بَ ًام خذا
داًػگاٍ ازاد اضالهی ّاحذ فالّرجاى
برًاهَ :بِذاغت هادر ّکْدک(هرکسبرزاى)
ردیف

ًام گرٍّ

داًػجْیاى ترم 6 :

ضاعت کاراهْزی  7/93-39صبح

ّرّدی :هِر 39

هکاى

ّاحذ

تاریخ

مرکس بهداشت برزان

0/3

 -3هرین عباضی

C

-2
-9
-4
-5
-6

F

J

A

الِام ًْراًی
فاطوَ رحیوی
آضیَ کبیری
حْریَ طاُری
کْثر عباضی

-3پریطا لطفی
-2هرین اکبری
-9ضعیذٍ غوص
-4ضْلواز بابائی
-5ضارا هرادپْر
ً-6ذا عاصوی
-3هرضیَ عباضیاى
 -2هرین اردغیری
-9الَِ ضلواًیاى
 -4فاطوَ عباضی
 -5زُرا حاج هحوذی
-6زُرا دّضت هحوذی
-3رّیا کْرًگ بِػتی
 -2هائذٍ آقاابراُیوی
-9هائذٍ رضائی
 -4زُرا غفیع زادٍ
 -5پریطا دادخْاٍ
-6گلٌْظ پٌاُی

ضَ رّز دّم
ًام هربی
سرکار خانم ریاحی

2/33تا2/23

سرکار خانم ریاحی

2/26تا2/22
9/2تا9/4

32/9تا32/5
32/33تا32/32
32/37تا32/33

مرکس بهداشت برزان

مرکس بهداشت برزان

0/6

1

سرکار خانم ریاحی

سرکار خانم ریاحی

3/22تا3/24
3/23تا3/93
2/5تا2/7
2/32تا2/34

مرکس بهداشت برزان

1/3

رعایت یونیفرم و حجاب اسالمی بدون استعمال لوازم ارایشی وزیوراالت اجباری است..
داشتن کارت شناسایی و الگ بوک روزانه جهت حضور در بخش اجباری است ارزیابی شما به صورت روزانه انجام میشود..

بَ ًام خذا

داًػگاٍ ازاد اضالهی ّاحذ فالّرجاى
برًاهَ :بِذاغت هادر ّکْدک(هرکس دّطفالى)
ردیف

ًام گرٍّ

داًػجْیاى ترم 6 :

ّرّدی :هِر 39

تاریخ

ضاعت کاراهْزی  7/93-39صبح

هکاى

ّاحذ

مرکس دوطفالن

1

 -3ضارا علیخاًی

G

-2
-9
-4
-5
-6

H

C

F

D

زُرا کریوی
ًگار هعیي
ًفیطَ حیذری
آتْضا پْر قاضویاى
زُرٍ ضالهی

-3فاطوَ خْاجَ
 -2هٌیژٍ عباش آرر
—9هرین خاکی
-4فرًْظ غیخی
-5صذف هطتاجراى
-6فرزاًَ کاُکع
-3هرین عباضی
 -2حْریَ طاُری
-9آضیَ کبیری
-4فاطوَ رحیوی
-5الِام ًْراًی
-6کْثر عباضی
-3پریطا لطفی
-2هرین اکبری
-9ضعیذٍ غوص
-4ضْلواز بابائی
-5ضارا هرادپْر
ً-6ذا عاصوی
ً -3یلْفر درخػاى
 -2فاطوَ ایسد پٌاُی
 -9پرّاًَ زهاى زادٍ
 -4فاطوَ اضواعیلیاى
 -5زُرا تْکلی
-6بٌِاز عسیسی

ضَ رّز دّم
ًام هربی

سرکار خانم ممتازپىر

32/9تا32/5
32/33تا32/32
32/37تا32/33

2/5تا2/7

مرکس دوطفالن

32/24تا32/26
3/35تا3/37
3/22تا3/24
3/23تا3/93

مرکس دوطفالن

 0/3سرکار خانم ممتاز پىر

سرکار خانم ممتازپىر
1/3

سرکار خانم ممتازپىر

33/32تا33/34
33/33تا33/23
33/26تا33/22
2/32تا2/34

مرکس دوطفالن

1/3

سرکار خانم ممتازپىر

2/33تا2/23
2/26تا2/22
9/2تا9/4
9/3تا9/33

مرکس دوطفالن

1/3

بَ ًام خذا
داًػگاٍ ازاد اضالهی ّاحذ فالّرجاى
برًاهَ :بِذاغت هادر ّکْدک(هرکس رٌُاى)
ردیف

H

K

B

E

J

I

ًام گرٍّ
-3فاطوَ خْاجَ
 -2هٌیژٍ عباش آرر
—9هرین خاکی
-4فرًْظ غیخی
-5صذف هطتاجراى
-6فرزاًَ کاُکع
 -3فرزاًَ هحوذی
-2آرزّ رجبی
-9زُرا پاکذل
-4ضپیذٍ هحوذی
-5الَِ طالبی
-6زُرا ًفر
-3ضحر اضحاقی
 -2هژگاى ضعیذ ًیا
-9ریحاًَ رضتوی
ُ -4اًیَ حیذری
-5زُرا بکراًی
-6زُرا خْاًطاری
-3بذری صباغی
-2هِطا خسائی
-9ضِیال هاًیاى
-4زُرا رجالی
-5فاطوَ رضائی
 -6زُرا فالحیاى
-3هرضیَ عباضیاى
 -2هرین اردغیری
-9الَِ ضلواًیاى
 -4فاطوَ عباضی
 -5زُرا حاج هحوذی
-6زُرا دّضت هحوذی
-3ضواًَ عباضی
-2هیترا هحقق
-9ضارا طاُری
-4زُرا فیضی
-5راحلَ حطیٌی
-6راضیَ یسداًی

داًػجْیاى ترم 6 :

ّرّدی :هِر 39

ضاعت کاراهْزی  7/93-39صبح

تاریخ

هکاى

ّاحذ

32/24تا32/26
3/35تا3/37

مرکس بهداشت رهنان

0/6

مرکسبهداشت رهنان

0/3

2/26تا2/22

2/32تا2/34
4/9تا4/5

مرکس بهداشت رهنان

0/6

2/33تا2/23
9/2تا9/4

مرکس بهداشت رهنان

0/6

33/32تا33/34
33/33تا33/23
33/26تا33/22

32/9تا32/5
32/37تا32/33
3/22تا3/24
3/23تا3/93
2/5تا2/7

مرکس بهداشت رهنان

مرکس بهداشت رهنان

1

1/6

ضَ رّز دّم
ًام هربی
سرکار خانم خىش
روش

بَ ًام خذا

برًاهَ :بِذاغت هادر ّکْدک(هرکسهطعْدیَ)
ردیف

H

B

C

E

A

ًام گرٍّ
-3فاطوَ خْاجَ
 -2هٌیژٍ عباش آرر
—9هرین خاکی
-4فرًْظ غیخی
-5صذف هطتاجراى
-6فرزاًَ کاُکع
-3ضحر اضحاقی
 -2هژگاى ضعیذ ًیا
-9ریحاًَ رضتوی
ُ -4اًیَ حیذری
-5زُرا بکراًی
-6زُرا خْاًطاری
-3هرین عباضی
 -2حْریَ طاُری
-9آضیَ کبیری
-4فاطوَ رحیوی
-5الِام ًْراًی
-6کْثر عباضی
-3بذری صباغی
-2هِطا خسائی
-9ضِیال هاًیاى
-4زُرا رجالی
-5فاطوَ رضائی
 -6زُرا فالحیاى
-3رّیا کْرًگ بِػتی
 -2هائذٍ آقاابراُیوی
-9هائذٍ رضائی
 -4زُرا غفیع زادٍ
 -5پریطا دادخْاٍ
-6گلٌْظ پٌاُی

داًػگاٍ ازاد اضالهی ّاحذ فالّرجاى
ضاعت کاراهْزی  7/93-39صبح
داًػجْیاى ترم ّ 6 :رّدی :هِر 39

هکاى

ّاحذ

تاریخ
32/9تا32/5
32/33تا32/32
32/37تا32/33

مرکس بهداشت مسعىدیه

1

2/33تا2/23

مرکس بهداشت مسعىدیه

0/3

2/5تا2/7

مرکس بهداشت مسعىدیه

0/3

ًام هربی
سرکارکیانساد

سرکار خانم کیانساد

سرکار خانم کیانساد

33/26تا33/22
32/24تا32/26
3/35تا3/37
2/32تا2/34

مرکس بهداشت مسعىدیه

1/3
سرکار خانم کیانساد

سرکار خانم کیانساد

2/26تا2/22
9/2تا9/4

مرکس بهداشت مسعىدیه

0/6

بَ ًام خذا

داًػگاٍ ازاد اضالهی ّاحذ فالّرجاى
برًاهَ :بِذاغت هادر ّکْدک(هرکس قائویَ)
ردیف

G

K

B

D

I

ًام گرٍّ

داًػجْیاى ترم 6 :

ّرّدی :هِر 39

تاریخ

ضاعت کاراهْزی  7/93-39صبح

هکاى

 -7ضارا علیخاًی

 -2زُرا کریوی
ً -3گار هعیي
ً -33فیطَ حیذری
 -33آتْضا پْر قاضویاى
 -32زُرٍ ضالهی
 -2فرزاًَ هحوذی
-2آرزّ رجبی
-9زُرا پاکذل
-4ضپیذٍ هحوذی
-5الَِ طالبی
-6زُرا ًفر
-3ضحر اضحاقی
 -2هژگاى ضعیذ ًیا
-9ریحاًَ رضتوی
ُ -4اًیَ حیذری
-5زُرا بکراًی
-6زُرا خْاًطاری
ً -3یلْفر درخػاى
 -2فاطوَ ایسد پٌاُی
 -9پرّاًَ زهاى زادٍ
 -4فاطوَ اضواعیلیاى
 -5زُرا تْکلی
-6بٌِاز عسیسی
-3ضواًَ عباضی
-2هیترا هحقق
-9ضارا طاُری
-4زُرا فیضی
-5راحلَ حطیٌی
-6راضیَ یسداًی

ّاحذ
1

2/32تا2/34
2/33تا2/23
2/26تا2/22

32/32تا32/34
33/33تا33/23
33/26تا33/22
3/22تا32/24
3/23تا3/93

32/9تا32/5
3/35تا3/37
2/5تا2/7

32/37تا32/33
32/24تا32/26

مرکس قائمیه

مرکس قائمیه

1/6

1

0/6

/3

32/33تا32/32

مرکس قائمیه

ًام هربی
سرکار خانم باقری

مرکس قائمیه

مرکس قائمیه

ضَ رّز دّم

