
 اًجوي جراحبى کَدکبى ایراىعلوی برًبهِ 

 81/2/96 ضٌبِدٍ

 ًام ًَیسی   0088 – 0088

 لطائت لطآى   0088 – 0088

 افتتاحیِ اًجوي جطاحاى کَزکاى ایطاى    0088 – 0088

  )سالي اصلی(ٍ سرٌطاًی زکتط فاضل  افتتاحیِ جاهؼِ جطاحاى ایطاى  0088 – 08088

 دکتر علیرضب ضوطیرسبز: سخٌراى هْوبى  08088 – 08008

 اذالق زض جطاحی جٌیي

 استطاحت ٍ پصیطایی   08008 – 00088

 جاهؼِ جطاحاى ایطاىپاًل سالي اصلی   00088 – 00088

  ًواظ ٍ ًْاض   00088 – 00088

 جطاحاى کَزکاى ایطاى اًجوي هجوغ ػوَهی   00088 – 00088

 

 

         

 صفحِضوبرُ                89/2/96ضٌبِ سِ 

 لطائت لطآى   0088 – 0088

 اٍلیي جلسِ علوی   0088 – 08088

 الِ ًحَیزکتط ّسایت، اهیٌِ هحوَز اشطفی زکتط ٍلی اهلل هحطابی، زکتط َّشٌگ پَضضًگ، زکتط ّیئت رئیسِ :

 81      سخٌراًی ًکبت کلیذی در ّیپَسپبدیبس دیستبل ضفت 0088 – 0008

 یایویلیَ هطلیٌپطفسَض 

 81        ّیپَسپبدیبس دیستبل ضفت پبًل 0008 – 08088

 پَض یهحوس احوسزکتط گرداًٌذُ پبًل : 



 ،ػازل لَاهی هطین زکتط ،شید هٌصَض زکتط ایعزی، هْطزاز هؼواضظازُ، زکتطهْطزاز زکتط  ،ایویلیَ هطلیٌیپطفسَض  اعضبء:

 81         زکتط هحوَز اشطفی اهیٌِ

 86       تبریخی در ّیپَسپبدیبس رًٍذ سخٌراى هْوبى: 08088 – 08008

 پَضضًگَّشٌگ زکتط  

 81       هَزضی ّیپَسپبدیبس دیستبل ضفتآفیلن  08008 – 08008

 طبطی ذالك ًژاز احوس زکتط ِ دٌّذُ :ئارا 

 استطاحت ٍ پصیطائی    08008 – 00088

 دٍهیي جلسِ علوی   00088 – 00088

  ایعزی هْطزاز زکتط زکتط پیطٍظ فطَّز، صسیمی،احوس زکتط  هیطشویطاًی،ػلیطضا زکتط  ّیئت رئیسِ :

 29    هَزضیآسخٌراًی ًکبت کلیذی در ّیپَسپبدیبس پرٍگسیوبل بِ ّوراُ فیلن  00088 – 00008

 طبطی ذالك ًژاز احوس زکتط ِ دٌّذُ :ئارا

 01        پبًل ّیپَسپبدیبس پرٍگسیوبل 00008 – 00088

 بازیآسؼیس اصالى  زکتط گرداًٌذُ پبًل : 

  ،اٍضیز حیسضػلی هیطشویطاًی، زکتطػلیطضا پَضضًگ، زکتط َّشٌگ  زکتط صازلیاى،ًاصط زکتط  اعضبء:

 الِ ًحَی، زکتط ّسایتجوشیسی هسؼَززکتط 

 ضًواظ ٍ ًْا   00088 – 00088

 

 ِ هقبالت علویئارا   

 سَهیي جلسِ علوی  00088 – 00088

 ، زکتط هْسی کالًتطیشید هٌصَض زکتط، صازلیاىًاصط اهیطفیض، زکتط  هٌَچْط زکتط :یسِ ئت رئّی   

     گسترش پیطببراُ بِ کوک فلپ هثلثی یَرترال پلیت در دیستبل زادسبزی ٍآ  00088 – 00008

 زکتط فطیس اسکٌسضی طالى،ط سؼیس زکتط زکتط هٌصَض شید، زکتط هٌصَض هالییاى،   

 ترهین ّیپَسپبدیبس در بیوبرستبى هفیذ ًتبیج تجربِ دُ سبلِ  00008 – 00008



 ،زکتط احوس ذالك ًژاز طبطی، زکتط هحسي ضٍظضخ، زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی، زکتط ًاصط صازلیاى زکتط لیلی هْاجطظازُ،

  ،ػباسیاى ضاهِآاتفی، ّاهلل ضٍشي ضویط، زکتط هْسی صطافی، سایِ زکتط فتح ایعزی، زاززکتط هْط زکتط جَاز غطٍبی،

 پطًس غفاضیزکتط 

 تکٌیک جذیذ در ترهین ّیپَسپبدیبس ٍ کَردی  00008 – 00028

 زکتط شٌْام ػسگطپَض   

 تکٌیک ّیذرٍ دایسکطي جْت حفظ یَرترای دیستبل ًبزک در ٌّگبم ترهین ّیپَسپبدیبس  00028 – 00008

 زکتط سیس ػبسهلل هَسَی   

 اًذّیپَسپبدیبس کِ تحت ترهین در هرکس علی اصغر قرار گرفتِسبلِ بیوبراى  1ارزیببی اپیذهیَلَشیک   00008 – 00008

 هجتبی هَسَی ذَشسل السیي زلشاز، زکتطجَاز ًصیطی، زکتط فطیبا جْاًگیطی، زکتط صالحسیسزکتط    

 هتفبٍت  یّبترهین ّیپَسپبدیبس پرٍگسیوبل کذام است؟ بررسی ًتبیج دُ سبلِ بب تکٌیک بْتریي رٍش در 00008 – 00008

 هرکس هفیذ در

 ،زکتط احوس ذالك ًژاز طبطی، زکتط هحسي ضٍظضخ، زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی، زکتط ًاصط صازلیاى زکتط لیلی هْاجطظازُ،

  ،ػباسیاى ضاهِآاتفی، ّاهلل ضٍشي ضویط، زکتط هْسی صطافی، سایِ ایعزی، زکتط فتح زاززکتط هْط زکتط جَاز غطٍبی،

 زکتط پطًس غفاضی

 هقبیسِ تکٌیک هبتیَ بب تیپ در ّیپَسپبدیبس دیستبل  00008 – 00008

 ،زکتط احوس ذالك ًژاز طبطی، زکتط هحسي ضٍظضخ، زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی، زکتط ًاصط صازلیاى زکتط لیلی هْاجطظازُ،

 ،ػباسیاى ضاهِآاتفی، ّ، سایِ ، زکتط هْسی صطافیاهلل ضٍشي ضویطایعزی، زکتط فتح زاززکتط هْط زکتط جَاز غطٍبی،

 زکتط پطًس غفاضی

 بیوبر 882ای پرُ پَس جْت کبٍریج فبلَس در ترهین ّیپَسپبدیبس: تجربِ رٍی فلپ جسیرُ  00008 – 00088

 طلَع هحوسضضا زکتط زکتط َّشٌگ پَضضًگ، ضاجی، اهللحجتزکتط فطیس اسکٌسضی، زکتط  زکتط هٌصَض هالییاى،   

 جراحی ّیپَسپبدیبسچسب کرایَکلسیَم در   00088 – 08088

 زکتط هحسثِ ّوسایِ، زکتط ساًاظ اػتضاظیاى پَض،حسیي زاززکتط هْط   

 کٌترل درد بعذ از جراحی ّیپَسپبدیبس  08088 – 08008

 زکتط زاٍٍز بازبطیي زکتط هحوس اهیي ضضاظازُ ساػت لَ، بازی،آزکتط سؼیس اصالى    

 ترهین ّیپَسپبدیبسّبی جراحی در ضبیعتریي تکٌیک  08008 – 08028

 زکتط ضضا شجاییاى، زکتط هْطاى ّیطازفط، زکتط پطیسا سؼیسی، زکتط ػلی آظازهٌس، زکتط هْسی پطٍیعی   



 ّبی هتفبٍت ّیپَسپبدیبسدرًبش ادراری در ترهین  08028 – 08008

 سی پطٍیعیزکتط ضضا شجاییاى، زکتط هْطاى ّیطازفط، زکتط پطیسا سؼیسی، زکتط ػلی آظازهٌس، زکتط هْ   

 ای ّیپَسپبدیبسًکرٍز پَست ٍ فلپ در ترهین هرحلِ  08008 – 08008

 زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی، زکتط هْسی صطافی   

 ضذ پالستی ًٍترال در ّیپَسپبدیبس دیستبل ختٌِ ضذُ  08008 – 08008

 طلَعزکتط هحوسضضا  زکتط هٌصَض هَالییاى، زکتط َّشٌگ پَضضًگ، زکتط فطیس اسکٌسضی،   

 ارزیببی ًتبیج ترهین ّیپَسپبدیبس بِ رٍش اًلی فلپ بب دٍرّبم اسویت در ّیپَسپبدیبس پرٍگسیوبل  08008 – 08008

 ظازُ، زکتط ذشایاض اتمیاییزکتط ّالِ ًَضٍظی، زکتط ساضاى لطف اهلل از طبطی،ژًزکتط لیلی هْاجطظازُ، زکتط احوس ذالك   

 هبّگی قببل قبَل است؟ 6در سي یب یَرترٍپالستی آ  08008 – 08088

 بي ضضَی سْیل زکتط   

 ثیر بلَک کَدال بر رٍی عالین حیبتی ٍ هذت ریکبٍری در طَل ترهین ّیپَسپبدیبسأت  08088 – 08088

 ضحیوِ بالکاًی، ظازُزکتط زاضیَش شید پَض ًَضاًی،زکتط حاجیِ حسیي   

 ًکبت پرستبری در درهبى ّیپَسپبدیبس  08088 – 00088

 ظازُاشطف هؼواضی   

 

 

  



 

 21/2/96 چْبرضٌبِ 

 لطائت لطاى   0088 – 0088

 چْبرهیي جلسِ علوی  0088 – 0008

 ضٍظضخ هحسي زکتط الِ ًحَی،زکتط ّسایت ًاظن، هسؼَز ًصیطی، زکتطسیسجَاز زکتط  : ّیئت رئیسِ   

 30       ّبی تکبهل جٌسیبیوبری ّبی جراحی دررٍش  0088 – 0008

 هطلیٌی ایویلیَپطفسَض 

 33      بب هعرفی بیوبر ُّورا پبًل تعییي جٌسیت ابْبم جٌسی 0008 – 08088

 شید هٌصَضزکتط  : پبًل گرداًٌذُ 

 ،فطصاًؼی ّسیِزکتط  ،شکیبا هطجاى زکتط ،آشض ضظالی هطیناشجؼی، زکتط  بْاض ًصیطی، زکتط سیسجَاززکتط  اعضبء: 

 ػوَئی، زکتط سْیل اٍصیا ػبسالحویس زکتط

 31      ّبی تکبهل جٌسیّبی بیوبریتبزُ هْوبى: سخٌراى  08088 – 08008

 زکتط هطجاى شکیبا   

 36   ریذاکطي کلیتَرٍپالستی ٍ ٍاشیٌَپالستی ٍ شًیتَپالستیهَزضی تکٌیک آفیلن   08008 – 08008

 ًژاز طبطیزکتط احوس ذالك ِ دٌّذُ :ئارا   

 استطاحت ٍ پصیطائی    08008 – 00088

 

 پٌجویي جلسِ علوی  00088 – 00088

 بصضافشاى احوس اصالى آبازی، زکتط سؼیس زکتط ضٍشي ضویط، اهللفتح زکتط ّیئت رئیسِ :   

 16     ّبی تکبهل جٌسیجراحی بیوبری سخٌراًی ًکبت تکٌیکی در 00088 – 00008

 جَاز ًصیطیسیسزکتط 

 11       ابْبم جٌسی ّبی جراحی دررٍش دٍمپبًل  00008 – 00088

 حویسضضا فطٍتي زکتط گرداًٌذُ: 

 ،ضپَصالح شازاب جَزی، زکتط هطجاى ضٍظضخ، زکتط هحسي زکتطزلشاز، السیي صالح، زکتط بٌاًی سیسػباس زکتط اعضبء:

 ػالییهحوسضضا  زکتط



 ًواظ ٍ ًْاض   00088 – 00088

 ِ هقبالت علویئارا   

 جلسِ علوی ضطویي  00088 – 00088

 ، زکتط سؼیس ططالىجْاًگیطیفطیبا زکتط  ،زلشازالسیي صالحزکتط بٌاًی،  سیسػباسزکتط  :یسِ ئت رئّی   

      طخیص ٍ درهبى سٌذرٍم عذم حسبسیت بِ اًذرٍشىت رهرٍری ب  00088 – 00008

 ػازل زکتط هطین لَاهی   

 اختالل تکبهلیهَرد ًبدری از بیوبری   00008 – 00028

 زکتط بْاض اشجؼی   

 سٌذرٍم هَلریي داکت ببقیوبًذُ ٍ تستیس ًسٍل ًیبفتِ راست  00028 – 00008

 زکتط ػلی تسیي، زکتط ػلی لایٌی زکتط حویسضضا فطٍتي،   

 تکٌیک بِ کبر بردى سًََگرافی حیي عول جْت ببزسبزی سیٌَس اٍرٍشًیتبل  00008 – 00008

 ،زکتط هْسی پطٍیعی، زکتط ػلی آظازهٌس پَض،یػلی ػلوساضاى، زکتط احوس هحوس زکتط زکتط هطجاى جَزی،

 زکتط فطیسُ جوالی بٌْام

 سبلِ در بیوبرستبى هفیذ 81ًتبیج جراحی در بیوبراى بب اختالل تکبهلی جٌسی در تجربِ   00008 – 00088

 ،ظازُ، زکتط هطجاى شکیباتط ساضاى لطف اهللزکتط احوس ذالك ًژاز طبطی، زکتط هحسي ضٍظضخ، زکتط لیلی هْاجطظازُ، زک

 ضاهِ ػباسیاى، زکتط ساضُ پَضحسيآػالیی، هحوسضضا پَض، زکتط فط، زکتط شازاب صالحزکتط ّسیِ صاًؼی

 ّبی اختالل تکبهلیهرٍری بر رٍش درهبى ٍ زهبى جراحی در ببزسبزی زًبًِ در بیوبری  00088 – 08088

 هجتبی هَسَی ذَشسل جَاز ًصیطی، زکتطسیسزکتط  زکتط فطیبا جْاًگیطی،   

 هرٍری بر ابْبم جٌسی  08088 – 08008

 اهیٌِ زکتط هحوَز اشطفی   

 سٌذرٍم هَلریي داکت ببقیوبًذُ ٍ بیضِ ًسٍل ًیبفتِ دٍ طرفِ، گسارش هَردی  08008 – 08008

 زکتط هحوسضضا طلَع سسیس،زکتط زًیا  یاى،ئزکتط هٌصَض هَال زکتط َّشٌگ پَضضًگ، زکتط فطیس اسکٌسضی،   

 یَرترٍپالستی ّوسهبى در هرحلِ اٍل ترهین ّیپَسپبدیبس پرٍگسیوبل بب کَردی ضذیذ  08008 – 08028

 گشازکتط هطین چْطُ زکتط سْیل کالًتطی، زکتط ػاشَضا سطزست، زکتط حلین بطزی طؼٌِ،   



 فبلَس پٌْبى ضذُبِ کبر بردى فلپ الیِ داخلی پرُ پَس در ببزسبزی   08028 – 08028

 ضاجی اهللحجت یاى، زکتط فطیس اسکٌسضی، زکتطئزکتط هٌصَض هَال   

 ٍضعیت ختٌِ در ایراى  08028 – 08008

 سسیسزًیا زکتط هٌصَض هَالییاى، زکتط فطیس اسکٌسضی، زکتط َّشٌگ پَضضًگ، زکتط    

 پیطببراُ اپیسپبدیک بب دٍبلیکبسیَى کبهل  08008 – 08008

 ًاظن هسؼَز زکتط   

 دٍبلیکبسیَى کبهل پیطببراُ در کَدکبى  08008 – 08008

 زکتط هْسی صطافی زکتط ػلیطضا هْسٍی، زکتط جَاز غطٍبی، زکتط فتح اهلل ضٍشي ضویط، زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی،   

 ّبی ترهیوی ّیپَسپبدیبزیسهرٍری بر جراحی  08008 – 08088

 ضسَلی لِْ سیسا پسضام ٍاحسی، شیطیي آظازی، ظازُ،ظّطا للی کافیِ اصالًی، الْام کیْاًی آشض،   

 تستیس عرضی اکتَپیک  08088 – 08088

 زکتط ػباس بٌاًی، زکتط حویسضضا فطٍتي، زکتط ػلی تسیي، زکتط ػلی لاییٌی   

 

 

  



 

 28/2/96  پٌجطٌبِ

 لطائت لطآى  0088 – 0088

 ّفتویي جلسِ علوی  0088 – 08088

 ػازل هطین لَاهی زاٍضی، زکتط جَاز غطٍبی، زکتط حیسضػلی زکتط ّیئت رئیسِ:   

 69     (آفبلیب)هیکرٍفبلَس،  سخٌراًی ًکبت کلیذی در فبلَپالستی 0088 – 0008

 ایویلیَ هطلیٌیپطفسَض  

 11      لیکِ )کریپل ّیپَسپبدیبس(پپبًل ّیپَسپبدیبس کو 0008 – 08088

 ضٍظضخ هحسي زکتط  : پبًل گرداًٌذُ

 ،غطٍبی جَاز پَض، زکتطحسیيهْطزاز پَض، زکتط ّازی ػباسزکتط ػبساهلل هَسَی، زکتط  ،ایویلیَ هطلیٌیپطفسَض  اعضبء:

 ، زکتط پطیسا سؼیسیسیسیجَاز زکتط 

 18     ّیپَسپبدیبس درهبى هٌْذسی ببفت در ًقص هْوبى: سخٌراى 08088 – 08008

 ظازُکجباف هحوس زکتط

 استطاحت ٍ پصیطائی    08008 – 00088

 

 ّطتویي جلسِ علوی  00088 – 00088

 زکتط شٌْام ػسگطپَض بْاض اشجؼی، طزکت هحوَز سؼیسا، زکتط ّیئت رئیسِ :   

 12    )کریپل ّیپَسپبدیبس( سخٌراًی ًکبت کلیذی در ّیپَسپبدیبس کوپلیکِ 00088 – 00008

 جلیل حسیٌی سیس زکتط

 13   جراحی ٍ ًیبز بِ یَرٍدیٌبهیک بیوبراى هبتال بِ ّیپَسپبدیبس بعذ ازپبًل فبلَاپ در  00008 – 00088

 بٌاًی سیسػباس زکتط گرداًٌذُ پبًل : 

  ،زکتط لیلی هْاجطظازُ، زکتط ضضا شجاییاى ،زکتط پطیسا سؼیسی ،بي ضضَی سیسسْیل شطیفیاى، زکتط هصطفی زکتط اعضبء:

 زکتط فطیس اسکٌسضی

 ٍ ًْاض  ًواظ 00088 – 00088



 ِ هقبالت علویئارا   

 ًْویي جلسِ علوی  00088 – 00088

 یس السازاتئضػلی  سیسهحوسزکتط  فطٍتي، حویسضضا زکتط ،بْازض ػلی زکتط :یسِ ئت رئّی   

      استفبدُ از فلپ لیوبرگ در ترهین فیستَل ّیپَسپبدیبس  00088 – 00008

 یس السازاتئسیسهحوس ػلی ض طزکت   

 ارزیببی یَرٍدیٌبهیک ٍ اهتیبز دادى ببلیٌی بعذ از ترهین ّیپَسپبدیبس در بیوبرستبى هفیذ  00008 – 00028

 ،زکتط احوس ذالك ًژاز طبطی، زکتط هحسي ضٍظضخ، زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی، زکتط ًاصط صازلیاى زکتط لیلی هْاجطظازُ،

 ،ػباسیاى ضاهِآاتفی، ّاهلل ضٍشي ضویط، زکتط هْسی صطافی، سایِ ایعزی، زکتط فتح زاززکتط هْط زکتط جَاز غطٍبی،

 زکتط پطًس غفاضی

 کتَرّبی ایجبد فیستَل بعذ از ترهین ّیپَسپبدیبسبریسک ف  00028 – 00028

 ،زکتط احوس ذالك ًژاز طبطی، زکتط هحسي ضٍظضخ، زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی، زکتط ًاصط صازلیاى زکتط لیلی هْاجطظازُ،

 ،ضاهِ ػباسیاىآاتفی، ّاهلل ضٍشي ضویط، زکتط هْسی صطافی، سایِ ایعزی، زکتط فتح زاززکتط هْط جَاز غطٍبی،زکتط 

 زکتط پطًس غفاضی

 رهین ّیپَسپبدیبستهعرفی تکٌیک جذیذ در ترهین فیستَل بسرگ بعذ از   00028 – 00008

 زکتط سیسػبس اهلل هَسَی   

 پرُ پَس در سٌیي هختلف جْت تعییي سي هٌبسب جراحیبررسی ّیستیَپبتَلَشی   00008 – 00008

 ،پَض، زکتط ضضا ًظطظازُ، زکتط هْسی پطٍیعی، زکتط ػلی آظازهٌسیزکتط هطجاى جَزی، زکتط ػلی بطاتی، زکتط احوس هحوس

 زکتط فطیسُ جوالی بٌْام

 ریي در ترهین ّیپَسپبدیبسباستفبدُ از چسب فی  00008 – 00008

 ،پَض، زکتط ضضا ًظطظازُ، زکتط هْسی پطٍیعی، زکتط ػلی آظازهٌسیزکتط ػلی بطاتی، زکتط احوس هحوسزکتط هطجاى جَزی، 

 زکتط فطیسُ جوالی بٌْام

 ثیر ًَع ًخ در یَرترٍپالستی در جراحی ّیپَسپبدیبسأت  00008 – 00088

 پَضزکتط هْسا ضهضاى زکتط بابک ثابت، زکتط سیس هحوس ٍحیس حسیٌی،   

 دیالتبسیَى رگَالر بعذ از یَرترٍپالستی در عول تیپ جْت جلَگیری از ایجبد فیستَل  00088 – 08088

 زکتط بابک ثابت زکتط سیس هحوس ٍحیس حسیٌی،   

 ًقص هٌْذسی ببفتی ٍ سلَل بٌیبدی در درهبى ّیپَسپبدیبس  08088 – 08008



 یاصپَض، زکتط سْیل اٍزکتط ػباس ّازی   

 ًتی کَلیٌرشیک در جلَگیری از عَارض جبًبی کبتتر ادراری بعذ از ترهین ّیپَسپبدیبسآًقص درهبى   08008 – 08008

 زکتط ػلی آظازهٌس زکتط ػلیطضا سبعٍاضی، زکتط ضضا ًظطظازُ، زکتط ضضا شجاییاى، زکتط هْطاى ّیطازفط، زکتط پطیسا سؼیسی،   

 ّیپَسپبدیبسترهین بِ رٍش پبتیَ در فسیتَل   08008 – 08028

 ،زکتط احوس ذالك ًژاز طبطی، زکتط هحسي ضٍظضخ، زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی، زکتط ًاصط صازلیاى زکتط لیلی هْاجطظازُ،

 ،ػباسیاى ضاهِآاتفی، ّاهلل ضٍشي ضویط، زکتط هْسی صطافی، سایِ ایعزی، زکتط فتح زاززکتط هْط زکتط جَاز غطٍبی،

 پطًس غفاضیزکتط 

 چسب سیبًَاکریلیت در درهبى فیستَل ّیپَسپبدیبس  08028 – 08028

 زکتط بابک ثابت زکتط سیس هحوس ٍحیس حسیٌی،   

 پبًسوبى بب چسب سیبًَاکریلیت در جراحی ّیپَسپبدیبس  08028 – 08008

 زکتط بابک ثابت ،زکتط سیس هحوس ٍحیس حسیٌی   

 هرکس تبریسجراحی هجذد در ّیپَسپبدیبس بب ضکست ترهین در   08008 – 08008

 زکتط سؼیس اصالى آبازی بازبطیي، زاٍز زکتط زکتط هسؼَز جوشیسی،

 هقبیسِ ًتبیج تیپ بب اًلی فلپ در ّیپَسپبدیبس دیستبل  08008 – 08008

 ،زکتط احوس ذالك ًژاز طبطی، زکتط هحسي ضٍظضخ، زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی، زکتط ًاصط صازلیاى زکتط لیلی هْاجطظازُ،

 زکتط ذشایاض اتمیایی اهلل ضٍشي ضویط، زکتط هْسی صطافی،ایعزی، زکتط فتح زاززکتط هْط غطٍبی،زکتط جَاز 

 ًتبیج درهبًی یَرترٍپالستی بِ رٍش تیپ در هرکس هفیذ  08008 – 08088

 ،صازلیاىزکتط احوس ذالك ًژاز طبطی، زکتط هحسي ضٍظضخ، زکتط ػلیطضا هیطشویطاًی، زکتط ًاصط  زکتط لیلی هْاجطظازُ،

 حاج اسواػیلی اهیيزکتط  اهلل ضٍشي ضویط، زکتط هْسی صطافی،ایعزی، زکتط فتح زاززکتط هْط زکتط جَاز غطٍبی،


