بازدید از روستا )هماهنگ با سه شنبه: 

آ. دکتر شجاعی –استاد(   

بازدید از بهداشت محیط  چهارشنبه:

بیمارستان، آقای مهندس نظری. 

 )هماهنگ با استاد(

 رسول داورزنی

فریدهرضا آ  

 امیرحسین رحمانی

 هانیه حسینی

 راضیه توکلی

واکسیناسیون، مرکز  شنبه:

  خانم دارینی.  -کوشک 

واحد بیماریها، مرکز  یکشنبه:

  جوینی آ. دکتر -بهداشت

: واحد مادر و کودک دوشنبه

:خانم باغانی  

بازدید از روستا سه شنبه: 

آ. دکتر  –)هماهنگ با استاد( 

 شجاعی

بازدید از بهداشت  چهارشنبه:

محیط بیمارستان، آقای 

مهندس نظری. )هماهنگ با 

 استاد(

      

 فائزه مهبدنیا

 فائزه صادقی 

 نسیبه افقهی

 بهارشمسکی

طالبی مسعود  

 میالد زینلی


