
 

  

 97-98اتاق عمل در ويمسال ايل تکىًلًژي ترم ديم كارشىاسي پيًستٍ  دَمبروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ديرٌ 

 13/7-54/31ساعت كارآهَزي: صثح:         تیوارستاى اهام حسیي)ع(  ٍ قلة جراحی ،ارتَپذي طٌثه صثح تخطهايیکضٌثه الی  رٍزهاي                         ٍاحذ     2: تالیٌیههارتهاي     ياحد كارآمًزي: 

 13/31 – 54/31عصر:                                                           اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(  عصر طٌثهیکٍاحذ                         رٍزهاي ضٌثه الی 3رفتار در اتاق عول:                                     

 خاًن سویرا                           اصغری-1

 خاًن هْتاب                         آَّئی -2

 صاحثکاری     خاًن هحثَتِ                    -3

 خاًن هْذیِ السادات            طثاطثایی -4

 خاًن هْذیِ                          هْرپَر -5

 اسذی     آلای احوذ رضا                -6

 آلای سثحاى                        عرب عاهری -6

 آلای هحوذ رضا                   هحوذ ًسة                -8

 خاًن زّرا                      تٌار-1

 خاًن فائسُ                     صاتریاى -2

  ًازًیي                   طثسی خاًن -3

 هظلَهی           خاًن هْذیِ         -4

 خاًن اسوا                     هیری -5

 خاًن آًیتا                      ّذّذی -6

 آلای عثذ ا...                 درزی -6

                طالثی                       ًیواآلای  -8

 اعتصاهی فر                      زیٌةخاًن -1

 خراساًی                      زّراخاًن  -2

  داٍری                       پگاُ خاًن -3

 هْذیس                  پَر هحوذی خاًن -4

 خاًن سواًِ                     صیاد -5

 ًیاهیرزاخاًن کیویا                       -6

 هحوذ                     رجثیآلای  -6

                ًصیری           آلای هْذی           -8

 ضنٌثِ النی    ّفتِ 4تِ هذت  15/07/97 تیلغا 24/06/97 خیاز تار

   تیوارستاى اهام حسیي)ع( اتاق عول عصرطٌثِ یک

 ضنٌثِ النی   ّفتِ  4تِ هذت  11/09/97 تیلغا 19/08/97 خیاز تار

 تیوارستاى اهام حسیي)ع( ارتَپذیتخص  صثحطٌثِ یک

 ّفتِ ضٌثِ النی   4تِ هذت   09/10/97 تیلغا 17/09/97 خیاز تار

ّفتنننِ دٍم تخنننص   2 -للنننةّفتنننِ اٍخ تخنننص   2) صنننثحطنننٌثِ یک

 تیوارستاى اهام حسیي)ع((جراحی

  ّفتنِ   4تنِ هنذت    13/08/97 تیلغا 21/07/97 خیاز تار

ّفتنِ دٍم   2 -للنة ّفتنِ اٍخ تخنص    2) صنثح طنٌثِ  یکضٌثِ الی 

 تیوارستاى اهام حسیي)ع((جراحیتخص 

 4تنِ هنذت    11/09/97 تین لغا 19/08/97 خیاز تار  ِ  ّفتن

   تیوارستاى اهام حسیي)ع( اتاق عول عصرطٌثِ یکضٌثِ الی 

 ّفتنِ   4تنِ هنذت    09/10/97 تین لغا 17/09/97 خیاز تار

   تیوارستاى اهام حسیي)ع( ارتَپذیتخص  صثحطٌثِ یکضٌثِ الی 

 ّفتنِ   4تِ هذت  15/07/97 تیلغا 24/06/97 خیاز تار

تیوارسننتاى اهننام  ارتَپننذیتخننص  صننثحطننٌثِ یکضننٌثِ الننی 

   حسیي)ع(

 4تِ هذت  13/08/97 تیلغا 21/07/97 خیاز تار  ِ  ّفتن

   تیوارستاى اهام حسیي)ع( اتاق عول عصرطٌثِ یکضٌثِ الی 

 ّفتنِ   4تِ هذت  11/09/97 تیلغا 19/08/97 خیاز تار

ِ  2 -ّفتنِ اٍخ تخنص جراحنی    2) صنثح طٌثِ یکضٌثِ الی   ّفتن

 تیوارستاى اهام حسیي)ع(دٍم تخص للة(



 
 

 داشتٍ باشىد. ، شيفت صبح حضًر) ع(َايي كٍ بيمارستان بُار كاريرزي دارود، در اتاق عمل بيمارستان امام حسيه اوشجًيان پسر در تاريخ د 
 

 

 97-98اتاق عمل در ويمسال ايل  تکىًلًژي كارشىاسي پيًستٍ چُارمترم  وُمبروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ديرٌ 

 تهار اق عول تیوارستاىصثح ٍ عصر ات   -اهام حسیي)ع(رٍزهاي چهارضٌثه الی پٌجطٌثه صثح اتاق عول تیوارستاى        ٍاحذ   2اصَل ٍ فٌَى عولکرد فرد اسکراب:   ياحد كارآمًزي: 

  13/7-54/31صثح ساعت كارآهَزي:                                                                                                                                                                                                                                              ٍاحذ 2 :(3) تکٌیك اتاق عول                                  

  13/31 – 54/31عصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 خاًن آرزٍ سادات                 دریاتاری-1

 خاًن زّرا                             سیذ آتادی-2

 خاًن آرهیٌِ                         عٌایتی  -3

 خاًن زّرا                            هحوذ ًیا  -4

 خاًن سیذُ فاطوِ                  اهیر ارجوٌذی -5

 آلای هْذی                          تاجیک -6

 آلای هْذی                          دّماى -7

 اضرفی            خاًن هثیٌا          -1

 خاًن هْسا                    حسٌی -2

  طیثِ                     تاجعلی خاًن -3

 آلای هحوذ ّادی         هَهي -4

 آلای هجیذ                   تالری -5

 آلای هصطفی               لائوی -6

   پنٌ  ضنٌثِ ّنا     عصنر ّفتِ چْارضٌثِ ّنا   4تِ هذت   19/07/97 تیلغا 28/06/97از تاریخ ٍ

 اتاق عول تیوارستاى تْار }اصَخ اسکراب{ صثح

  اتناق   صنثح ّفتِ چْارضنٌثِ النی پنٌ  ضنٌثِ      4تِ هذت  17/08/97 تیلغا 25/07/97از تاریخ

 عول تیوارستاى اهام حسیي)ع( }اصَخ اسکراب{

   پنٌ  ضنٌثِ ّنا     عصنر ّفتِ چْارضنٌثِ ّنا    4تِ هذت  15/09/97 تیلغا 23/08/97از تاریخ ٍ

 {1 اتاق عول تیوارستاى تْار }تکٌیک اتاق عول صثح

  اتناق   صنثح ّفتِ چْارضنٌثِ النی پنٌ  ضنٌثِ      4تِ هذت  13/10/97 تیلغا 21/09/97از تاریخ

 {1 عول تیوارستاى اهام حسیي)ع( }تکٌیک اتاق عول

  اتناق عونل    صنثح ّفتِ چْارضٌثِ الی پٌ  ضٌثِ  4تِ هذت   19/07/97 تیلغا 28/06/97از تاریخ

 }اصَخ اسکراب{ تیوارستاى اهام حسیي)ع(

   صنثح ٍ پنٌ  ضنٌثِ ّنا     عصرّفتِ چْارضٌثِ ّا  4تِ هذت  17/08/97 تیلغا 25/07/97از تاریخ 

 }اصَخ اسکراب{اتاق عول تیوارستاى تْار 

  اتناق عونل    صنثح چْارضٌثِ الی پٌ  ضنٌثِ  ّفتِ  4تِ هذت  15/09/97 تیلغا 23/08/97از تاریخ

 {1 تیوارستاى اهام حسیي)ع( }تکٌیک اتاق عول

   صنثح ٍ پنٌ  ضنٌثِ ّنا     عصرچْارضٌثِ ّا ّفتِ  4تِ هذت  13/10/97 تیلغا 21/09/97از تاریخ 

 {1 اتاق عول تیوارستاى تْار }تکٌیک اتاق عول



 

 

 صفحه اول                                  97-98اتاق عمل در ويمسال ايل تکىًلًژي م كارشىاسي پيًستٍ ششترم  َشتمبروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ديرٌ                      

 ٍاحذ            رٍزهاي  ضٌثه الی یکطٌثه صثح ٍ ضة اتاق عول تیوارستاى اهام حسیي)ع(  2اصَل هراقثت در  اتاق تهثَدي:    ياحدكارآمًزي:

 ٍاحذ                               رٍزهاي  ضٌثه الی یکطٌثه صثح اتاق عول ٍ تخص هاي جراحی تیوارستاى اهام حسیي)ع(  2هذیریت در اتاق عول:                                                                       

                33/25الی  13/31ضة            13/7-54/31صثح: ساعت كارآهَزي:                                                                                                                                                                                                                  

    خاًن سویرا عارفی -1

 خاًن صذیمِ خاى رهکی  -2

   خاًن سرًٍاز هرکثاتی-3

 آلای هحوذ اسذی -4

 فاطوِ دارخاخ خاًن-1

  هٌا حسٌی خاًن -2

  خاًن ًیلَفر هجاٍر-3

  زّرُ هرضذی خاًن -4

 

 خاًن زیٌة ارم-1

 زّرا زریي للوی خاًن -2

 فاطوِ عجن خاًن -3

 خاًن سحر علی زادُ -4

 (اصَخ هرالثت در  اتاق تْثَدی )فمط کارآهَزی  خاًن زّرا چگٌی -5

 ضنننٌثِ النننی  15/07/97لغاینننت  24/06/97از تننناریخ

 ریکاٍری تیوارستاى اهام حسیي)ع( صثحیکطٌثِ 

 ضنننٌثِ النننی  13/08/97لغاینننت  21/07/97از تننناریخ

 تیوارستاى اهام حسیي)ع( اتاق عول صثحیکطٌثِ 

 ضنننٌثِ النننی  11/09/97لغاینننت  19/08/97از تننناریخ

 تخص ّای جراحی  تیوارستاى اهام حسیي)ع( صثحیکطٌثِ 

 ضنننٌثِ النننی  11/09/97لغاینننت  19/08/97از تننناریخ

 ریکاٍری تیوارستاى اهام حسیي)ع( ضةیکطٌثِ 

 صنثح ضٌثِ الی یکطنٌثِ   15/07/97لغایت  24/06/97از تاریخ 

 تیوارستاى اهام حسیي)ع( اتاق عول

 صنثح ضٌثِ الی یکطنٌثِ   13/08/97لغایت  21/07/97از تاریخ 

 تخص ّای جراحی  تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 ضنة ضٌثِ الی یکطنٌثِ   13/08/97لغایت  21/07/97از تاریخ 

 ریکاٍری تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 صنثح ضٌثِ الی یکطنٌثِ   11/09/97لغایت  19/08/97از تاریخ 

 ریکاٍری تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 ضٌثِ الی یکطنٌثِ   15/07/97لغایت  24/06/97از تاریخ

 تیوارستاى اهام حسیي)ع(  تخص ّای جراحی صثح

 ضٌثِ الی یکطنٌثِ   15/07/97لغایت  24/06/97از تاریخ

 تیوارستاى اهام حسیي)ع(ریکاٍری  ضة

 ضٌثِ الی یکطنٌثِ   13/08/97لغایت  21/07/97از تاریخ

 ریکاٍری تیوارستاى اهام حسیي)ع( صثح

 ضٌثِ الی یکطنٌثِ   11/09/97لغایت  19/08/97از تاریخ

 تیوارستاى اهام حسیي)ع( اتاق عول صثح



 

 

 صفحه دوم                                       97-98اتاق عمل در ويمسال ايل  تکىًلًژي م كارشىاسي پيًستٍششترم  َشتمبروامٍ كارآمًزي داوشجًيان ديرٌ                             

                                                                ٍ تهارٍاحذ                               رٍزهاي ضٌثه الی یکطٌثه عصر اٍرژاًس تیوارستاى اهام حسیي)ع(  3در اتاق عول اٍرژاًس :  ياحدكارآمًزي:

   13/31 – 54/31ساعت كارآهَزي: عصر :    

                                   

    خاًن سویرا عارفی -1

 خاًن صذیمِ خاى رهکی  -2

   خاًن سرًٍاز هرکثاتی-3

 زّرُ هرضذی خاًن  -4

  خاًن ًیلَفر هجاٍر -5

 آلای هحوذ اسذی -6

 خاًن زیٌة ارم-1

 زّرا زریي للوی خاًن -2

 فاطوِ عجن خاًن -3

 خاًن سحر علی زادُ -4

 فاطوِ دارخاخ خاًن  -5

  هٌا حسٌی خاًن -6

 عصرضٌثِ الی یکطٌثِ  09/10/97لغایت  17/09/97از تاریخ   

 دٍ ّفتِ دٍم اٍرشاًس تیوارستاى اهام حسیي)ع({  -}دٍ ّفتِ اٍخ اٍرشاًس تیوارستاى  تْار

 عصرطٌثِ یکضٌثِ الی  09/10/97لغایت  17/09/97از تاریخ   

 {تْار دٍ ّفتِ دٍم اٍرشاًس تیوارستاى  -اهام حسیي)ع( دٍ ّفتِ اٍخ اٍرشاًس تیوارستاى}



  حضًر داشتٍ باشىد.) ع( داوشجًيان پسر در تاريخ َا ي شيفت َايي كٍ بيمارستان بُار كاريرزي دارود، در اتاق عمل بيمارستان امام حسيه 
 

 

 صفحه اول                                               97-98ترم َشتم كارشىاسي پيًستٍ اتاق عمل در ويمسال ايل  َفتمديرٌ بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان                                     

  تهاراهام حسیي ) ع( ٍ  تیوارستاى اتاق عول  یکطٌثه صثحرٍزهاي ضٌثه الی                  ٍاحذ 2= فك ٍ صَرت         عرصٍكارآمًزي در  ياحد
                                    ENT =254/31الی  13/7صثح :  زيٍرساعت كار                                                                                                                                                                                         ٍاحذ       

 خاًن زّرا                                   اتراّیوی -1

 خاًن سیذُ فاطوِ                        هیرغٌی           -2

 خاًن آرزٍ                                   ًیازهٌذ         -3

 خاًن ًیلَفر                                عجن -4

 خاًن هرضیِ السادات                  حسیٌی           -5

 اهیر احوذی                       خاًن اعظن                  -6

 آلای هحوذ                                 لسٍیٌی      -7

 خاًن فاطوِ                              هثارکی           -1

 خاًن  ًسترى                           ًَرٍزی         -2

 خاًن زّرُ                               اتراّیوی                                           -2

 خاًن سویِ                              ضفمتی         -4

 خاًن آفاق                               صذیك -5

 خاًن سواًِ                             ضکَریاى -6

 هیر                                گراهیاىآلای ا-7

 آلای هْذی                             عرب سرٌّگی    -8

 ًادعلی                     آلای هیالد                 -9

 ضٌثِ النی یکطنٌثِ تنِ هنذت چْنار ّفتنِ صنثح اتناق عونل            15/07/97 تیلغا 24/06/97از تاریخ

 }ٍاحذ فک ٍ صَرت{    -تیوارستاى  تْار

 ضنٌثِ النی یکطنٌثِ تنِ هنذت چْنار ّفتنِ صنثح اتناق عونل            13/08/97 تیلغا 21/07/97از تاریخ

 }ٍاحذ فک ٍ صَرت{    -اهام حسیي)ع(تیوارستاى 

 ضنٌثِ النی یکطنٌثِ تنِ هنذت چْنار ّفتنِ صنثح اتناق عونل            11/09/97 تیلغا 19/08/97از تاریخ

 {  ENT}ٍاحذ   -تْارتیوارستاى 

 ضٌثِ النی یکطنٌثِ تنِ هنذت چْنار ّفتنِ صنثح اتناق عونل            09/10/97 تیلغا 17/09/97از تاریخ

 {ENT}ٍاحذ   -اهام حسیي)ع(تیوارستاى 

  اتناق عونل    صنثح ضٌثِ الی یکطٌثِ تِ هذت چْار ّفتِ   15/07/97 تیلغا 24/06/97از تاریخ

 }ٍاحذ فک ٍ صَرت{    -تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 ضٌثِ الی یکطٌثِ تِ هذت چْار ّفتنِ صنثح اتناق عونل      13/08/97 تیلغا 21/07/97از تاریخ

 }ٍاحذ فک ٍ صَرت{    -تیوارستاى تْار

 ضٌثِ الی یکطٌثِ تِ هذت چْار ّفتنِ صنثح اتناق عونل      11/09/97 تیلغا 19/08/97از تاریخ

 {  ENT}ٍاحذ   -تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 اتناق عونل    صنثح ضٌثِ الی یکطٌثِ تِ هذت چْار ّفتِ   09/10/97 تیلغا 17/09/97از تاریخ

 {ENT}ٍاحذ   -تْارتیوارستاى 



  باشىد.حضًر داشتٍ ) ع( داوشجًيان پسر در تاريخ َا ي شيفت َايي كٍ بيمارستان بُار كاريرزي دارود، در اتاق عمل بيمارستان امام حسيه 

 

 فحه دومص                                                     97-98ترم َشتم كارشىاسي پيًستٍ اتاق عمل در ويمسال ايل  َفتمديرٌ  بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان                                  

  تهاررٍزهاي دٍضٌثه الی چهارضٌثه صثح اتاق عول اهام حسیي ) ع( ٍ                                       ٍاحذ 2= گَارش ٍ غذد      ياحد كارآمًزي در عرصٍ
  ٍاحذ 3= اطفال                                    

       54/31الی  13/7صثح :  كارٍرزي ساعت                                                                     ٍاحذ                                                                                                                          3چطن=                                                  

 زّرا                                   اتراّیویخاًن  -1

 خاًن سیذُ فاطوِ                        هیرغٌی           -2

 خاًن آرزٍ                                   ًیازهٌذ         -3

 خاًن ًیلَفر                                عجن -4

 حسیٌی             خاًن هرضیِ السادات                -5

 خاًن اعظن                                  اهیر احوذی       -6

 آلای هحوذ                                 لسٍیٌی      -7

 خاًن فاطوِ                              هثارکی           -1

 خاًن  ًسترى                           ًَرٍزی         -2

 خاًن زّرُ                               اتراّیوی                                           -2

 خاًن سویِ                              ضفمتی         -4

 خاًن آفاق                               صذیك -5

 خاًن سواًِ                             ضکَریاى -6

 هیر                                گراهیاىآلای ا-7

 آلای هْذی                             عرب سرٌّگی    -8

 ًادعلی                     آلای هیالد                 -9

 رٍز  ضیفت صثح اتاق عونل   8دٍضٌثِ الی چْارضٌثِ  تِ هذت  10/07/97لغایت  26/06/97از تاریخ 

 }ٍاحذ گَارش ٍ غذد{  -تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 رٍز ضیفت صثح اتناق عونل    8دٍضٌثِ الی چْارضٌثِ  تِ هذت  01/08/97لغایت  16/07/97از تاریخ 

 }ٍاحذ گَارش ٍ غذد{ -تیوارستاى تْار

 رٍز  ضیفت صثح اتاق عونل   8دٍضٌثِ الی چْارضٌثِ  تِ هذت  22/08/97لغایت  07/08/97از تاریخ 

 }ٍاحذ چطن{ -یوارستاى اهام حسیي)ع(ت

 رٍز ضیفت صثح اتناق عونل    8دٍضٌثِ الی چْارضٌثِ  تِ هذت  13/09/97لغایت  28/08/97از تاریخ 

 }ٍاحذ اطفاخ{   -تیوارستاى تْار

 رٍز  ضنیفت صنثح    8دٍضٌثِ الی چْارضٌثِ  تنِ هنذت    10/07/97لغایت  26/06/97از تاریخ

 { گَارش ٍ غذد}ٍاحذ  -تیوارستاى تْاراتاق عول 

 رٍز ضنیفت صنثح    8دٍضٌثِ الی چْارضنٌثِ  تنِ هنذت     01/08/97لغایت  16/07/97از تاریخ

 }ٍاحذ گَارش ٍ غذد{ -تیوارستاى اهام حسیي)ع(اتاق عول 

 رٍز  ضنیفت صنثح    8دٍضٌثِ الی چْارضٌثِ  تنِ هنذت    22/08/97لغایت  07/08/97از تاریخ

 احذ اطفاخ{  }ٍ -تیوارستاى تْاراتاق عول 

 رٍز ضنیفت صنثح    8دٍضٌثِ الی چْارضنٌثِ  تنِ هنذت     13/09/97لغایت  28/08/97از تاریخ

 }ٍاحذ چطن{ -تیوارستاى اهام حسیي)ع(اتاق عول 



  حضًر داشتٍ باشىد.) ع( داوشجًيان پسر در تاريخ َا ي شيفت َايي كٍ بيمارستان بُار كاريرزي دارود، در اتاق عمل بيمارستان امام حسيه 

  حضًر يابىد. اتاق عمل ايرژاوسچُار وفر، با َماَىگي مربي، در َر شيفت داوشجًياوي كٍ در شيفت شب بيمارستان امام حسيه )ع( كارآمًزي دارود، در 

 

 صفحه سوم                                             97-98ترم َشتم كارشىاسي پيًستٍ اتاق عمل در ويمسال ايل  َفتمديرٌ بروامٍ كارآمًزي داوشجًيان                                        

 7: 13–54/31صثح :  :كارٍرزي ساعت                     اهام حسیي ) ع(  تیوارستاىٍ اتاق عول رٍزهاي دٍضٌثه الی سه ضٌثه ضة اٍرژاًس                    ٍاحذ     2=   تَراكس   ياحد كارآمًزي در عرصٍ:  

 13/31 -25ضة :              اهام حسیي ) ع(                                                         تیوارستاى   اتاق عول  صثحدٍضٌثه الی چهارضٌثه رٍزهاي           ٍاحذ                       3= چطن         

 تهارتیوارستاى اتاق عول  دٍضٌثه الی چهارضٌثه صثح  رٍزهاي    ٍاحذ  3= در یك حیطه اًتخاتی                                                     

 اتراّیوی                               خاًن زّرا     -1

 خاًن سیذُ فاطوِ                        هیرغٌی           -2

 خاًن آرزٍ                                   ًیازهٌذ         -3

 خاًن ًیلَفر                                عجن -4

           خاًن هرضیِ السادات                  حسیٌی -5

 خاًن اعظن                                  اهیر احوذی       -6

 آلای هحوذ                                 لسٍیٌی      -7

 خاًن فاطوِ                              هثارکی           -1

 خاًن  ًسترى                           ًَرٍزی         -2

 خاًن زّرُ                               اتراّیوی                                           -2

 خاًن سویِ                              ضفمتی         -4

 خاًن آفاق                               صذیك -5

 خاًن سواًِ                             ضکَریاى -6

 اهیر                                گراهیاىآلای -7

 آلای هْذی                             عرب سرٌّگی    -8

 ًادعلی                     آلای هیالد                 -9

 اتناق عونل    صنثح رٍز ضنیفت   8تنِ هنذت   دٍضٌثِ النی چْارضنٌثِ    04/10/97لغایت  19/09/97از تاریخ 

 }ٍاحذ چطن{     -تیوارستاى اهام حسیي)ع(

  اتناق عونل    صنثح رٍز ضنیفت   8دٍضٌثِ الی چْارضنٌثِ تنِ هنذت     25/10/97لغایت  10/10/97از تاریخ 

 }ٍاحذ حیطِ اًتخاتی{       -تیوارستاى تْار

 اتناق عونل ٍ     ضنة ّفتنِ ضنیفت    4دٍضٌثِ الی سِ ضٌثِ تِ هنذت   17/07/97لغایت  26/06/97از تاریخ

 }ٍاحذ تَراکس{   -رشاًس تیوارستاى اهام حسیي)ع(اٍ

 اتناق عونل ٍ     ضنة ّفتنِ ضنیفت    4دٍضٌثِ الی سِ ضٌثِ تِ هنذت   13/09/97لغایت  21/08/97از تاریخ

 }ٍاحذ تَراکس{   -اٍرشاًس تیوارستاى اهام حسیي)ع(

 صنثح ضیفت  رٍز 8تِ هذت دٍضٌثِ الی چْارضٌثِ  04/10/97لغایت  19/09/97از تاریخ 

   }ٍاحذ حیطِ اًتخاتی{     تیوارستاى تْاراتاق عول 

  صنثح ضیفت  رٍز 8تِ هذت دٍضٌثِ الی چْارضٌثِ  25/10/97ت لغای 10/10/97از تاریخ 

 {    چطن}ٍاحذ  -تیوارستاى اهام حسیي)ع( اتاق عول

 ضنة ّفتِ ضنیفت   4دٍضٌثِ الی سِ ضٌثِ تِ هذت  15/08/97لغایت  23/07/97از تاریخ  

 }ٍاحذ تَراکس{    -تیوارستاى اهام حسیي)ع( اٍرشاًساتاق عول ٍ 

 ضنة ّفتِ ضنیفت   4دٍضٌثِ الی سِ ضٌثِ تِ هذت  11/10/97لغایت  19/09/97از تاریخ  

 }ٍاحذ تَراکس{    -تیوارستاى اهام حسیي)ع(اتاق عول ٍ اٍرشاًس 


