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 ادرس پروفایل زمان تخصص-موضوع مشاوره  مراقبت مامایی نام مشاور  

دکتر سیده طاهره  ۱

 میرموالیی

 بارداری زایمان و پس از زایمان

 )دکترای تخصصی بهداشت باروری(

https://sbm24.com/Dr- ۱۸الی  ۱۶پنجشنبه 
Mirmolaee 

 یائسگی، آمادگی قبل بارداری دکتر مژگان هاشم زاده ۲

 (دکترای تخصصی بهداشت باروری)

https://sbm24.com/Dr- ۱۷الی  ۱۶ دوشنبه
Hashemzadeh 

 سالمت جنسی، فرزندآوری دکتر راضیه معصومی ۳

 (دکترای تخصصی بهداشت باروری)

Dr/https://sbm24.com- ۱۳ الی ۱۲  شنبه ها
Masoumi 

، مراقبت و غربالگری سالمت جنسی دکتر فرناز فرنام ۴

 های بارداری

 دکترای تخصصی بهداشت باروری()

Dr/https://sbm24.com- ۱۸الی  ۱۷سه شنبه 
Farnam 

)مراقبت و غربالگری های بارداری و  خانم مهری شمسی ۵

 بیماری های زنان

 کارشناس ارشد مامایی()

 ۱۷یکشنبه و سه شنبه 
 ۱۹الی 

Shamsi/https://sbm24.com 

بیماریهای زنان، زایمان و پس از  دکتر پریسا صمدی ۶

 و سالمت جنسی زایمان

 )دکترای تخصصی بهداشت باروری(

Dr/https://sbm24.com- ۱۷الی  ۱۶یک شنبه 
Samadi 

 بلوغ، شیردهی دکتر شیرین شهبازی ۷

 تخصصی بهداشت باروری(دکترای )

 ۱۵سه شنبه و چهارشنبه 
 ۱۷الی 

-Dr/https://sbm24.com
Shahbazi 

واکسیناسیون، مراقبت و غربالگری  خانم پگاه شیران ۸

 های بارداری

()کارشناس ارشد مامایی  

الی  ۱۶دوشنبه و سه شنبه 
۱۸ 

https://sbm24.com/Shiran 

تنظیم خانواده، مراقبت و غربالگری  خانم زهرا ارجمندی 9

 های بارداری

 )کارشناس ارشد مامایی(

 ۱۶دوشنبه و چهارشنبه 
۱۸الی   

https://sbm24.com/Arjmandi 

 تنظیم خانواده و شیردهی دکتر میرمحمد علی ۱0

دکترای تخصصی بهداشت باروری()  

 ۱۶سه شنبه و چهارشنبه 
۱۸الی   

https://sbm24.com/Dr-
Mirmohammadali 

بیماری های زنان و مراقبت های  دکتر زهرا بهبودی مقدم ۱۱

 دوران بارداری

 دکترای تخصصی بهداشت باروری()

یکشنبه، سه شنبه و 

 جمعه 

  ۱۳الی  ۱۲

 ۲۰الی  ۱۹و 

-Dr/https://sbm24.com
Behboodi 

 ، دیابت بارداریمراقبت بارداری دکتر فاطمه واثق ۱۲

 دکترای تخصصی بهداشت باروری()

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، 

سه شنبه، چهارشنبه، پنج 

 شنبه، جمعه 

 ۲۳الی  ۱۲

-https://sbm24.com/Dr
Rahimparvar-Vasegh 
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سالمت جنسی،بارداری و بیماری  دکتر مریم نکولعل تک ۱۳

 های مزمن

پزشک و دکترای تخصصی )

باروری(بهداشت   

۱۷الی  ۱۶سه شنبه   https://sbm24.com/Dr-
Nekoolal 

زایمان بیماری های مزمن، بارداری،  دکتر الهام ابراهیمی ۱۴

 و پس از زایمان

دکترای تخصصی بهداشت باروری()  

۱۸الی  ۱۶چهارشنبه   https://sbm24.com/Dr-
Ebrahimi 

 واکسیناسیون، بیماری های زنان دکتر مریم دامغانیان ۱۵

دکترای تخصصی بهداشت باروری()  

۱۸الی  ۱۷دوشنبه   https://sbm24.com/Dr-
Damghaniyan 

 یائسگی، مراقبت بارداری دکتر مریم مدرس ۱۶

دکترای تخصصی بهداشت باروری()  

الی  ۱۰پنج شنبه و جمعه 
۱۲ 

https://sbm24.com/Dr-
Modarres 

 یائسگی دکتر مهرناز گرانمایه ۱۷

دکترای تخصصی بهداشت باروری()  

۱۸الی  ۱۶دوشنبه   https://sbm24.com/Dr-
Geranmayeh 

 یائسگی ،مشاوره بارداری خانم فاطمه رحیمی کیان ۱۸

 )کارشناسی ارشد مامایی(

شنبه و چهارشنبه , ساعت 
 ۱۵ الی۱۸

https://sbm24.com/Rahimiki
an 
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مراقبت پرستاری نام مشاور  تخصص -موضوع مشاوره    

 

 ادرس پروفایل زمان

 کودکانمراقبت و سالمت  خانم خدیجه زارعی ۱

کارشناس ارشد پرستاری کودکان()  

یکشنبه و پنج شنبه 

و  ۱۹الی   ۱۷ساعت  

۲۳الی  ۲۲ساعت   

Https://sbm24.com/Zareyii 

 مراقبت، حمایت و مشاوره در سوگ دکتر مرضیه حسن پور ۲

دکترای تخصصی پرستاری()  

و  ۱۸الی  ۱۷یکشنبه 

۱۷الی  ۱۶پنج شنبه   

Https://sbm24.com/Dr-

Hasanpour 

 فشارخون، کلیوی و دیالیزمراقبت قلبی و  دکتر فاطمه بهرام نژاد ۳

دکترای تخصصی پرستاری()  

شنبه، دوشنبه و 

 چهارشنبه 

۱۹الی  ۱۸  

Https://sbm24.com/Dr-

Bahramnejad 

 مراقبت بیماران قلبی و فشارخون دکتر ناهید دهقان نیری ۴

دکترای تخصصی پرستاری()  

شنبه و یکشنبه، پنج 

۲۲الی  ۲۰جمعه   

Https://sbm24.com/Dr-

Nayeri 

 مراقبت در بیماری های قلب و عروق دکتر معصومه ذاکری مقدم ۵

دکترای تخصصی پرستاری()  

 ۱۷یکشنبه ، سه شنبه 

۱۹الی   

Https://sbm24.com/Dr-

ZakeriMoghadam 

مراقبت تنفس، مغز و اعصاب و ستون  خانم ثریا نجاتی ۶

 فقرات

)کارشناس ارشد پرستاری داخلی و 

 جراحی و سالمندی(

 یکشنبه و دوشنبه

۱9الی  ۱۷  

Https://sbm24.com/Nejati 

نصر دکتر علیرضا نیکبخت  ۷

 آبادی

 مراقبت در بیماران سکته مغزی و کما

دکترای تخصصی پرستاری()  

۱۸الی  ۱۶یکشنبه   Https://sbm24.com/Dr-

Nikbakht 

مراقبت دیابت و پرستاری از بیمار در  دکتر زهرا روددهقان ۸

 منزل

دکترای تخصصی پرستاری()  

الی  ۱۶دوشنبه شنبه و 

۱۸ 

Https://sbm24.com/Dr-

Rooddehghan 

 مراقبت در سرطان دکتر فریبا تباری 9

دکترای تخصصی پرستاری()  

۱۸الی  ۱۷سه شنبه   Https://sbm24.com/Dr-

Tabari 

دکترحرمت السادات امامزاده  ۱0

 قاسمی

 یمرمراقبت از سالمندان مبتال به آلزا

دکترای تخصصی پرستاری()  

الی  ۱۳شنبه و یکشنبه 

۱۴ 

Https://sbm24.com/Dr-

Ghasemi 

 کودکانمراقبت و سالمت  دکتر جمال الدین بگجانی ۱۱

پرستاری(دکترای تخصصی )  

 ۱۹دوشنبه ، چهارشنبه 

۲۱الی   

Https://sbm24.com/Dr-

Begjani 

 مراقبت سالمندان، آلزایمر، قلب و عروق دکتر الهام نواب ۱۲

دکترای تخصصی پرستاری()  

۱۷الی  ۱۶سه شنبه ها   Https://sbm24.com/Dr-

Navab 

 نارسایی کلیه و همودیالیز دکتر خاطره سیالنی ۱۳

دکترای تخصصی پرستاری()  

 ۱۷یکشنبه، سه شنبه  

۱۸الی   

Https://sbm24.com/Dr-

Seylani 

آسم  ،مديريت عوارض شيمي درماني خانم مریم فراهانی ۱۴

 آلرژیو 

شنبه يکشنبه 

دوشنبه سه شنبه 

 https://sbm24.com/maryam

farahani 
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؛ ساعت چهارشنبه کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

۱۸-۱۵ 

 


