
 ارشد مشاوره در مامایی 3ترم 

گروه اساهی دانشجویاى  

 

 

 7-01هفته 

 06/6/74تا  01/6/74

 00-00َفتٍ 

 00/7/74تا  2/7/74

 01-02َفتٍ 

 69/9/99تا  81/9/99

 03-04َفتٍ 

 01/01/74تا  0/01/74

 اعظم حکم آبادی-0 1

 شُرٌ قاسمی  -0

 موارد مشاوره کاراموزی
باروری خاص  

جنسیکاراموزی سالمت   یائسگی 
 

 
 

 کاراموزی تنظیم خانواده

 وًشیه گرداوی -1 2

 فاطمٍ بیىات   -2

جنسی سالمت کاراموزی  موارد مشاوره کاراموزی 
باروری خاص  

 مریم اکسیر -5 3

 رمهشید هوشیا  -6

 
 کاراموزی تنظیم خانواده

 یائسگی
 
 
 
 

 خاص موارد مشاوره کاراموزی
 باروری

جنسی سالمت کاراموزی  

 آرزي خدائیان   -5 4

 اکرم راست خدیً – 6

جنسی سالمت کاراموزی  خاص موارد مشاوره کاراموزی 
 باروری

 

 7- 13       ساعت    یکشنبه–شنبه  روزهای کاراهوزی:

  ( گلها4)هرکس بهداشت شواره هحل کاراهوزی:                              برقعیدکتر  :خانواده تنظین

 هتعاقبا اعالم هی شودو یکشنبه ها هیرداهاد شنبه ها  هحل کاراهوزی:                                      خوریدکتر  یائسگی:

 و  دادگستریواحدهشاوره خانواده برای کاهش طالق  شنبه هاهحل کاراهوزی:                             دکتر ضیائی سالهت جنسی:

 یک شنبه هاصیاد                                                                     

واحدهشاوره خانواده برای  هحل کارآهوزی: شنبه ها زنداى زناى و یکشنبه ها                دکتر نقی نسب هشاوره هوارد خاص:

 کاهش طالق دادگستری

 

 

 

 

 

 



 

 
 ها نام و نام خانوادگی گروه

 7-01هفته 

 0/7/74تا  02/6/74

 00-00َفتٍ 

 03/7/74تا  6/7/74

 01-02َفتٍ 

 69/9/99تا  66/9/99

 03-04َفتٍ 

 01/01/74تا  4/01/74

 اعظم حکم آبادی-0 1

 شُرٌ قاسمی  -0

 کاراموزی 

 سالمت جنسی

  

 وًشیه گرداوی -1 2

 فاطمٍ بیىات   -2

 

 کاراموزی

   سالمت جنسی

 

 مریم اکسیر -5 3
 مهشید هوشیار  -6
 

 کاراموزی   

 سالمت جنسی

 آرزي خدائیان   -5 4

 اکرم راست خدیً – 6

 کاراموزی  

 سالمت جنسی

 

 دکتر ضیائی سالهت جنسی:

 کلینیک جنسی صیاد هحل کاراهوزی:                         7-13چهارشنبه ها روز و ساعت کارآهوزی:   

 

 
 ها گروه نام و نام خانوادگی

 3َفتٍ 

04/5/74  

 4َفتٍ 

3/1/99  

 5َفتٍ 

01/6/74  

 6 *َفتٍ

05/6/74  

 اعظم حکم آبادی-0 1

 شُرٌ قاسمی  -0

   کاراموزی سالمت جنسی 

 وًشیه گرداوی -1 2

 فاطمٍ بیىات   -2

 

کاراموزی سالمت 

   جنسی

 

 مریم اکسیر -5 3
 مهشید هوشیار  -6
 

 کاراموزی سالمت جنسی   

 آرزي خدائیان   -5 4

 اکرم راست خدیً – 6

 

کاراموزی سالمت   

 جنسی

 

 کلینیک جنسی صیادهحل کاراهوزی:                                                            7-13روز و ساعت کارآهوزی: چهارشنبه ها 

 

 



 )نوروفیدبک(سالهت جنسیکاراهوزی 

 

 
 ها نام و نام خانوادگی گروه

 5-9هفته
 11/5/74تا  01/5/74

 5-6َفتٍ 

 02/6/74تا  5/6/74

 7-01َفتٍ 

 61/1/99تا  68/1/99

 00-00َفتٍ 

 00/7/74تا  3/7/74

 اعظم حکم آبادی-0 1

 شُرٌ قاسمی  -0

   وًريفیدبک 

 وًشیه گرداوی -1 2

 فاطمٍ بیىات   -2

 

 وًريفیدبک

  

 

 مریم اکسیر -5 3
 مهشید هوشیار  -6
 

 وًريفیدبک   

 آرزي خدائیان   -5 4

 اکرم راست خدیً – 6

 

  وًريفیدبک  

 

 

 بعد از ظهر 14:31-13:31شنبه ها یک : سالهت جنسی ساعت کارآهوزیو روز 

 هرکس هشاوره اردیبهشت -الله نهن -خیاباى شهداهحل کارآهوزی: 

 سرکار خانن رضایی:  هربی

 


