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 (COURSE PLAN)ٔرِ  طرح د

 
 
 

 يقذيّ:

 
ض زض وٌا. تاقس هی ضیاضی ٍ فیعیهل ْا تا ووه ضٍاتظ ٍ اصَآًّای هرتلف تسى ٍ زضن زلیك ػولىطز  زاًف تطضؾی ًحَُ واضوطز اًسام ،یفیعیَلَغ

وٌس، ّوچٌیي تطای  لن زض شّي زاًكجَیاى حَظُ ػلَم پعقىی ٍ پیطاپعقىی ووه هیگیطی عطح ولی تسى ؾا ، فیعیَلَغی تِ قىلتیَقیویٍ  ًاتَهیآ

 .ّا فْن فیعیَلَغی تؿیاض هْن ٍ ولیسی اؾت تیواضی پاتَلَغی اعالع اظ

 
 :عُبٔيٍ كهي ايٍ درش ضبيم يٕارد زير يي ببضذ 

 
1) ػصثی ؾیؿتن فیعیَلَغی 

 ٍیػُ ّای فیعیَلَغی حؽ (2
 فیعیَلَغی غسز زضٍى ضیع(   3
 
 

 اتاق عمل کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:             اتاق عمل گروه آموزشی:        الرستان    )س( حضرت زینب و مامایی پرستاری  دانشکده :

 ٍاحس 1 :  تعذاد ٔاحذ 2 فیعیَلَغی  :  َبو درش

 ًظطی  َٕع ٔاحذ :

  رٔز ٔ سبعت برگساری کالش:   1 فیعیَلَغی  پیص َیبز:

 11-12قٌثِ چْاض

  يکبٌ برگساری:

 الضؾتاى )ؼ( ظیٌة حضطت ٍ هاهایی یپطؾتاض زاًكىسُ

 

 واهیال ووالی يسئٕل برَبيّ :  

 واهیال ووالی يذرسیٍ) بّ ترتیب حرٔف انفبب(:

 واهیال ووالی تٓیّ ٔ تُظیى : 

داَطکذِ عهٕو پسضکی ٔ خذيبت بٓذاضتی 

 دريبَی الرستبٌ

 يرکس يطبنعبت ٔ تٕسعّ آيٕزش عهٕو پسضکی

 ٔاحذ برَبيّ ريسی درسی ٔ آيٕزضی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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 . ْذف كهي 

 

 آقٌاییتمؿین تٌسی ؾیؿتن ػصثی، قٌاذت ولی فیعیَلَغی هغع، قٌاذت ولی فیعیَلَغی ًراع، ضفلىؿْای ًراػی، ؾیؿتن لیوثیه،  تا ولی آقٌایی

 اػصاب هغعی ٍ ًراػی، ؾیؿتن ػصثی ذَز هرتاض تا ولی

  اْذاف اختصبصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 اػوال ؾیؿتن ػصثی ضا تَضیح زّس. -1

 .ضا تیاى وٌس ػصثی ؾیؿتن تٌسی تمؿین -2

 ٍیػگی ّای زؾتگاُ ػصثی ضا تَضیح زّس. -3

 تركْای هرتلف یه ًَضٍى ضا تكطیح وٌس. -4

 عثمِ تٌسی ًَضًٍْا ضا اظ ًظط ػولىطز ٍ ؾاذتاض تَضیح زّس. -5

 ؾیٌاپؽ ضا تؼطیف وٌس ٍ زض هَضز ًَضى پیف ؾیٌاپؿی ٍ ًَضى پؽ ؾیٌاپؿی تَضیح زّس. -6

 .ًوایس تیاى ضا ّطوسام ذَال ٍ تمؿین تٌسی ؾیٌاپؽ ّا ضا اظ ًظط فیعیَلَغیه تَضیح زّس -7

 تثطز.اًَاع ًَضٍتطاًؿویتطّا ضا ًام  -8

 اًَاع ًَضٍگلیا ضا زض ؾیتن ػصثی هطوعی ٍ هحیغی ًام تثطز ٍ زض هَضز ًمف آًْا تَضیح زّس. -9

 لؿوتْای هرتلف هغع ضا ًام تثطز. -11

 ًیوىطُ ّای هد ضا ًام تثطز ٍ ًمف ّط لؿوت ضا تَضیح زّس. -11

 زض هَضز تغي ّای هغعی تَضیح زّس. -12

 تثطز ٍ اػوال ّط لؿوت ضا تیاى وٌس.لؿوتْای هرتلف ؾالِ هغع ضا ًام  -13

 آًاتَهی ٍ اػوال تاالهَؼ ضا تَضیح زّس. -14

 آًاتَهی ٍ اػوال ّیپَتاالهَؼ ضا تَضیح زّس. -15

 لؿوتْای هرتلف هرچِ ضا ًام تثطز. -16

 اػوال فیعیَلَغیه هرچِ ضا تَضیح زّس. -17

 تَضیح زّس.تیواضی ّای هطتثظ تا هرچِ ضا ًام تطزُ ٍ زض هَضز آًْا  -18

 ؾاذتواى ًراع ضا تَضیح زّس. -19

 اػوال اذتصاصی ًراع ضا تَضیح زّس. -21

 اًَاع ضفلىؿْای ًراػی ضا تَضیح زّس. -21

 لؿوتْای هرتلف ؾیؿتن لیوثیه ضا ًام تثطز ٍ اػوال آى ضا تَضیح زّس. -22
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 لؿوت ّای هرتلف پطزُ ّای هٌٌػ ضا ًام تثطز. -23

 ضا تَضیح زّس. ًراػی -ًمف هایغ هغعی -24

 لؿوت ّای هرتلف زؾتگاُ ػصثی هحیغی ضا ًام تثطیس. -25

 اػصاب هغعی ضا ًام تثطز ٍ زض هَضز ػولىطز آًْا تَضیح زّس. -26

 اػصاب ًراػی ضا ًام تثطز. -27

 .سزّ تَضیح ضا اتًََم زؾتگاُ آًاتَهی -28

 .ضا قطح زّس پاضاؾوپاتیه ٍ ؾوپاتیهقثاّت ّا ٍ تفاٍتْای اػصاب  -29

 .سوٌ تیاى ضا هرتلف ؾیؿتوْای تط پاضاؾوپاتیه ٍ ؾوپاتیه اػصاب ًمف -31

 

 ْذف كهي 
 

 فیعیَلَغی حَاؼ ٍیػُ تا ولی یآقٌای

 

  اْذاف اختصبصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 ی ضا تَضیح زّس.اتَهیه  لؿوتْای هرتلف ؾیتن تیٌایؾاظهاًسّی آً -1

 تَضیح زّس.تغاتك ضا  -2

 هایغ زاذل چكوی ضا تیاى وٌس. -3

 الیِ قثىیِ ضا قطح زّس. -4

 ی ٍ لؿوتْای هرتلف آًْا ضا قطح زّس. اًَاع گیطًسُ ّای تیٌای -5

 ضیح زّس.فتَقیوی زیس ضا تَ -6

 .چطذِ تیٌایی ضزٍپؿیي ضا تَضیح زّس -7

 .ی ضا تَضیح زّساضؾال ؾیگٌال تیٌایی تِ لكط تیٌایچگًَگی  -8

 زیس ضًگی ضا تَضیح زّس. -9

 تغاتك تِ ًَض ٍ تاضیىی ضا قطح زّس. -11

 اذتالالت تیٌایی ضا تَضیح زّس. -11

 ضا تَضیح زّس.تَهیه  لؿوتْای هرتلف ؾیتن قٌَایی ؾاظهاًسّی آًا-12

 ًمف گَـ ذاضجی )اللِ گَـ ٍ هجطای قٌَایی( ضا تَضیح زّس. -13

 ًمف پطزُ صواخ ضا تیاى وٌس. -14
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 ز اؾترَاًچِ ّای گَـ هیاًی ضا قطح زّس.ػولىط -15

 ًمف ػضالت گَـ هیاًی ضا تَضیح زّس. -16

 ػولىطز قیپَض اؾتاـ ضا تیاى وٌس. -17

 تغثیك اهپساًؽ ضا تَضیح زّس. -18

 زٍ زؾتگاُ تؼازلی ٍ قٌَایی گَـ زاذلی ضا ًام تثطز ٍ زض هَضز آًْا تَضیح زّس. -19

 ٍ ؾاوَل ضا تیاى وٌس.ًمف هجاضی ًین زایطُ، اٍتطیىَل  -21

 ػولىطز حلعٍى ٍ لؿوتْای هرتلف آى ضا تَضیح زّس. -21

 التیطًت اؾترَاًی ٍ التیطًت غكایی ضا قطح زّس. -22

 ًحَُ اًتمال صَت تِ اًسام وَضتی ضا تَضیح زّس. -23

 ی تَضیح زّس.ًسُ ضا زض ؾلَلْای قٌَایًحَُ ایجاز پتاًؿیل گیط -24

 .ی تَضیح زّسقٌَایی ضا تِ لكط قٌَایچگًَگی اضؾال پیاهْای  -25

 اذتالالت گَـ ٍ اًَاع وطی ضا قطح زّس. -26

 

 ْذف كهي 
 

 ًحَُ، پاضاتیطٍئیس ٍ تیطٍئیس غسز ّای َّضهَى فیعیَلَغیه اثطات ٍ تَلیس ًحَُ، پطٍالوتیي ٍ ضقس َّضهَى ّیپَفیع، غسُ ضیع، زضٍى غسز تا ولی یآقٌای

 پاًىطاؼ ٍ ولیَی فَق غسُ ّای َّضهَى فیعیَلَغیه اثطات ٍ تَلیس

 

  اْذاف اختصبصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .وٌس تیاى ضا اًسٍوطیي زؾتگاُ تؼطیف -1

 تَضیح زّس َّضهًَْا اظ چِ لؿوتی تطقح هیكًَس. -2

 تافت ّسف ضا تَضیح زّس. -3

 تفاٍت تیي اثطات هَضؼی ٍ ػوَهی َّضهًَْا ضا تساًس. -4

 غسز زضٍى ضیع ٍ تطٍى ضیع ضا تساًس. تفاٍت تیي -5

 .زّس تَضیح ضا آى قیویایی ؾاذتواى ٍ ْاَّضهًَ -6

 .وٌس تیاى ضا َّضهًَْا ٍ تطقح شذیطُ تَلیس، چگًَگی -7

 هىاًیؿن ػولىطز َّضهًَْا ضا تَضیح زّس. -8

 ًحَُ اًتمال َّضهًَْا زض ذَى ضا تیاى وٌس. -9
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 زّس.ًحَُ ولیطًؽ َّضهًَْا ضا تَضیح  -11

 زض هَضز هىاى گیطًسُ َّضهًَْا تَضیح زّس. -11

 زض هَضز وٌتطل تطقح َّضهًَْا تَضیح زّس. -12

 قثاّتْا ٍ تفاٍتْای تیي زؾتگاُ ػصثی ٍ زؾتگاُ اًسٍوطیي ضا لیؿت وٌس. -13

 .وٌس تیاى ضا ّیپَتاالهَؼ تا آى اضتثاط ٍ ّیپَفیع غسُ آًاتَهی -14

 اظ لحاػ آًاتَهیىی ٍ فیعیَلَغیىی تیاى وٌس.تمؿین تٌسی غسُ ّیپَفیع ضا  -15

 ًام َّضهًَْای هتطقحِ اظ ّیپَتاالهَؼ ضا لیؿت وٌس. -16

 تافت ّسف َّضهًَْای ّیپَتاالهَؼ ضا شوط وٌس. -17

 ؾلَلْای ّیپَفیع لساهی ٍ َّضهًَْای هتطقحِ اظ آًْا ضا ًام تثطز. -18

 تافت ّسف َّضهًَْای ّیپَفیع لساهی ضا شوط وٌس. -19

 َّضهًَْای هتطقحِ اظ تافت ّسف َّضهًَْای ّیپَفیع لساهی ضا ًام تثطز. -21

 اثطات فیعیَلَغیىی َّضهًَْای ّیپَفیع لساهی ٍ ذلفی ضا تَصیف وٌس. -21

 طز.ضا ًام تث تَؾیي اوؿی، هىاى گیطًسُ ایي َّضهَى، ًحَُ اًتمال ایي َّضهَى زض ذَى، تافت ّسف َّضهَى تَؾیي اوؿی جٌؽ َّضهَى -22

 .زّس قطح ضا تَؾیي اوؿی َّضهَى تطقح وٌتطل ًحَُ ٍ فیعیَلَغیه اثطات -23

 ضا ًام تثطز. ADH، هىاى گیطًسُ ایي َّضهَى، ًحَُ اًتمال ایي َّضهَى زض ذَى، تافت ّسف َّضهَى ADHجٌؽ َّضهَى  -24

 .زّس قطح ضا ADH َّضهَى تطقح وٌتطل ًحَُ ٍ فیعیَلَغیه اثطات -25 

 تِ آب ًفَشپصیط هیكًَس. ADHتَضیح زّس چِ لؿوتْای اظ ًفطٍى زض حضَض  -26

 .ًام تثطز ضاADH  َّضهَى تطقح اذتالالت -27

 ضا ًام تثطز. ضقس َّضهَى، هىاى گیطًسُ ایي َّضهَى، ًحَُ اًتمال ایي َّضهَى زض ذَى، تافت ّسف ضقس َّضهَىجٌؽ َّضهَى  -28

 .زّس قطح ضا ضقس َّضهَى تطقح وٌتطل ًحَُ ٍ فیعیَلَغیه اثطات -29

 اثطات هتاتَلیىی َّضهَى ضقس ضا تَضیح زّس. -31

 .ًام تثطز ضا ضقس َّضهَى تطقح اذتالالت -31

 اثطات واّف ٍ افعایف تطقح َّضهَى ضقس ضا تَضیح زّس. -32

 ضا ًام تثطز. پطٍالوتیيتافت ّسف َّضهَى  ، هىاى گیطًسُ ایي َّضهَى، ًحَُ اًتمال ایي َّضهَى زض ذَى، پطٍالوتیيجٌؽ َّضهَى  -33

 .پطٍالوتیي ضا قطح زّس َّضهَى تطقح وٌتطل ًحَُ ٍ فیعیَلَغیه اثطات -34

 .زّس قطح ضا تیطٍئیس غسُ قٌاؾی تافت ٍ آًاتَهی -35

 َّضهًَْای هتطقحِ اظ غسُ تیطٍئیس ضا لیؿت وٌس. -36

 ی ضا ًام تثطز.َّضهًَْا، ًحَُ اًتمال ایي َّضهًَْا زض ذَى، تافت ّسف َّضهًَْای تیطٍئیسجٌؽ َّضهًَْای تیطٍئیسی، هىاى گیطًسُ ایي  -37

 هطاحل هرتلف تَلیس ٍ تطقح َّضهًَْای تیطٍئیسی ضا قطح زّس. -38
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 اثطات هتاتَلیىی َّضهًَْای تیطٍئیسی ضا تَضیح زّس. -39

 وٌس. اثط َّضهًَْای تیطٍئیسی ضا تط زؾتگاُ ّای هرتلف تسى تكطیح -41

 .تَضیح زّس ضا تیطٍئیسی ّای َّضهَى تطقح تٌظین -41

 .ًام تثطز ضا تیطٍئیسی ّای َّضهَى تطقح اذتالالت -42

 اثطات افعایف ٍ واّف تطقح َّضهًَْای تیطٍئیسی ضا قطح زّس. -43

 ًمف ولؿین ٍ فؿفات ضا زض فطایٌسّای فیعیَلَغیه تَضیح زّس. -44

 ولؿین هایؼات تسى ضا تكٌاؾس.اذتالالت ًاقی اظ تغییطات  -45

 .وٌس تكطیح ضا اؾترَاى ؾاذتواى -46

 زّس. قطح ٍ ًمف آى ضاD ٍیتاهیي  فؼال قسى ًحَُ -47

 .زّس قطح ضا پاضاتیطٍئیس غسُ آًاتَهی -48

  ًمف آًْا ضا تَضیح زّس. ٍ یساتیطٍئپاض غسُؾلَلْای  -49

 َّضهَى هتطقحِ اظ غسُ پاضاتیطٍئیس ضا ًام تثطز. -51

 ضا ًام تثطز. جٌؽ َّضهَى پاضاتیطٍئیسی، هىاى گیطًسُ ایي َّضهَى، ًحَُ اًتمال ایي َّضهَى زض ذَى، تافت ّسف َّضهَى پاضاتیطٍئیس -51

 اػوال فیعیَلَغیه پاضاتَضهَضى ضا تَضیح زّس. -51

 .وٌس تیاى ضا پاضاتیطٍئیس َّضهَى تطقح تٌظین -52

 .زّس تَضیح ضا پاضاتیطٍئیس َّضهَى تطقح اذتالالت -53

 ضا ًام تثطز. تًَیي ولؿی َّضهَى، هىاى گیطًسُ ایي َّضهَى، ًحَُ اًتمال ایي َّضهَى زض ذَى، تافت ّسف تًَیي ولؿی َّضهَىجٌؽ  -54

 .وٌس تیاى ضا تًَیي ولؿی َّضهَى تطقح تٌظین ٍ تَلیس ًحَُ -55

 .زّس تَضیح ضا ولؿین غلظت تٌظین زض تًَیي ولؿی اثط  -56

 .زّس قطح ضا ولیَی فَق غسُ قٌاؾی تافت ٍ آًاتَهی -57

 هتطقحِ اظ ّط لؿوت ضا تیاى ًوایس. ّای َّضهَىالیِ ّای هرتلف لكط فَق ولیِ ٍ  -58

 ًحَُ تَلیس َّضهًَْای لكط غسُ آزضًال ضا تَضیح زّس. -59

 ضا ًام تثطز. آلسؾتطٍى َّضهَىآلسؾتطٍى، هىاى گیطًسُ ایي َّضهَى، ًحَُ اًتمال ایي َّضهَى زض ذَى، تافت ّسف  َّضهَىجٌؽ  -61

 .زّس قطح ضا آلسٍؾتطٍى َّضهَى فیعیَلَغیه اثطات -61

 ػَاهل هَثط زض وٌتطل تطقح َّضهَى آلسؾتطٍى ضا تیاى وٌس. -62

 ضا ًام تثطز. وَضتیعٍل َّضهَىَى، ًحَُ اًتمال ایي َّضهَى زض ذَى، تافت ّسف ، هىاى گیطًسُ ایي َّضهوَضتیعٍل َّضهَىجٌؽ  -63

 .زّس قطح ضا وَضتیعٍل َّضهَى فیعیَلَغیه اثطات -64

 .زّس قطح ضا وَضتیعٍل َّضهَى هتاتَلیىی اثطات -65

 .زّس تَضیح ضا وَضتیعٍل َّضهَى تٌظین ًحَُ -66
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 تاقس. تا ضیتن قثاًِ ضٍظی تطقح وَضتیعٍل آقٌا -67

 .وٌس تیاى ضا ولیِ فَق لكط ّای آًسضٍظى ولی ذصَصیات -68

 اذتالالت تطقحی َّضهًَْای ترف لكطی غسُ آزضًال ضا تَضیح زّس. -69

 َّضهًَْای هتطقحِ اظ ترف هطوعی غسُ آزضًال ضا ًام تثطز. -71

 اػوال فیعیَلَغیه َّضهًَْای هتطقحِ اظ ترف هطوعی غسُ آزضًال ضا قطح زّس. -71

 اذتالالت تطقحی َّضهًَْای ترف هطوعی غسُ آزضًال ضا تَضیح زّس. -72

 .زّس قطح ضا پاًىطاؼ غسُ قٌاؾی تافت ٍ آًاتَهی -73

 ؾلَلْای هرتلف جعایط الًگطّاًؽ ٍ َّضهًَْای هتطقحِ اظ ایي غسُ ضا ًام تثطز. -74

 .زّس تَضیح ضا اًؿَلیي فیعیَلَغیه اثطات -75

 .زّس قطح ضا اًؿَلیي هَىَّض هتاتَلیىی اثطات -76

 تطقح اًؿَلیي ضا تساًس. تٌظین -77

 .زّس تَضیح ضا گلَواگَى فیعیَلَغیه اثطات -78

 .زّس قطح ضا گلَواگَى َّضهَى هتاتَلیىی اثطات -79

 تطقح گلَواگَى ضا تساًس. تٌظین -81

  تا ذصَصیات ولی ؾَهاتَاؾتاتیي آقٌا تاقس. -81

 .زّس تَضیح ضا آى اًَاع ٍ زیاتت تیواضی -82
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 رٔش آيٕزش 
 

 ،هغلة اضائِ عَل زض التؾؤا تِ پاؾد ٍ الؾؤ عطح ؾرٌطاًی 

 

 ضرايط اجراء
 

 ُتَضز ٍایت ٍ پطٍغوتَض ٍیسئَ اظ اؾتفاز 

 

  ايكبَبت آيٕزضي بخص 

 
 واهپیَتط ئَ پطٍغوتَضٍیس ٍ 

 

 

   ِآيٕزش دُْذ 

 

   :ّواهیال ووالیاسبتیذيربٕط  

 
 

 منابع اصلي درسي: 
 

 ّال  /گایتَى فیعیَلَغی

 

 

  ارزشيابي 

 
 َحِٕ ارزضیببي         

 

  وَئیع اهتحاى ، پاؾد تِ ؾؤاالت ذَاؾتِ قسُ ٍوالؼ زض فؼال هكاضوت زضوالؼ، حضَض•

  تطم پایاى اهتحاى •

 
 

  َحِٕ يحبسبّ ًَرِ كم 
 11ّا  والؼ زض زاًكجَ  ٍ حضَض فؼالیت %91 تطم پایاى % 

 

 يقررات 

  :آهَظقی ًاهِ آئیي اؾاؼ تطحداقل نمره قبولي                                       

 :آهَظقی ًاهِ آئیي اؾاؼ تط  تعداددفعات مجاز غيبت در كالس 
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 َظری فیسيٕنٕژی درش زيبَبُذي جذٔل

تبريخ 

 ارائّ

سبعت 

 ارائّ

يٕضٕع 

 يذرش جهسّ
َحِٕ 

 ارائّ

ايكبَبت 

يٕرد 

 َیبز

رٔش 

 ارزضیببي

16/11/98 11-11 

فیعیَلووووووَغی 

 ؾیؿتن ػصثی

 واهیال ووالی

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ 

 پاؾد

، َ پطٍغوتوَض سئٍی

 ٍایت تَضز

اهتحوواى ٍ فؼالیووت 

 ؾیالو

13/11/98 11-11 

 فیعیَلووووووَغی

 ؾیؿتن ػصثی

 واهیال ووالی

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ 

 پاؾد

، َ پطٍغوتوَض سئٍی

 ٍایت تَضز

اهتحوواى ٍ فؼالیووت 

 ؾیالو

31/11/98 11-11 

فیعیَلووووووَغی 

 ؾیؿتن ػصثی

 واهیال ووالی

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ 

 پاؾد

، َ پطٍغوتوَض سئٍی

 ٍایت تَضز

اهتحوواى ٍ فؼالیووت 

 ؾیالو

7/11/97 11-11 

حؽ فیعیَلَغی 

 ّای ٍیػُ

 واهیال ووالی

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ 

 پاؾد

، َ پطٍغوتوَض سئٍی

 ٍایت تَضز

اهتحوواى ٍ فؼالیووت 

 ؾیالو

14/11/98 11-11 

حؽ فیعیَلَغی 

 ٍیػُّای 

 واهیال ووالی

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ 

 پاؾد

، َ پطٍغوتوَض سئٍی

 ٍایت تَضز

اهتحوواى ٍ فؼالیووت 

 ؾیالو

11/11/98 11-11 

غوسز  فیعیَلَغی 

 زضٍى ضیع

 واهیال ووالی

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ 

 پاؾد

، َ پطٍغوتوَض سئٍی

 ٍایت تَضز

اهتحوواى ٍ فؼالیووت 

 ؾیالو
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11/11/99 11-11 

غوسز  فیعیَلَغی 

 زضٍى ضیع

 ووالیواهیال 

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ 

 پاؾد

، َ پطٍغوتوَض سئٍی

 ٍایت تَضز

اهتحوواى ٍ فؼالیووت 

 ؾیالو

17/11/99 11-11 

غوسز  فیعیَلَغی 

 زضٍى ضیع

 واهیال ووالی

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ 

 پاؾد

، َ پطٍغوتوَض سئٍی

 ٍایت تَضز

اهتحوواى ٍ فؼالیووت 

 ؾیالو

3/11/99 11-11 

غوسز  فیعیَلَغی 

 زضٍى ضیع

 واهیال ووالی

پطؾف ٍ ؾرٌطاًی، 

 پاؾد

، َ پطٍغوتوَض سئٍی

 ٍایت تَضز

اهتحوواى ٍ فؼالیووت 

 ؾیالو

17/11/99 11-11 

اهتحوواى پایوواى  

 تطم

  واهیال ووالی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


