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 25/6تب  21/6
 (شنبه پنج تب شنبه) کبرگبه فیلد بهداشت ببروری و تنطین خبنواده

 05/7تب  3/7

 
 

 لنگرود  3هرکس بهداشت 
 شنبه یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه

 خبنن ابوذری
)هرکس خبنن اکبرپور ( 02/7)دوشنبه 

 (0بهداشت شوبره
 

 لنگرود 0هرکس بهداشت 
 چهبرشنبهسه شنبه شنبه دوشنبه 

 دکتر نظری
)هرکس  خبنن اکبرپور (00/7)یکشنبه 

 (0بهداشت شوبره

 درهبنگبه زنبى الهیجبى
شنبه دوشنبه چهبرشنبه خبنن 

 شبیگبى
 یکشنبه سه شنبه خبنن هجیدی

 Dالهیجبى-لنگرودزایوبى 
 شنبه دوشنبه چهبرشنبه

 دکتر شیرازی )لنگرود(
یکشنبه سه شنبه خبنن 

 )الهیجبى(هجیدی

 29/7تب  07/7 2
 درهبنگبه زنبى الهیجبى

 سه شنبه خبنن هجیدی-یکشنبه
 چهبرشنبه خبنن شبیگبى

 زایوبى الهیجبى
 سه شنبه خبنن هجیدی-یکشنبه

 چهبرشنبه خبنن شبیگبى

 لنگرود 0هرکس بهداشت 
هفته اول شنبه تب سه شنبه خبنن 

 اکبرپور
 چهبرشنبه دکتر شیرازی

 شنبه تب چهبرشنبههفته دوم 
 دکتر شیرازی

 Dهدیریت لنگرود
 یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه

 خبنن ابوذری
 هدیریت عصر الهیجبى

 شنبه دوشنبه
 خبنن پیرفلک

 03/8تب 0/8 3
 Eپیروز زایوبى 

 یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه
 خبنن هحبوبی نژاد-خبنن اسالهی

 درهبنگبه زنبى پیروز 
 شنبه دوشنبه چهبرشنبه

 خبنن شبیگبى

 Eزایوبى لنگرود
 چهبرشنبهیکشنبه 

 دکتر نظری

 الهیجبى-درهبنگبه زنبى لنگرود
 شنبه دوشنبه خبنن ابوذری)لنگرود(

یکشنبه سه شنبه خبنن 
 هجیدی)الهیجبى(

 27/8تب  05/8 4

 Dهدیریت لنگرود
 یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه

 خبنن ابوذری
 هدیریت عصر الهیجبى

 شنبه دوشنبه
 خبنن پیرفلک

 Dزایوبى پیروز
 شبیگبىشنبه دوشنبه خبنن 

 پنج شنبه خبنن هجیدی

 درهبنگبه زنبى لنگرود
 یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه

 خبنن ابوذری
 

 Dزایوبى لنگرود 
 شنبه دوشنبه
 دکتر شیرازی

 00/9تب  29/8 5
 Eزایوبى پیروز 

 یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه
 خبنن هحبوبی نژاد-خبنن اسالهی

 درهبنگبه زنبى لنگرود
 خبنن ابوذریشنبه 

 چهبرشنبهدوشنبه 
 دکتر شیرازی

 زایوبى لنگرود
 خبنن ابوذری شنبه

 دوشنبه چهبرشنبه
 دکتر شیرازی

 Dدرهبنگبه زنبى پیروز 
 شنبه دوشنبه
 خبنن هجیدی

 25/9تب  03/9 6
 درهبنگبه زنبى پیروز

 شنبه دوشنبه چهبرشنبه
 شبیگبىخبنن 

 Dزایوبى لنگرود 
 یکشنبه چهبرشنبه

 دکتر شیرازی

 Dزایوبى الهیجبى 
 یکشنبه سه شنبه 

 خبنن هجیدی
 چهبرشنبه

 خبنن شبیگبى
 

 لنگرود  3هرکس بهداشت 
 شنبه یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه

 خبنن ابوذری
)هرکس بهداشت دوشنبه هب خبنن اکبرپور

 (0شوبره

 9/01تب  27/9 7
 درهبنگبه زنبى پیروز

 شنبه دوشنبه
 خبنن شبیگبى

 درهبنگبه زنبى پیروز
 یکشنبه سه شنبه 

 هجیدیخبنن 

 Eپیروز زایوبى 
 یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه

 خبنن هحبوبی نژاد-خبنن اسالهی
 خبنن هجیدی Dپنج شنبه

 

 Dزایوبى پیروز
 خبنن هجیدی یکشنبه سه شنبه

 خبنن شبیگبى چهبرشنبه 
 

8 
تب  00/01

23/01 

 Dزایوبى پیروز 
 خبنن شبیگبىDشنبه دوشنبه 

 خبنن هجیدی Dیکشنبه پنج شنبه
 

 LDزایوبى لنگرود 
 شنبه یکشنبه دوشنبه

D دکتر شیرازی 
Eدکتر نظری 

 Dهدیریت لنگرود
 یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه

 خبنن ابوذری
 هدیریت عصر الهیجبى

 شنبه دوشنبه
 خبنن پیرفلک

 LDزایوبى پیروز 
 خبنن هجیدی Dسه شنبه 
 خبنن شبیگبى Dچهبرشنبه

E خبنن هحبوبی نژاد-خبنن اسالهی 
 

 6/00تب  25/01 9

 هفته اول: زایوبى لنگرود
 LDشنبه یکشنبه دوشنبه 

D دکتر شیرازی 
E دکتر نظری 

 Dهدیریت لنگرود
 یکشنبه سه شنبه چهبرشنبه

 خبنن ابوذری
 هدیریت عصر الهیجبى

 شنبه دوشنبه
 خبنن پیرفلک

 LDزایوبى پیروز
خبنن  Dشنبه دوشنبه چهبرشنبه 

 شبیگبى
 خبنن هجیدی Dیکشنبه سه شنبه 

E 
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 دکتر پرًذ پَرقاًع  

 هعاٍى آهَزشی داًشکذُ پرستاری ٍ هاهایی

 

 


