
 

 

                                             اطالعات کالس های آمادگی برای زایمان

 

کالس )پایگاه /وام مرکس  شهرستان

 (آمادگی برای زایمان

ريز برگساری 

 کالس

 آدرس ي شماره تلفه  صبح

 عصر

یکْفتِ  )چْارضٌثِ  هرکس خٌداب خٌداب

  (در هیاى

 08635622383جٌة پایگاُ خٌداب ضوارُ تواس  صثح 

یکْفتِ  )چْارضٌثِ هرکس اًاج "

  (در هیاى

هرکس خدهات جاهع سالهت رٍستایی اًاج ضوارُ تواس  صثح

08635644232 

هرکس خدهات جاهِ سالهت ضْری ٍ رٍستایی  صثح چْارضٌثِ ّا هرکس جاٍرسیاى "

 08635643780جاٍرسیاى  ضوارُ تواس 

 چْارضٌثِ  فرهْیي  فرهْیي

 ّر ّفتِ 

 تلَار ضْید فْویدُ هرکس جاهع سالهت ضْری صثح 

 121 داخلی 9-43.6

 سِ ضٌثِ ّا  اهیر آتاد  "

 ّر ّفتِ 

 3373-5310رٍستای اهیر آتاد  صثح 

 دٍضٌثِ ّا خٌجیي  "

  ّر ّفتِ 

پایگاُ خٌجیي ٍاقع در هرکس جاهع سالهت ضْری  صثح 

 3546-3699خٌجیي 

 121 داخلی 43.6 -9هرکس جاهع سالهت  فرهْیي عصر  یکطٌثِ ّا  فرهْیي  "

 35455280-هرکس کویجاى صثح دٍضٌثِ کویجاى کویجاى

 35557565-خاًِ تْداضت خسرٍتیگ صثح سِ ضٌثِ خسرٍتیگ "

 35466233-هرکس اسفٌداى صثح چْارضٌثِ اسفٌداى  "

 35552285-هرکس هیالجرد صثح پٌجطٌثِ هیالجرد "

 ًرسیدُ تِ چْارراُ استقالل- خیاتاى اهام خویٌی صثح سِ ضٌثِ–یکطٌثِ  ضْدای هحالت هحالت

43222266 

  خیاتاى اتي سیٌا –ًیوَر  صثح دٍضٌثِ هرکس ًیوَر "

43322400 

 

 



کالس )پایگاه /وام مرکس  شهرستان

 (آمادگی برای زایمان

ريز برگساری 

 کالس

 آدرس ي شماره تلفه  صبح

 عصر

 –سِ ضٌثِ  اهید اراک

 –چْارضٌثِ 

 پٌجطٌثِ 

تعد از تیوارستاى طالقاًی - خیاتاى اهام  32781072 صثح

 رٍترٍی ٍرٍدی  خیاتاى جْاًگیری

 )دٍضٌثِ-ضٌثِ  زیٌة کثری "

-(صثح ٍ عصر

 پٌجطٌثِ

 تازارچِ رٍتِ رٍی –ضْرک قائـن  - 34053805  عصرصثح ٍ

 هسجد چْاردُ هعصَم

 –سِ ضٌثِ  حاج خیری "

 –پٌجطٌثِ 

صثح )چْارضٌثِ

 (ٍ عصر

هرکس خدهات جاهع - (ضْید رجایی  )خیاتاى هلک    عصرصثح ٍ

 32245132: سالهت حاج خیری ضوارُ تلفي 

 

 خیاتاى  –تعد از اهام زادُ    – سٌجاى – 32722272 صثح پٌجطٌثِ سٌجاى "

 درهاًگاُ

 هرکس خدهات جاهع سالهت –هالک آتاد - 33544609 صثح پٌجطٌثِ هالک آتاد "

 هالک آتاد
– دوشنبه – شنبه بهمن 22مرکز  شازند

چهارشنبه 
صبح 

5/11-10 
پایگاه سالمت   - (ع)میدان امام حسین – شازند 

 38222050-   بهمن 22

صبح شنبه 5– شنبه مرکز مهاجران  "
5/11-10 

– خیابان پردیس – کوی فرهنگیان – مهاجران 
پایگاه سالمت – واحدی مسکن مهر 180روبروی 

 33623315 - مهاجران

– دوشنبه – شنبه مرکز بازنه  "
شنبه 5

صبح 
5/11 -10 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی بازنه   
38232280 

صبح یکشنبه مرکز هفته  "
5/11 -10 

13 -5/11 

          مرکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی هفته
58283095 

عصر سه شنبه بهمن 22مرکز  "
5/5 - 4 

پایگاه سالمت –  (ع)میدان امام حسین – شازند 
 38222050– بهمن 22

  کىچو مسجد رضىی –خ امام  صبح سو شنبو 2مرکس شماره  دلیجاى

 خیابان رازی -خ امام  صبح دوشنبو 1مرکس شماره  "

پایگاه امام  "

 رضا 

 انتهای –شهرک امام رضا  صبح دوشنبو

 بلىار شهرداری 

مرکز شماره  "

 (کالس یوگا)2

  کوچو مسجد رضوی–خ امام  عصر یک شنبو 
 

ساعت  پىج شىبه بهمه22 تفرش

 صبح10

سعیدی مرکس خدمات جامع ...تفرش خ ایت ا

 36235720بهمه 22سالمت شهری ريستایی 



کالس )پایگاه /وام مرکس  شهرستان

 (آمادگی برای زایمان

ريز برگساری 

 کالس

 آدرس ي شماره تلفه  صبح

 عصر

ساعت  پٌج ضٌثِ تْوي22 تفرش

 صثح10

سعیدی هرکس خدهات جاهع سالهت ...تفرش خ ایت ا

 36235720:تْوي ضص22ضْری رٍستایی 
     

     

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


