
 

 مشايرٌ ارتقا سالمت جىسیبرناهه کارآهوزی هشاوره هوارد خاص باروری، هشاوره تنظین خانواده، هشاوره یائسگی، 

     7:30-13:00ساعت:    یکشىبٍ–شىبٍ  ريزَای کارامًزی:                               ، کارشناسی ارشد هشاوره در هاهایی   3دانشجویان ترم 

 9-10َفتٍ  دانشجویان  ینام و نام خانوادگ

 26/8/98تا  18/8/98

 11-12َفتٍ 

 10/9/98تا  2/9/98

 13-14َفتٍ 

 24/9/98تا  16/9/98

 15-16َفتٍ 

 8/10/98تا  30/10/98

 شیوا کریمی -1

 سیمیه خوازه  -2

 مشايرٌ ارتقا سالمت جىسی
خاص مًارد مشايرٌ   یائسگیمشايرٌ  مشايرٌ تىظیم خاوًادٌ  

 لُایکشىبٍ مرکس گ

 واهید حاجی حسیىی -3

 فرشته خان قیطاقی -4

 معصومه صیاد  -5

خاص مًارد مشايرٌ  

یجىس سالمت ارتقا مشايرٌ  

 مشايرٌ تىظیم خاوًادٌ  یائسگیمشايرٌ 

 یکشىبٍ مرکس گلُا

 معصومه خوزیه  -6

 غساله سمیعی-7
  یائسگیمشايرٌ  مشايرٌ تىظیم خاوًادٌ 

 مشايرٌ ارتقا سالمت جىسی
خاص مًارد مشايرٌ  

 یکشىبٍ مرکس گلُا

 الهه مرتهب-8

 الىاز ملک محمدی  -9

 مىیژه طاهری  -11

خاص مًارد مشايرٌ مشايرٌ تىظیم خاوًادٌ   یائسگیمشايرٌ   

 مشايرٌ ارتقا سالمت جىسی

 یکشىبٍ ، مرکس گلُا

  سالمت جىسی:مشايرٌ  -

 ، پاساش اللٍ، مطب آقای دکتر ملکی(8ي  6)بیه عدالت  فتٍ ايلَ 8صبح،  وريفیدبک: خاوم رضایی ريزَای شىبٍ

 گلبرگ ايل( -.کًی گلُا4، ريزَای یکشىبٍ )مرکس بُداشت شمارٌ  دکتر ضیائیخاوم  مشايرٌ سالمت جىسی: 
 

 مشايرٌ مًارد خاص:  -

 (استان شًرای حل اختالف، مجتمع 16خیابان شُید بُشتی، وبش بُشت خاوم شریعت زادٌ ريزَای شىبٍ )

 خاوم دکتر امطعٍ ريزَای یکشىبٍ )زودان زوان(

 گلبرگ ايل( ي یک شىبٍ  )میرداماد ي جُاودیدگان ي کاوًن بازوشستگان(-.کًی گلُا4دکتر خًری ريزَای شىبٍ )مرکس بُداشت شمارٌ خاوم  مشايرٌ یائسگی:  -

 (22 ریالغد وبش - ریالغد بلًار، 1پایگاٌ شمارٌ  یا  ي گلبرگ ايل -.کًی گلُا4دکتر مقسمی ريزَای شىبٍ )بیمارستان صیاد( ي یک شىبٍ )مرکس بُداشت شمارٌ تىظیم خاوًادٌ: مشايرٌ  -

 

 

 



 

 )کلینیک خانواده و سالهت جنسی صیاد(  مشايرٌ ارتقا سالمت جىسیبرناهه کارآهوزی 

 13-7:30ساعت کارامًزی:   سه شنبه و چهارشنبه  روزهای کاراهوزی:                               شاوره در هاهایی   ، کارشناسی ارشد ه3دانشجویان ترم 

 9-10َفتٍ  دانشجویان  نام و نام خانوادگی

 29/8/98تا  21/8/98

 11-12َفتٍ 

 13/9/98تا  5/9/98

 13-14َفتٍ 

 27/9/98تا  19/9/98

 15-16َفتٍ 

 11/10/98تا  3/10/98

 شیوا کریمی -1

 سیمیه خوازه  -2
    مشايرٌ ارتقا سالمت جىسی

 واهید حاجی حسیىی -3

 فرشته خان قیطاقی -4

 معصومه صیاد  -5

یجىس سالمت ارتقا مشايرٌ     

 معصومه خوزیه  -6

 غساله سمیعی-7
  مشايرٌ ارتقا سالمت جىسی  

 الهه مرتهب-8

 الىاز ملک محمدی  -9

 مىیژه طاهری  -11
 مشايرٌ ارتقا سالمت جىسی   

 

 بیمارستان شُید صیاد شیرازی،  دکتر ضیائیخاوم  مشايرٌ سالمت جىسی:  *



 

 )نوروفیدبک(  مشايرٌ ارتقا سالمت جىسیبرناهه کارآهوزی 

 13-7:30ساعت کارامًزی:                                     شنبه   روزهای کاراهوزی:                               ، کارشناسی ارشد هشاوره در هاهایی   3دانشجویان ترم 

 1-2َفتٍ  دانشجویان  نام و نام خانوادگی

 30/6/98تا  23/6/98

 3-4َفتٍ 

 13/7/98تا  6/7/98

 5-6َفتٍ 

 27/7/98تا  20/7/98

 7-8َفتٍ 

 11/8/98تا  4/8/98

 شیوا کریمی -1

 سیمیه خوازه  -2
    وًريفیدبک

 جی حسیىیواهید حا -3

 فرشته خان قیطاقی -4

 معصومه صیاد  -5

دبکیوًريف     

 معصومه خوزیه  -6

 غساله سمیعی-7
  دبکیوًريف  

 الهه مرتهب-8

 الىاز ملک محمدی  -9

 مىیژه طاهری  -11
 دبکیوًريف   

 

  :یجىس سالمت مشايرٌ

 (یملک دکتر یآقا مطب اللٍ، پاساش ،8 ي 6 عدالت هیب) ايل َفتٍ 8 صبح، شىبٍ یريزَا ییرضا خاوم: دبکیوريف


